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Această BIBLIE � TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA � TRADUCERE
LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) şi este o prezentare cursivă, într-o formă de
exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea, într-o
formă mai puţin literară.

Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive: 1) În limba română contem-
porană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D. C. 1931) a fost tipărită într-un
număr mic de exemplare, s-a epuizat repede şi nu a mai fost retipărită, poate şi pentru că, în
general, nu se cunoaşte şi nu se înţelege ce înseamnă o traducere literală. 2) Retipărirea Bibliei
literale D. C. 1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până
în sec. 19 � folosite de J. N. Darby � sau începutul secolului 20 � folosite de D. C. � au fost
adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice;
pentru aceasta, în limbile de largă circulaţie, au apărut sau sunt în curs de apariţie noi traduceri ale
Bibliei). 3) Ca aspect de formă, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului.
4) De asemenea, în acelaşi sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esenţial pentru
o traducere literală), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele.

Pentru realizarea acestei ediţii au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile
literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană şi alte traduceri cunoscute şi
folosite în engleză (Autorised Version - King James, Revised Version, New International Version,
Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman�s Parallel Bible, Young
Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum şi ediţii bilingve interlineare
sau paralele (Green's Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanţă numerică Strong,
Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanţe biblice (Darby, Strong, Wigram,
cu codificare Strong), dicţionare teologice (Kittel), de nume şi terminologie, Wuest�s Word studies
in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematică, comentarii biblice, dicţionare
lingvistice etc.

Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicaţii ale textului, ci variante din diferite manuscrise
(adăugări, omisiuni, diferenţe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci
sute de ani, până la apariţia tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său,
astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile şi sensurile esenţiale iniţiale. Textele paralele
şi titlurile marginale au fost preluate şi parţial completate sau revizuite din traducerea D. C.

Au fost şi rămân dificultăţi de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale
(pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziţii sau trepte
ierarhice etc.

Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit, dar această ediţie a Bibliei nu poate fi considerată
încheiată şi cu atât mai puţin desăvârşită.

!
După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediţii sunt profund recunoscători lui

Dumnezeu pentru belşugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât şi pentru
experienţa folositoare fiecăruia) dar în acelaşi timp au simţământul şi convingerea că sunt încă
multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga şi altele pe care le vor găsi cititori atenţi, sinceri
şi competenţi. Până la o altă ediţie, dacă va fi posibilă, o încredinţăm pe aceasta harului suveran şi
atotputernic al lui Dumnezeu care să însoţească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat
şi providenţial supravegheat pentru conformitate şi împlinire, spre Gloria Lui.

Bucureşti, 31.08.2001



Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale şi depăşirea dificultăţilor multe şi
variate, precizăm următoarele aspecte:

1. Au fost folosite lexicul şi gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor
academice admise şi originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele şi arhaismele,
precum şi tendinţele lingvistice slavone şi anglo-saxone.

2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde
cerinţele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu
caractere italice au rol explicativ.

3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare
următoarele adnotări: �unele ms. omit� înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este
omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext
cuvintele omise; �unele ms.� înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte
manuscrise; �unele ms. ad.� înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise; �sau�
înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiaşi text; �lit.� redă traducerea literală a cuvântului
sau a expresiei respective.

4. Simbolurile utilizate: în cărţile poetice, simbolul �"� apare de regulă înaintea titlurilor şi
indică împărţirea pe subiecte importante, iar simbolul �#� indică alineatele; pentru a asigura
concordanţa timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament,
verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct �·�, indicând în limba greacă un prezent
istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului.

5. Numele proprii ale lui Dumnezeu: numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea
unică şi adevărată este �Dumnezeu�, scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL
(singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînţeles explicit, a fost
scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este �Domnul�, traducere
a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în
limba ebraică în patru litere Y H W H (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu
�DDDDDomnul� (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L�Eternel; în limba germană: Jehova); când
în textul ebraic a fost numele de ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul DDDDDomnul, s-a
folosit expresia �Domnul DDDDDumnezeu�.

6. Prescurtări folosite convenţional:
ad. = adaugă
adn. = adnotare
aram. = aramaică
art. = articulat
cap. = capitol
cuv. = cuvânt
ebr. = ebraică

gr. = greacă
lat. = latină
lit. = literal
ms. = manuscrise
neart. = nearticulat
v. = verset
Sept. = Septuaginta
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GENEZA

*Deut. 4.19.
Ps. 74.16;
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150.1.
�Ps. 104.19.
Ier. 10.2.

*Ps. 136.7-9;
148.3,5.
**Ps. 8.3.
�Iov 38.7.
Is. 40.26.

*Ier. 31.35;
33.20,25.

*Ps. 104.25-28

*Cap. 8.17.

*Cap. 2.19;
6.20; 7.14;
8.19.

*Ioan 1.1,2.
Ev. 1.10.
**Ps. 8.3;
33.6; 89.11,12;
90.2; 102.25;
136.5; 146.6.
Is. 40.21; 42.5;
44.24; 45.18.

**Ier. 10.12;
51.15.
Zah. 12.1.
Fap. 14.15;
17.24.
Col. 1.16,17.
Ev. 11.3.
Apoc.4.11;10.6
*Is. 45.18.
**Iov 38.9.
�Ps. 104.30.
Is. 40.13,14.

��Deut. 32.11
Is. 31.5.
*Ps. 33.9.
**2 Cor. 4.6.
*Is. 45.7.
*Ps. 65.8;
74.16; 104.20.
*Iov 37.18.
Ier. 10.12;
51.15.
*Iov 38.8-11.
Pr. 8.28.

**Ps. 148.4.
*Iov 26.10;
38.8.
Ps. 33.7; 95.5;
104.9; 136.6.
Pr. 8.29.
Ier. 5.22.
2 Pet. 3.5.
**Ps. 24.1,2;
95.5.
*Ps. 33.7;
146.6.
*Ps. 65.9-13;
104.14.
Ev. 6.7.
**Lc. 6.44.

GENEZAa

La început* Dumnezeub a
creat** cerurile şi pământul.
Şi pământul era pustiuc şi

gol*; şi întuneric** era peste su-
prafaţa adâncului. Şi Duhul� lui
Dumnezeu Se mişca�� peste su-
prafaţa apelor.
Şi Dumnezeu* a zis: �Să fie

lumină**!� Şi a fost lumină. Şi
Dumnezeu a văzut lumina, că era
bună; şi Dumnezeu a făcut des-
părţire între lumină* şi întuneric.
Şi Dumnezeu a numit lumina zi*
şi întunericul l-a numit noapte.
Şi a fost seară şi a fost diminea-
ţă:  ziua întâid.
Şi Dumnezeu a zis: �Să fie o

întindere în mijlocul apelor* şi să
despartă apele de ape�. Şi Dum-
nezeu a făcut întinderea şi a des-
părţit* apele care erau dedesub-
tul întinderii de apele care erau
deasupra** întinderii. Şi aşa a
fost. Şi Dumnezeu a numit întin-
derea ceruri. Şi a fost seară şi a
fost dimineaţă: ziua a doua.
Şi Dumnezeu a zis: �Să se

strângă* la un loc apele de sub
ceruri şi să se arate** uscatul!�
Şi aşa a fost. Şi Dumnezeu a nu-
mit uscatul pământ, iar strânge-
rea* apelor a numit-o mări. Şi
Dumnezeu a văzut că lucrul a-
cesta era bun. Şi Dumnezeu a
zis: �Să dea pământul vegetaţie,
iarbă* care face sămânţă, pomi
roditori** care fac rod după fe-
lul lor, în care este sămânţa lor,
pe pământ�. Şi aşa a fost. Şi
pământul a dat vegetaţie, ierburi
care fac sămânţă, după felul lor,
şi pomi care fac rod, în care este
sămânţa lor, după felul lor. Şi
Dumnezeu a văzut că lucrul
acesta era bun. Şi a fost seară şi
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a fost dimineaţă: ziua a treia.
Şi Dumnezeu a zis: �Să fie lu-

minătorie* în întinderea** ceru-
rilor, ca să facă despărţire între
zi şi noapte; şi să fie ca semne�
şi ca anotimpuri şi ca zile şi ani;
şi să fie ca luminători în întin-
derea cerurilor, ca să dea lumină
pe pământ�. Şi aşa a fost.
Şi Dumnezeu a făcut* cei doi
mari luminători: luminătorul**
cel mare, ca să stăpânească ziua,
şi luminătorul cel mic, ca să stă-
pânească noaptea; a făcut şi
stelele�. Şi Dumnezeu i-a pusf în
întinderea cerurilor ca să dea
lumină pe pământ şi ca să stă-
pânească asupra zilei şi asupra
nopţii* şi ca să facă despărţire
între lumină şi întuneric. Şi
Dumnezeu a văzut că lucrul aces-
ta era bun. Şi a fost seară şi a fost
dimineaţă: ziua a patra.
Şi Dumnezeu a zis: �Să mi-

şune apele de mulţimi de fiinţeg

vii şi să zboare păsări deasupra
pământului, sub întindereah ceru-
rilor�. Şi Dumnezeu a creat vie-
ţuitoarele* mari din ape şi fie-
care fiinţă vie care se mişcă,
de care mişună apele, după felul
lor, şi fiecare pasăre înaripată,
după felul ei. Şi Dumnezeu a
văzut că lucrul acesta era bun.
Şi Dumnezeu le-a binecuvântat,
zicând: �Fiţi roditori* şi înmul-
ţiţi-vă şi umpleţi apele în mări; şi
păsările să se înmulţească pe pă-
mânt�. Şi a fost seară şi a fost di-
mineaţă: ziua a cincea.
Şi Dumnezeu a zis: �Să dea pă-

mântul fiinţe vii* după felul
lor, vite şi târâtoare şi animale
ale pământului, după felul lor�. Şi
aşa a fost. Şi Dumnezeu a făcut
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a Sau �ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)�     b Ebr. �Elohim� înseamnă divinitatea absolută,
Dumnezeirea, şi este pluralul de la �Eloah� (Cel Suprem)    c Sau �fără formă�    d Sau �o zi�    e  Lit.
�purtători de lumină�    f Lit. �i-a dat�    g Sau �suflete�    h Lit. �pe faţa întinderii�

Pământul

Soarele, luna
şi stelele
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Vieţuitoarele

CREAŢIA

Lumina

Cerurile
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GENEZA

animalele* pământului, după fe-
lul lor, şi vitele, după felul lor,
şi fiecare târâtoare a pământului,
după felul său. Şi Dumnezeu a
văzut că lucrul acesta era bun.
Şi Dumnezeu a zis: �Să fa-

cem oma după chipul* Nostru**,
după asemănarea Noastră; şi ei
să stăpânească� peste peştii mă-
rii şi peste păsările cerurilor şi
peste vite şi peste tot pământul
şi peste orice târâtoare care se tâ-
răşte pe pământ�. Şi Dumnezeu
l-a creat pe omb după chipul*
Său; l-a creat după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească**
şi parte femeiască i-a creat.
Şi Dumnezeu i-a binecu-

vântat şi Dumnezeu le-a zis:
�Fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă şi
umpleţi pământul şi supuneţi-l;
şi stăpâniţi peste peştii mării şi
peste păsările cerurilor şi peste
orice vietate care se mişcă pe
pământ�. Şi Dumnezeu a zis:
�Iată, v-am dat orice iarbă care
face sămânţă, care este pe supra-
faţa întregului pământ, şi orice
pom în care este rod cu sămânţă
în elc: să vă fie* ca hrană. Şi ori-
cărui animal* al pământului şi
oricărei păsări** a cerurilor şi
oricărei târâtoare care se târăşte
pe pământ, în care este un suflet
viu, i-am dat ca hrană orice iar-
bă verde�. Şi aşa a fost.
Şi Dumnezeu a văzut tot ce

făcuse; şi, iată, era foarte bine*.
Şi a fost seară şi a fost diminea-
ţă: ziua a şasea.
Şi cerurile şi pământul şi toa-

tă oştirea* lor au fost terminate.
Şi, în ziua a şaptea*, Dum-

nezeu Şi-a terminat lucrarea pe
care o făcuse; şi, în ziua a şap-
tea, S-a odihnit** de toată lu-
crarea Sa pe care o făcuse. Şi

Dumnezeu a binecuvântat ziua a
şaptea şi a sfinţit-o*, pentru
că în ea S-a odihnit de toată
lucrarea Sa, pe care a creat-o
Dumnezeu, făcând-o.

Acestea* sunt originiled ce-
rurilor şi ale pământului, când
au fost create, în ziua când DDDDDom-
nul Dumnezeue a făcut pământ
şi ceruri şi orice arbust* al câm-
pului, înainte de a fi pe pământ,
şi orice iarbă a câmpului înain-
te de a fi încolţit; pentru că
DDDDDomnul Dumnezeu nu făcuse
încă să plouă** pe pământ şi
nu era om ca să lucreze� pămân-
tul. Ci un abur se ridica de pe
pământ şi uda toată suprafaţa
pământului.  Şi DDDDDomnul Dumne-
zeu l-a întocmitf pe om din ţă-
râna* pământului şi i-a suflat**
în nări� suflarea de viaţă; şi
omul a devenit�� un suflet viu.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a plan-

tat o grădină* în Edeng, spre
răsărit**, şi acolo a pus pe omul
pe care-l întocmise. Şi, din pă-
mânt, DDDDDomnul Dumnezeu a făcut
să crească* tot felul de pomi
plăcuţi la vedere şi buni de mân-
cat şi pomul** vieţii în mijlocul
grădinii şi pomul cunoştinţei�
binelui şi răului.
Şi un râu* ieşea din Eden ca

să ude grădina; şi de acolo se
împărţea şi se făcea patru braţe.
Numele unuia este Pisonh: el în-
conjoară toată ţara Havila*, unde
este aur. Şi aurul din ţara aceea
este bun; acolo este bedelium* şi
piatră de onix. Şi numele râului
al doilea este Ghihoni: el încon-
joară toată ţara lui Cuşj. Şi nu-
mele râului al treilea este Hi-
dechelk*: el curge înainte, spre
Asirial. Şi al patrulea râu este
Eufratulm**.
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1:26
*Cap. 7.21,22
Ier. 27.5.

*Cap. 5.1; 9.6
Ps. 100.3.
Ecl. 7.29.
Fap. 17.26;
17.28,29.
1 Cor. 11.7.
Ef. 4.24.
Col. 3.10.
Iac. 3.9.
**Cap. 3.22.
�Ps. 8.6-8.
*1 Cor. 11.7.
**Cap. 5.2.
Mal. 2.15.
Mt. 19.4.
Mc. 10.6.

*Cap. 9.1,7.
Lev. 26.9.
Ps. 127.3;
128.3,4.

*Cap. 9.3.
Iov 36.31.
Ps. 104.14,15;
136.25; 146.7
Fap. 14.17.

*Ps. 145.15;
145.16; 147.9
**Iov 38.41.

*Ps. 104.24.
1 Tim. 4.4.

*Deut. 4.19.
Ps. 33.6.
*Ex. 20.11;
31.17.
Deut. 5.14.
**Ev. 4.4.

*Neem. 9.14.
Is. 58.13.

*Cap. 1.1.
Iov 38.4-11.
Ps. 90.1,2.

*Cap. 1.12.
Ps. 65.9;
104.14.
**Iov 38.26-28
Ier. 10.12,13.
�Cap. 3.23.

*Cap. 3.19, 23
Ps. 103.14.
Ecl. 12.7.
Is. 64.8.
1 Cor. 15.47.
**Iov 33.4.
Fap. 17.25.
�Cap. 7.22.
Is. 2.22.
��1 Cor. 15.45

*Cap. 13.10.
Is. 51.3.
Ezec. 28.13.
Ioel 2.3.
**Cap. 3.24;
4.16.
2 Împ. 19.12.
Ezec. 27.23.
*Ezec. 31.8;
47.12.
**Cap. 3.22.
Pr. 3.18; 11.30
Apoc. 2.7;
22.2,14.
�Vers. 17.
*Ps. 46.4.

*Cap. 25.18.

*Num. 11.7.

*Dan. 10.4.
**Cap.15.18
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Omul creat
după chipul

lui Dumnezeu

2Ziua de
odihnă

a Sau �oameni�, �omenire�; ebr. �adam�, adică �de pământ�    b Omul, rasa umană    c Lit. �rodul unui pom
care face sămânţă�    d Sau �generaţiile�    e Ebr. �Yahve Elohim� (Yahve sau Yehova sau Yhvh este numele
absolut al Divinităţii);  �Domnul� este redarea numelui  �Yahve�, iar �Domnul� este redarea numelui
�Adonai�; (�Adonai� este nume relativ în Divinitate)    f A modelat, ca olarul    g Plăcere    h Revărsare
i Curgere    j Etiopia    k Repede; râul Tigru    l  Sau �curge prin faţa Asiriei�    m Rodire, Apă dulce

Facerea
omului

Grădina
Edenului
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Şi DDDDDomnul Dumnezeu a
luat pe oma şi l-a pus* în grădina
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o pă-
zească. Şi DDDDDomnul Dumnezeu a
poruncit omului, zicând: �Din
orice pom din grădină poţi să
mănânci în voieb. Dar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să
nu mănânci*, pentru că, în ziua
când vei mânca din el, vei muri**
negreşit�.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a zis:

�Nu este bine ca omul să fie
singur; îi voi face* un ajutor po-
trivitc�. Şi DDDDDomnul Dumnezeu în-
tocmise din pământ toate ani-
malele* câmpului şi toate păsă-
rile cerurilor şi le-a adus** la
om, ca să vadă cum le va numi.
Şi oricum numea omul fiecare
vietate, aşa îi era numele. Şi omul
a dat nume tuturor vitelor şi
păsărilor cerurilor şi tuturor vie-
ţuitoarelor câmpului; dar pentru
oma nu s-a găsit nici un ajutor
potrivit.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a făcut

să cadă un somn* adânc peste
om; şi el a adormit. Şi a luat una
din coastele lui şi a închis car-
nea la loc. Şi din coasta pe care o
luase din om, DDDDDomnul Dumnezeu
a făcutd o femeie şi a adus-o*
la om. Şi omul a zis: �Aceasta este
acum os* din oasele mele şi car-
ne din carnea mea! Ea se va
numi femeiee, pentru că a fost
luată din** bărbatf�. De aceea va
lăsa* omul pe tatăl său şi pe
mama sa şi se va lipi de soţia
sa şi vor fi un singur trupg.
Şi erau amândoi goi*, omul şi
soţia sa, şi nu se ruşinau**.
Şi şarpele* era mai şiret

decât orice animal al  câmpului
pe care îl făcuse DDDDDomnul Dum-
nezeu. Şi el a spus femeii: �Oare
aşa a spus Dumnezeu: «Să nu
mâncaţi din toţi pomii din gră-

dină»?� Şi femeia a zis şarpelui:
�Din rodul pomilor din grădină
putem să mâncăm*, dar din ro-
dul pomului care este în mijlo-
cul grădinii, Dumnezeu a spus:
«Să nu mâncaţi din el şi să
nu vă atingeţi de el, ca să nu
muriţi»�. Şi şarpele* a spus
femeii: �Nicidecum nu veţi muri.
Pentru că Dumnezeu ştie că în
ziua când veţi mânca din el vi
se vor deschide* ochii şi veţi
fi ca** Dumnezeuh, cunoscând
binele şi răul�. Şi femeia a văzut
că pomul era bun de mâncat
şi că era plăcut pentru ochi şi
că pomul era de dorit ca să
dea inteligenţă; şi a luat* din
rodul lui şi a mâncat; şi a dat
şi soţului ei care era cu ea şi
el a mâncat. Şi li s-au deschis
ochii la amândoi şi au cunoscut
că erau goi*. Şi au cusut laolaltă
frunze de smochin şi şi-au făcut
şorţuri.
Şi au auzit glasuli DDDDDomnului

Dumnezeu umblând în grădină
în răcoarea zilei. Şi omul şi so-
ţia lui s-au ascuns* de faţa DDDDDom-
nului Dumnezeu, în mijlocul po-
milor grădinii. Şi DDDDDomnul Dum-
nezeu a strigat pe om şi i-a zis:
�Unde eşti?� Şi el a spus: �Am
auzit glasul Tău în grădină şi
m-am temut*, pentru că sunt gol;
şi m-am  ascuns�. Şi El a zis:
�Cine ţi-a spus că eşti gol? Ai
mâncat din pomul din care ţi-am
poruncit să nu mănânci?� Şi
omul a spus: �Femeia* pe care
mi-ai dat-o să fie cu mine, ea
mi-a dat din pom şi am mâncat�.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a zis fe-
meii: �Ce ai făcut?� Şi femeia a
spus: �Şarpele* m-a amăgit şi am
mâncat�.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a zis

şarpelui: �Pentru că ai făcut a-
ceasta, blestemat eşti tu între toa-
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3:14
*Vers. 8.

*Cap. 3.1,3;
3.11,17.
**Cap. 3.19.
Deut. 30.15,19
Rom. 6.23.
1 Cor. 15.56.
Iac. 1.15.

*Cap. 3.12.
1 Cor. 11.9.
1 Tim. 2.13.

*Cap 1.20,24
**Ps. 8.6.
Cap. 6.20.

*Cap. 15.12.
1 Sam. 26.12

*Pr. 18.22.
Ev. 13.4.

*Cap. 29.14.
Jud. 9.2.
2 Sam. 5.1;
19.13.
Ef. 5.30.
**1 Cor. 11.8
*Cap. 31.15.
Ps. 45.10.
Mt. 19.5.
1 Cor. 6.16.
Ef. 5.31.
*Cap.3.7,10
**Ex. 32.25.
Is. 47.3.

*2 Cor. 11.3.
Apoc. 12.9.
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*Cap. 2.16,17

*Ioan 8.44.
2 Cor. 11.3.
1 Tim. 2.14.

*Vers. 7.
Fap. 26.18.
**Is. 14.14.
Ezec. 28.2.

*1 Tim. 2.14
Iac. 1.14,15.
1 Ioan 2.16.

*Is. 47.3.
Plân. 1.8.

*Iov 31.33.
Ier. 23.24.
Amos 9.3.

*Ex. 3.6;
20.18,19.
Deut. 5.25.
1 Ioan 3.20.

*Cap. 2.18.
Iov 31.33.
Pr. 28.13.

*Vers. 4.
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Adam şi
soţia lui

3Ispitirea şi
căderea
omului

a Ebr. �adam�    b  Lit. �mâncând vei mânca�, ebraism des întâlnit    c Sau �perechea lui�, �corespunzător
lui�, �asemenea lui� (şi în v.20)    d Lit. �a zidit�    e Ebr. �işa�    f Ebr. �iş�    g Lit. �spre o singură carne�
h Ebr. �Elohim�; sau �veţi fi dumnezei�     i Sau �sunetul�

Consecinţele
căderii
omului
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te vitele şi între toate animalele
câmpului. Vei merge pe pânte-
cele tău şi vei mânca ţărână*
în toate zilele vieţii tale. Şi vrăj-
măşie* voi pune între tine şi fe-
meie şi între sămânţa** ta şi
sămânţa ei�; eaa îţi va zdrobi��
capul şi tu îi vei zdrobi călcâ-
iul�. Femeii i-a zis: �Îţi voi mări
foarte mult durerile naşterii şi
sarcina ta; cu durere* vei naşte
copii; şi dorinţa** ta va fi spre
soţul tău şi el va stăpâni� peste
tine�. Şi lui Adam i-a zis: �Pen-
tru că ai ascultat* de glasul so-
ţiei tale şi ai mâncat din pomul
despre care ţi-am poruncit, zi-
când: «Să nu mănânci** din
el», blestemat� este pământul din
cauza ta; cu trudă�� vei mânca
din el în toate zilele vieţii tale;
şi îţi va da spini şi mărăcini;
şi vei mânca iarba* câmpului. În
sudoarea* feţei tale vei mânca
pâine, până te vei întoarce în
pământ, pentru că din el ai fost
luat; pentru că ţărână** eşti şi
în ţărână� te vei întoarce�.
Şi omul a pus soţiei sale nu-

mele Evab, pentru că ea* este
mama tuturor celor vii.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a făcut

lui Adam şi soţiei sale îmbră-
căminte de piele şi i-a îmbrăcat.
Şi DDDDDomnul Dumnezeu a zis:

�Iată, omul a ajuns ca unul din
Noi*, să cunoască binele şi răul.
Şi acum, să nu-şi întindă mâna
şi să ia şi din pomul** vieţii şi
să mănânce şi să trăiască pentru
totdeauna ...!� De aceea DDDDDomnul
Dumnezeu l-a scos din grădina
Edenului, ca să lucreze* pămân-
tul din care fusese luat. Şi l-a
alungat* pe om; şi a pus heru-
vimii** şi flacăra sabiei strălu-
citoare spre răsăritul� grădinii

Edenuluic, ca să păzească drumul
către pomul vieţii.
Şi Adam a cunoscut pe Eva,

soţia sa; şi ea a rămas însărci-
nată şi a născut pe Caind; şi a
zis: �Am dobândit un om de la
DDDDDomnul�. Şi a mai născut şi pe
fratele său Abele. Şi Abel era
păstor* de oif, iar Cain lucra pă-
mântul**.
Şi a fost aşa: după un timpg,

Cain a adus un dar DDDDDomnului din
roadele* ogorului. Şi Abel a adus
şi el din cele întâi-născute* ale
oilor lui şi din grăsimea lor. Şi
DDDDDomnul a privit** la Abel şi la
darul său. Iar la Cain şi la darul
său n-a privit*. Şi Cain s-a mâ-
niat foarte tare şi faţa** i s-a
posomorât. Şi DDDDDomnul a spus lui
Cain: �De ce te-ai mâniat*? Şi de
ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă
faci bine, nu vei fi bine primit?h

Şi, dacă nu faci bine, păcatuli

stă culcat la uşă şi dorinţa* lui
va fi îndreptată spre tine, dar tu
stăpâneşte** peste el�.
Şi Cain a vorbit lui Abel, fra-

tele său.j Şi a fost aşa: când erau
ei pe câmp, Cain s-a ridicat îm-
potriva lui Abel, fratele său,
şi l-a ucis*.
Şi DDDDDomnul a spus lui Cain:

�Unde* este Abel, fratele tău?� Şi
el a zis: �Nu** ştiu; sunt eu pă-
zitorul fratelui meu?� Şi El i-a
spus: �Ce ai făcut? Glasul sânge-
lui* fratelui tău strigă la Mine din
pământ. Şi acum blestemat* eşti
tu pe pământul care şi-a deschis
gura ca să primească sângele
fratelui tău din mâna ta! Când vei
lucra pământul, nu-ţi va mai da*
puterea lui; rătăcitork şi fugar**
vei fi pe pământ�. Şi Cain a spus
DDDDDomnului: �Pedeapsa mea este
prea mare ca să poată fi purtatăl.

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*Is. 65.25.
Mica 7.17.
*Mt. 3.7.
**Mt. 13.38;
23.33.
Ioan 8.44.
Fap. 13.10.
1 Ioan 3.8.
�Ps. 132.11.
Is. 7.14.
Mica 5.3.
Mt. 1.23.
Lc. 1.31.
Gal. 4.4.
��Rom. 16.20
Col. 2.15.
Ev. 1.14.
1 Ioan 5.5.
Apoc. 12.7,17
*Ps. 48.6.
Is. 13.8;21.3.
Ioan 16.21.
1 Tim. 2.15.
**Cap. 4.7.
�1 Cor. 11.3;
14.34.
Ef. 5.22-24.
1 Tim. 2.11,12
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1,5,6
*Vers. 6.
**Cap. 2.17.
�Cap. 5.29.
Is. 24.5,6.
Rom. 8.20.
Ev. 6.8.
��Iov 5.7; 31.40
Ecl. 1.3; 2.23
*Ps. 104.14.
*2 Tes. 3.10.
**Cap. 2.7.
1 Cor. 15.47-49
�Iov 21.26;
34.15.
Ps. 104.29.
Ecl. 3.20;
12.7.
*2 Cor. 11.3.
1 Tim. 2.13.

*Cap. 1.26.
**Cap. 2.9.
Apoc. 22.14.

*Cap. 4.2;
9.20.

*Ezec. 31.11.
**Ex. 25.18-22
Ps. 104.4.
Ezec. 28.14.
Ev. 1.7.
�Cap. 2.8.

3:15

*Cap. 46.32;
47.3.
**Cap. 3.23;
9.20.

*Num. 18.12

*Num. 18.17
Pr. 3.9.
**Ev. 11.4.

*1 Sam. 16.7
**Cap. 31.2.
Is. 3.9.

*Iona 4.4.

*Iac. 1.15.
**Rom. 6.12;
6.16.

*Mt. 23.35.
Ioan 8.44.
1 Ioan 3.12.
Iuda 11.

*Cap. 3.9.
Ps. 9.12.
**Ioan 8.44.

*Num. 35.33
Ps. 9.12.
Ev. 12.24.
Apoc. 6.10.

*Deut. 28.15-20
Gal. 3.10.

*Ioel 1.10-20
**Lev. 26.17,36

14

15

16

17

18
19

20

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a Sămânţa femeii, ebr. masculin    b Viaţă    c Sau �şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimii şi sabia
învăpăiată care se întorcea în toate părţile�    d Dobândit    e Suflare (Iov 7.16) sau Deşertăciune (Ps. 144.4)
f Lit. �stăpân de vite mici (oi, capre)�    g Lit. �la sfârşitul zilelor�    h Sau �nu-ţi va fi faţa ridicată?�
i Cuvântul din ebr. înseamnă şi �jertfă pentru păcat�    j Unele autorităţi din vechime ad. �Să ieşim la
câmp!�    k Sau �vagabond�    l Sau �Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată�

4 Cain şi Abel

Pedeapsa
lui Cain
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Iată, m-ai izgonit* astăzi de pe faţa
pământului şi voi fi ascuns
de la faţa** Ta şi voi fi rătăcitor şi
fugara pe pământ; şi va fi aşa:
oricine� mă va găsi mă va ucide�.
Şi DDDDDomnul i-a zis: �De aceea,
oricine îl va ucide pe Cain va fi
răzbunat de şapte* ori�. Şi DDDDDom-
nul a pus un semn** pe Cain, ca
nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l
lovească. Şi Cain a ieşit de la fa-
ţa* DDDDDomnului şi a locuit în ţara
Nodb,  la răsărit de Eden.
Şi Cain a cunoscut pe soţia

sa şi ea a rămas însărcinată şi
a născut pe Enoh. Şi el a zidit o
cetate şi a pus* numele cetăţii
după numele fiului său Enoh. Şi
lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad
a născut pe Mehuiael; şi  Mehu-
iael a născut pe Metuşael; şi Me-
tuşael a născut pe Lameh. Şi La-
meh a luat două* soţii: numele
uneia era Ada şi numele celeilal-
te, Ţila. Şi Ada a născut pe Iabal:
el a fost tatăl celor care locuiesc
în corturi şi cresc vite. Şi numele
fratelui său era Iubal: el a fost
tatăl celor care mânuiesc harfa şi
fluierul. Ţila, de asemenea, a năs-
cut şi ea pe Tubal-Cain, făurito-
rul tuturor felurilor de unelte de
aramăc şi de fier. Şi sora lui Tu-
bal-Cain era Naama. Şi Lameh a
spus soţiilor sale:

�Ada şi Ţila, ascultaţi glasul
meu!

Voi, soţii ale lui Lameh, ple-
caţi urechea la glasul meu:

Pentru că am ucis* un om
deoarece m-a rănit şi un tânăr
pentru că m-a lovit.

Dacă de şapte ori va fi răz-
bunat Cain,

Lameh de şaptezeci şi şapte
de ori�.
Şi Adam a cunoscut din nou

pe soţia sa; şi ea a născut un fiu
şi i-a pus numele Setd: �Pentru
că�, a spus ea, �Dumnezeu mi-a
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5:17

rânduit o altă sămânţă în locul*
lui Abel; pentru că l-a ucis Cain�.
Şi lui Set i s-a născut de aseme-
nea un fiu şi i-a pus numele Enose.
Atunci au început oamenii să
cheme* Numele DDDDDomnului.

Aceasta este cartea* urmaşi-
lor lui Adam. În ziua când a creat
Dumnezeu pe om, l-a făcut după
asemănarea** lui Dumnezeu.
Parte bărbătească şi parte feme-
iască* i-a creat; şi i-a binecu-
vântat** şi le-a pus numele Adam
în ziua când au fost creaţi.
Şi Adam a trăit o sută treizeci

de ani şi a născut un fiu după ase-
mănarea sa, după chipul său*, şi
i-a pus numele Set. Şi zilele lui
Adam*, după ce a născut pe Set,
au fost opt sute de ani; şi a năs-
cut** fii şi fiice. Şi toate zilele pe
care le-a trăit Adam au fost nouă
sute treizeci de ani; şi a murit*.
Şi Set a trăit o sută cinci ani şi

a născut pe Enos*. Şi după ce a
născut pe Enos, Set a trăit opt sute
şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi toate zilele lui Set au fost nouă
sute doisprezece ani; şi a murit.
Şi Enos a trăit nouăzeci de ani

şi a născut pe Cainan. Şi după ce
a născut pe Cainan, Enos a trăit
opt sute cincisprezece ani; şi a
născut fii şi fiice. Şi toate zilele
lui Enos au fost nouă sute cinci
ani; şi a murit.
Şi Cainan a trăit şaptezeci de

ani şi a născut pe Mahalaleel. Şi
după ce a născut pe Mahalaleel,
Cainan a trăit opt sute patruzeci
de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
toate zilele lui Cainan au fost nouă
sute zece ani; şi a murit.
Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi

cinci de ani şi a născut pe Iared.
Şi după ce a născut pe Iared,
Mahalaleel a trăit opt sute treizeci
de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
toate zilele lui Mahalaleel au fost
opt sute nouăzeci şi cinci de ani;

*Cap. 3.24.
**Iov.15.20-24
Ps. 51.11.
�Cap. 9.6.
Num. 35.19,
21, 27.

*Vers. 24.
Ps. 79.12.
**Ezec. 9.4,6.

*2 Împ. 13.23;
24.20.
Ier. 23.39;
52.3.

*Ps. 49.11.

*Cap. 2.24.

*Ex. 20.13.
Lev. 19.18.
Deut. 32.35.
Ps. 94.1.

*Vers. 8.
Cap. 5.3.
*Cap. 12.8;
26.25.
1 Împ. 18.24
Ps. 116.17.
Ioel 2.32.
Ţef. 3.9.
1 Cor. 1.2.

*1 Cr. 1.1
Lc. 3.38.
**Cap. 1.26.
Ef. 4.24.
Col. 3.10.
*Cap. 1.27.
Mt. 19.4.
Mc. 10.6.
**Cap. 1.28.

*Cap. 4.25.

*1 Cr. 1.1.
**Cap. 1.28.

*Cap. 3.19.
Ev. 9.27.

*Cap. 4.26.

a Sau �vagabond�    b Rătăcire    c Sau �cel care i-a instruit pe toţi cei care lucrează în aramă�    d Rânduit,
Înlocuit    e Omul muritor, în slăbiciune; vezi Ps. 8.4; 103.15.

5

Cain şi
urmaşii lui

Naşterea
lui Set

Urmaşii lui
Adam prin Set
până la Noe
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*Gal. 5.16,17
1 Pet. 3.19;
3.20.
**Ps. 78.39.

*Num. 13.33.

*Cap. 8.21.
Deut. 29.19.
Ps. 14.1-3.
Pr. 6.18.
Mt. 15.19.
Rom. 1.28-32

*Num. 23.19
1Sam.15.11,29
2 Sam. 24.16
Amos 7.3,6.
Mal. 3.6.
Iac. 1.17.
**Is. 63.10.
Ef. 4.30.

*Mt. 24.37.
Lc. 17.26.
1 Pet. 3.20.
**Cap. 19.19
Ex. 33.12-17.
Lc. 1.30.
Fap. 7.46.
*Cap. 7.1.
Ezec. 14.14,20
Ev. 11.7.
2 Pet. 2.5.
**Ps. 37.39.
Rom. 1.17.
�Cap. 5.22,24;
17.1.
*Cap. 5.32.
*Cap. 13.13.
Deut. 31.29.
Jud. 2.19.
**Ezec. 8.17;
28.16.
Hab. 2.8,17.
*Cap. 18.21.
Ps. 14.2; 33.13;
33.14; 53.2,3
*Ier. 51.13.
Ezec.7.2,3,6.
Amos 8.2.
1 Pet. 4.7.
**Vers. 17.

a zis: �Duhul* Meu nu Se va lupta
întotdeauna cu omulf, pentru că,
în adevăr, el este carne**; dar
zilele lui vor fi de o sută douăzeci
de ani�. Uriaşii* erau pe pământ
în acele zile şi chiar după aceea,
când fiii lui Dumnezeu au intrat
la fiicele oamenilor şi ele le-au
născut copii;  aceştia au fost vite-
jii care erau oameni cu renumeg

în vechime. Şi DDDDDomnul a văzut că
răutatea omului era mare pe pă-
mânt şi că orice imaginaţie a
gândurilor* inimii lui era numai
rău toată ziua. Şi DDDDDomnului I-a
părut rău* că făcuse pe om pe
pământ şi S-a mâhnit** în inima
Sa. Şi DDDDDomnul a zis: �Voi şterge
de pe faţa pământului pe omul pe
care l-am creat, de la om până la
animal, şi târâtoare şi păsări ale
cerurilor, pentru că Îmi pare rău
că i-am făcut�.

Dar Noe* a căpătat** favoa-
re în ochii DDDDDomnului.

Aceştia sunt urmaşii lui Noe.
Noe* era un om drept**, integru
printre contemporanii luih: Noe
umbla� cu Dumnezeu. Şi Noe a
născut trei* fii: pe Sem, pe Ham
şi pe Iafet. Şi pământul era stricat*
înaintea lui Dumnezeu şi pămân-
tul era plin** de violenţă. Şi Dum-
nezeu a privit* pământul şi, iată,
era stricat; pentru că orice făptu-
răi îşi stricase calea pe pământ.
Şi Dumnezeu a zis lui Noe:

�Sfârşitul* oricărei făpturii a ve-
nit înaintea Mea, pentru că pă-
mântul este plin de violenţă din
cauza lor; şi, iată, îi voi nimici**
de pe pământj. Fă-ţi o corabie
din lemn de gofer: vei face cămă-
ruţe în corabie; şi s-o acoperik pe
dinăuntru şi pe dinafară cu smoa-
lă. Şi o vei face aşa: lungimea co-
răbiei să fie de trei sute de coţi,
lăţimea ei de cincizeci de coţi şi
înălţimea ei de treizeci de coţi. Să
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şi a murit.
Şi Iared a trăit o sută şaizeci

şi doi de ani şi a născut pe Enoha*.
Şi după ce a născut pe Enoh, Ia-
red a trăit opt sute de ani; şi a năs-
cut fii şi fiice. Şi toate zilele lui
Iared au fost nouă sute şaizeci
şi doi de ani; şi a murit.
Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci

de ani şi a născut pe Metusala. Şi
după ce a născut pe Metusala,
Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi toate zilele lui Enoh au fost
trei sute şaizeci şi cinci de ani. Şi
Enoh* a umblat cu Dumnezeu; şi
nu a mai fost, pentru că Dum-
nezeu l-a luat**.
Şi Metusala a trăit o sută opt-

zeci şi şapte de ani şi a născut pe
Lameh. Şi după ce a născut pe
Lameh, Metusala a trăit şapte sute
optzeci şi doi de ani; şi a născut
fii şi fiice. Şi toate zilele lui Me-
tusala au fost nouă sute şaizeci
şi nouă de ani; şi a murit.
Şi Lameh a trăit o sută optzeci

şi doi de ani şi a născut un fiu.
Şi i-a pus numele Noeb, spunând:
�Acesta ne va mângâia în lucrul
nostru şi în truda mâinilor noas-
tre, din cauza pământului* pe
care l-a blestemat DDDDDomnul�. Şi
după ce a născut pe Noe, Lameh
a trăit cinci sute nouăzeci şi cinci
de ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi toate zilele lui Lameh au fost
şapte sute şaptezeci şi şapte de
ani; şi a murit.
Şi Noe* era de cinci sute de

ani; şi Noe a născut** pe Semc,
pe  Hamd şi pe Iafete.
Şi a fost aşa: când au început

oamenii să se înmulţească* pe
faţa pământului şi li s-au născut
fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut
că fiicele oamenilor erau fru-
moase şi şi-au luat* soţii din toa-
te pe care le-au ales. Şi DDDDDomnul
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2

*Iuda 14,15.

*Cap. 6.9;
17.1; 24.40.
2 Împ. 20.3.
Ps. 16.8;
116.9; 128.1.
Mica 6.8.
Mal. 2.6.

*Ev. 11.5.
Iuda 14.
**2 Împ. 2.10;
2.11.
Ps. 73.24.

*Cap. 3.17;
4.11.

*Cap. 7.6.
**Cap. 6.10.

*Cap. 1.28.

*Deut. 7.3,4.

a Învăţat, Credincios    b Odihnă, Mângâiere    c Faimă    d Negru    e Lărgire    f Sau �în oameni� sau �între
oameni�; unii �întotdeauna cu omul în rătăcirile lor�    g Cu nume    h Lit. �între generaţiile lui�    i Lit.
�carne�    j Sau �cu pământul�    k Lit. �s-o smoleşti�

Răutatea
oamenilor 6

Noe
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faci corăbiei o luminăa şi la un
cot înălţime de la acoperiş să o
sfârşeştib. Şi intrarea corăbiei o vei
pune în latura ei; o vei face cu
un etaj jos, al doilea şi al treilea.
Şi Eu, iată, aduc potopul de ape
pe pământ, ca să nimicesc toa-
tă* carnea în care este suflare de
viaţă sub ceruri; tot ce este pe
pământ va pieri. Dar voi întări
legământul* Meu cu tine; şi vei
intra** în corabie tu şi fiii tăi şi
soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu
tine. Şi din orice trăieşte, de orice
carne, să aduci în corabie două*
din fiecare fel, ca să le păstrezi
vii cu tine: să fie parte bărbă-
tească şi parte femeiască. Din
păsări, după felul lor, şi din ani-
male, după felul lor, din fiecare
târâtoare de pe pământ, după
felul ei, două din fiecare fel vor
veni la tine, ca să le păstrezi vii.
Şi ia la tine din orice hrană care
se mănâncă* şi strânge-o la tine;
şi îţi va fi ca hrană pentru tine
şi pentru ele�. Şi Noe aşa a fă-
cut; potrivit cu tot* ce-i porun-
cise Dumnezeu, aşa a făcut.
Şi DDDDDomnul a zis lui Noe: �In-

tră* în corabie tu şi toată casa ta,
pentru că pe tine te-am văzut**
drept înaintea Mea, în generaţia
aceasta. Din toate animalele cu-
rate* vei lua cu tine câte şapte:
parte bărbătească şi partea sa
femeiască; şi din animalele ne-
curate**, două: parte bărbătească
şi partea sa femeiască. Şi din pă-
sările cerurilor, câte şapte: parte
bărbătească şi parte femeiască;
ca să păstrezi sămânţă vie pe
faţa întregului pământ. Pentru că
încă şapte zile şi voi face să plouă
asupra pământului patruzeci de
zile şi patruzeci de nopţi şi voi
şterge de pe faţa pământului
orice* fiinţă pe care am făcut-o�.
Şi Noe a făcut potrivit cu tot*
ce-i poruncise DDDDDomnul.
Şi Noe era de şase sute de ani
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când a fost potopul de ape pe pă-
mânt. Şi Noe a intrat în corabie,
şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor
lui cu el, din cauza apelor poto-
pului. Din animalele curate şi din
animalele care sunt necurate şi din
păsări şi din orice se mişcă pe pă-
mânt, au intrat două câte două în
corabie la Noe, parte bărbăteas-
că şi parte femeiască, după cum
îi poruncise Dumnezeu lui Noe.
Şi a fost aşa: după cele şapte

zile, apele potopului au fost pe
pământ.

În anul şase sute al vieţii lui
Noe, în luna a doua, în ziua a
şaptesprezecea a lunii, în ziua
aceea toate izvoarele* adâncului
celui mare s-au rupt şi zăgazu-
rile** cerurilor au fost deschise.
Şi ploaia a fost pe pământ patru-
zeci de zile şi patruzeci de nopţi.
Chiar în ziua aceea au intrat* în
corabie Noe şi Sem şi Ham şi Ia-
fet, fiii lui Noe, şi soţia lui Noe şi
cele trei soţii ale fiilor lui cu ei;
ei, şi fiecare animal după felul
său şi fiecare vită după felul ei şi
fiecare târâtoare care se târăşte pe
pământ, după felul ei, şi fiecare
pasăre, după felul ei, orice pasă-
re de orice fel de aripă. Şi au in-
trat în corabie la Noe două câte
două* din orice carne în care este
suflare de viaţă. Şi cele care au in-
trat, au intrat parte bărbătească
şi parte femeiască din orice carne,
aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Şi
DDDDDomnul a închis corabia după el.
Şi potopul a fost patruzeci*

de zile pe pământ. Şi apele au
crescut şi au ridicat corabia; şi
a fost înălţată deasupra pămân-
tului. Şi apele s-au înteţit şi au
crescut mult pe pământ; şi cora-
bia plutea* pe suprafaţa apelor.
Şi apele s-au înteţit foarte mult
pe pământ; şi toţi munţii înalţi*
care erau sub toate cerurile au fost
acoperiţi. Cu cincisprezece coţi
s-au înălţat apele mai sus* şi mun-

*Vers. 13.
Cap. 7.4,21-23
2 Pet. 2.5.

*Cap. 9.9-16;
17.7.
**Cap. 7.113
1 Pet. 3.20.

*Cap. 7.2,8;
7.9,15,16.

*Cap. 1.29,30

*Ev. 11.7.
Ex. 40.16.

*Mt. 24.38.
Lc. 17.26.
**Cap. 6.9.
Ps. 33.18,19.
Pr. 10.9.
2 Pet. 2.9.

*Lev. 11.1-21
**Deut. 14.3-20

*Cap. 6.7,13.

*Cap. 6.22.

*Cap. 8.2.
Pr. 8.28.
Ezec. 26.19.
**Cap. 1.7.
Ps. 78.23.

*Cap. 6.18.
Ev. 11.7.
1 Pet. 3.20.
2 Pet. 2.5.

*Cap. 6.19.

*Vers. 4,12.

*Ps. 104.26.

*Ps. 104.6.
Ier. 3.23.

*Cap. 8.4.

 a O fereastră spre cer, în acoperiş    b Sau �la un cot înălţime să o sfârşeşti deasupra�

Potopul

7Noe intră
în corabie
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*Ier. 48.28.

*Cap. 7.6.

*Cap. 7.13.

*Cap. 7.15.
**Cap. 1.22,28

*Cap. 12.7,8;
13.18; 22.9.
**Cap. 7.2.
�Cap. 22.2.
Ex. 10.25.
*Ex 29.18,25
Lev. 1.9.
Ef. 5.2.
**Cap. 3.17;
6.7,13,17.
Is. 54.9.
�Cap. 6.5.
Iov 14.4;
15.14.
Ps. 51.5.
Ier. 17.9.
Rom. 1.31;
3.23.
Ef. 2.1-3.
��Cap 9.11,15
*Ps. 74.17.
**Ier 33.20,25

*Cap. 1.28.
Vers. 7,19.
Cap. 10.32.

*Cap. 6.13,17
Iov 22.16.
Mt. 24.39.
Lc. 17.27.
2 Pet. 3.6.

*Cap. 2.7.

*1 Pet. 3.20.
2 Pet. 2.5;
3.6.

*Cap. 8.3,4.

*Cap. 19.29.
Ex. 2.24.
1 Sam. 1.19.
**Ex. 14.21;
15.10.
Iov 12.15.
Ps. 29.10.
Is. 44.27.
Naum 1.4.
*Cap. 7.11.
**Cap 7.4,12
Iov 38.37.

*Cap. 7.24.

*Cap. 6.16.

ţii au fost acoperiţi. Şi a murit*
orice carne care se mişca pe
pământ, păsări şi vite şi animale
şi orice târâtoare care se târăşte
pe pământ, şi toţi oamenii. Tot ce
avea suflarea* duhului de viaţă în
nările sale şi tot ce era pe uscat
a murit. Şi a şters orice fiinţă care
era pe faţa pământului, de la om
până la vite, şi târâtoare şi pă-
sări ale cerurilor; şi au fost şter-
se de pe pământ. Şi a rămas nu-
mai Noe* şi ce era cu el în cora-
bie. Şi apele* au crescut pe pă-
mânt o sută cincizeci de zile.
Şi Dumnezeu Şi-a amintit* de

Noe şi de toate animalele şi de
toate vitele care erau cu el în
corabie. Şi Dumnezeu a făcut**
să treacă un vânt peste pământ
şi apele s-au potolit. Şi izvoare-
le adâncului şi zăgazurile ceruri-
lor au fost închise* şi ploaia**
din ceruri a fost oprită. Şi apele
se retrăgeau de pe pământ du-
cându-se şi întorcându-se. Şi,
după ce au trecut o sută cinci-
zeci* de zile, apele s-au  micşorat.
Şi, în luna a şaptea, în ziua a
şaptesprezecea a lunii, corabia s-a
oprita pe munţii Araratb. Şi apele
au tot scăzut până în luna a ze-
cea: în luna a zecea, în ziua întâi
a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor

patruzeci de zile, Noe a deschis
fereastra* corăbiei pe care o fă-
cuse. Şi a trimis corbul, care a ie-
şit încoace şi încolo, până când au
secat apele de pe pământ. Şi a
trimis  de la el porumbelul, ca să
vadă dacă scăzuseră apele de pe
faţa pământului. Dar porumbelul
n-a găsit loc de odihnă pentru
piciorulc său şi s-a întors la el la
corabie, pentru că apele erau pe
faţa întregului pământ. Şi şi-a
întins mâna şi l-a luat şi l-a adus
la sine în corabie. Şi a mai aşteptat
alte şapte zile şi din nou a trimis
porumbelul din corabie. Şi po-

rumbelul* a venit la el în amurg
şi, iată, în cioculd lui era o frunză
ruptă de măslin. Şi Noe a cunos-
cut că apele scăzuseră pe pământ.
Şi a mai aşteptat alte şapte zile
şi a trimis porumbelul, dar acesta
nu s-a mai întors la el.
Şi a fost aşa: în anul* şase su-

te unu, în luna întâi, în ziua întâi
a lunii, apele secaseră pe pământ.
Şi Noe a ridicat acoperişul co-
răbiei şi s-a uitat şi, iată, faţa pă-
mântului se uscase. Şi, în luna a
doua, în a douăzeci şi şaptea zi
a lunii, pământul era uscat.
Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe,

zicând: �Ieşi din corabie, tu* şi
soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor
tăi cu tine. Scoate afară cu tine
fiecare* vieţuitoare care este cu
tine, de orice carne: păsări şi ani-
male şi fiecare târâtoare care se
târăşte pe pământ, ca să mişune
pe pământ; să fie roditoare şi să
se înmulţească** pe pământ�. Şi
Noe a ieşit, şi fiii lui şi soţia lui
şi soţiile fiilor lui cu el. Fiecare
animal, fiecare târâtoare şi fieca-
re pasăre, orice se mişcă pe pă-
mânt, după familiile lor, au ieşit
din corabie. Şi Noe a zidit un al-
tar* DDDDDomnului şi a luat din orice
animal curat** şi din orice pasăre
curată şi a adus arderi-de-tot� pe
altar. Şi DDDDDomnul a mirosit o mi-
reasmă* plăcutăe şi DDDDDomnul a zis
în inima Sa: �Nu voi mai bleste-
ma** din nou pământul din cauza
omului, pentru că gândul� inimii
omului este rău din tinereţea lui;
nici nu voi mai lovi�� din nou tot
ce este viu, cum am făcut. De
acum înainte, în toate zilele pămân-
tului, semănatul şi seceratul, şi fri-
gul şi căldura, şi vara* şi iarna, şi
ziua** şi noaptea nu vor înceta�.
Şi Dumnezeu a binecuvântat

pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis:
�Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă* şi
umpleţi pământul. Şi frica de
voi şi temerea de voi va fi peste
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a Sau �s-a odihnit�    b Muntele Coborârii    c Lit. �talpa piciorului�    d Lit. �gura�    e Lit. �o mireasmă de odihnă�
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9 Dumnezeu
binecuvân-

tează pe Noe

Sfârşitul
potopului

Ieşirea lui
Noe din
corabie
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*Cap. 17.13;
17.19.
2 Sam. 23.5.

*Cap. 10.1.
**Cap. 10.6.

*Cap. 5.32;
10.32.
1 Cr. 1.4.

*Cap. 3.23;
4.2.
Pr. 12.11.
*Pr. 20.1.

*Hab. 2.15.

*Ex. 20.12.
Gal. 6.1.

*Deut. 27.16
**Ios. 9.23.
1 Împ. 9.20,21

*Cap. 14.20;
24.27.
**Ps. 144.15
Ev. 11.16.

*Cap. 10.2-5
Is. 66.19.
**Ef. 2.13,14;
3.6.

*Cap. 9.19.

*1 Cr. 1.5-7.
**Ezec. 38.2;
38.6.

orice animal al pământului şi pes-
te orice pasăre a cerurilor, cu tot
ce se mişcă pe pământ, şi peste
toţi peştii mării: sunt date* în
mâna voastră. Tot ce se mişcă* şi
trăieşte vă va fi de mâncare: vi
le-am dat**  pe toate ca şi iarba
verde. Dar să nu mâncaţi carne
cu viaţa ei, adică sângele* ei. Şi
cu adevărat voi cere înapoi sân-
gele vostru, al vieţilor voastre: din
mâna oricărei vieţuitoare îl voi
cere înapoi* şi din mâna omu-
lui**; din mâna fratelui fiecărui
om voi cere viaţa omului. Celui
care varsă* sânge de om, de către
om i se va vărsa sângele lui: pen-
tru că El a făcut pe om după
chipul** lui Dumnezeu. Iar voi
fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă: răs-
pândiţi-vă pe pământ şi înmul-
ţiţi-vă pe el�.
Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe şi

fiilor lui cu el, zicând: �Şi Eu, iată,
întăresc legământul* Meu
cu voi şi cu sămânţa voastră du-
pă voi şi cu orice fiinţă vie care
este cu voi: păsările, vitele şi ori-
ce animal al pământului care sunt
cu voi, din toate câte ies din co-
rabie � din fiecare animal al pă-
mântului. Şi Eu voi întări legă-
mântul Meu cu voi: nu se va mai
prăpădi nici o făpturăa din cauza
apelor potopului, nici nu va mai
fi* potop ca să nimicească pă-
mântul�. Şi Dumnezeu a zis:
�Acesta este semnul legământu-
lui* pe care-l fac între Mine şi
voi şi fiecare fiinţă vie care este
cu voi, pentru generaţii, pentru
totdeauna: am pus curcubeul*
Meu în nor şi el va fi un semn
al legământului dintre Mine şi
pământ. Şi va fi aşa: când voi
acoperi pământul cu nor, curcu-
beul se va vedea în nor şi Îmi
voi aduce aminte* de legămân-
tul Meu care este între Mine şi voi
şi fiecare fiinţă vie, de orice carne;
şi apele nu se vor mai face potop,

ca să nimicească orice făpturăa.
Şi curcubeul va fi în nor şi Mă
voi uita la el ca să-Mi aduc amin-
te de legământul pentru totdeau-
na* dintre Dumnezeu şi orice fiin-
ţă vie, de orice carne, care este pe
pământ�. Şi Dumnezeu a zis lui
Noe: �Acesta este semnul legă-
mântului pe care l-am întărit între
Mine şi orice făpturăa care este
pe pământ�.
Şi fiii* lui Noe care au ieşit

din corabie erau: Sem şi Ham şi
Iafet. Şi Ham** este tatăl lui Ca-
naan. Aceştia trei au fost fiii* lui
Noe şi de la aceştia s-a umplut
tot pământul.
Şi Noe a început să cultive

pământulb* şi a sădit o vie. Şi a
băut din vin şi s-a îmbătat* şi
s-a dezgolit în cortul său. Şi Ham,
tatăl lui Canaan, a văzut goli-
ciunea* tatălui său şi a spus a-
fară celor doi fraţi ai lui. Şi
Sem* şi Iafet au luat o manta şi
au pus-o pe amândoi umerii lor
şi au mers de-a-ndăratelea şi au
acoperit goliciunea tatălui lor;
şi feţele lor n-au văzut goliciu-
nea tatălui lor. Şi Noe s-a trezit
din vinul său şi a aflat ce-i fă-
cuse fiul său cel mai mic. Şi a
zis: �Blestemat* să fie Canaanc!
El va fi robul** robilor fraţilor
săi�. Şi a zis:

�Binecuvântat* să fie DDDDDom-
nul, Dumnezeul** lui Sem!
Şi Canaan va fi robul săud.
Dumnezeu să lărgească* pe

Iafet şi el să locuiască** în cor-
turile lui Sem;
şi Canaan să fie robul săud�.
Şi Noe a trăit după potop trei

sute cincizeci de ani. Şi toate zi-
lele lui Noe au fost de nouă sute
cincizeci de ani; şi a murit.
Şi aceştia sunt urmaşii fiilor

lui Noe: Sem, Ham şi  Iafet; şi
lor li s-au născut* fii după potop.

Fiii* lui Iafet: Gomer** şi
Magog şi Madai şi Iavan şi Tu-
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10:2
*Cap. 1.28.
Osea 2.18.

*Deut. 12.15;
14.9,11.
Fap. 10.12,13
**Rom. 14.14;
14.20.
1 Cor. 10.25;
10.26.
Col. 2.16.
1 Tim. 4.3,4.
*Lev. 7.26;
17.10,11,14;
19.26.
Deut.12.23;
15.23.
1 Sam. 14.34
Fap. 15.20,29
*Ex. 21.28.
**Cap. 4.9,10.
Ps. 9.12.
*Ex.21.12,14
Lev. 24.17.
Mt. 26.52.
Apoc.13.10.
**Cap. 1.27.
*Cap. 1.28.
Vers. 1,19.

*Cap. 6.18.

*Cap. 8.21.
Is. 54.9.

*Cap. 17.11.

*Ex. 28.12.
Ezec. 1.28.

*Lev. 26.42;
26.45.
Ezec. 16.60.

10

Legământul
lui Dumnezeu

cu Noe

Urmaşii lui
Iafet

a Lit. �carne�    b Lit. �să fie om al pământului�    c Negustor    d Sau �lor�

Fiii lui Noe
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bal şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui
Gomer: Aşchenaz* şi Rifat şi
Togarma**. Şi fiii lui Iavan: Eli-
şa şi Tarsis*, Chitim şi Dodanim.
De la aceştia s-au separat insu-
lele* naţiunilor, după ţările lor,
fiecare după limba sa, după fa-
miliile lor, în naţiunile lor.
Şi fiii* lui Ham: Cuş şi Miţ-

raim şi Puta şi Canaan. Şi fiii lui
Cuş: Seba* şi Havila şi Sabta
şi Raema** şi Sabteca. Şi fiii lui
Raema: Şeba şi Dedan�. Şi Cuş
a născut pe Nimrodb; el* a înce-
put să fie puternic pe pământ.
El era vânător* puternic înaintea
DDDDDomnului; de aceea se zice: �Ca
Nimrod, vânător puternic înain-
tea** DDDDDomnului!� Şi începutul
împărăţiei lui a fost Babel şi Erec
şi Acad şi Calne, în ţara Şinear*.
Din ţara aceea a ieşit în Asiriac

şi a construit Ninive, şi Reho-
bot-Ir, şi Calah, şi Resen între
Ninive şi Calah: aceasta este ceta-
tea cea mare. Şi Miţraim a năs-
cut pe ludimi* şi pe anamimi
şi pe lehabimi şi pe naftuhimi
şi pe patrusimi şi pe casluhimi
(din care au ieşit* filistenii) şi pe
caftorimi. Şi Canaan a născut pe
Sidon*, întâiul său născut, şi
pe hetiţi**, şi pe iebusiţi, şi pe a-
moriţi*, şi pe ghirgasiţi, şi pe
heviţi, şi pe archiţi, şi pe siniţi, şi
pe arvadiţi, şi pe ţemariţi şi pe
hamatiţi. Şi, după aceasta, fami-
liile canaaniţilord s-au împrăştiat.
Şi hotarul canaaniţilor era de la
Sidon, cum mergi spre Gherar,
până la Gaza; cum mergi spre*
Sodoma şi Gomora şi Adma şi
Ţeboim, până la Leşa. Aceştia
sunt fiii lui Ham, după familiile
lor, după limbile lor, în ţările lor,
în naţiunile lor.
Şi lui Sem*, tatăl tuturor co-

piilor lui Eber, fratele cel mai
mare al lui Iafet, i s-au născut şi
lui fii. Fiii lui Sem: Elam* şi Asur

şi Arpacşad** şi Lud� şi Aram.
Şi fiii lui Aram: Uţ* şi Hul şi
Gheter şi Maş. Şi Arpacşad a
născut pe Şelah*; şi Şelah a năs-
cut pe Eber. Şi lui Eber* i s-au
născut doi fii: numele unuia era
Pelege, pentru că în zilele lui s-a
împărţit pământul; şi numele fra-
telui său era Ioctan. Şi Ioctan a
născut pe Almodad şi pe Şelef şi
pe Aţarmavet şi pe Ierah şi pe
Adoram şi pe Uzal şi pe Dicla şi
pe Obal şi pe Abimael şi pe
Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi
pe Iobab. Toţi aceştia erau fiii
lui Ioctan. Şi locuinţa lor era de
la Meşa, cum mergi spre Sefar,
muntele răsăritului. Aceştia sunt
fiii lui Sem, după familiile lor,
după limbile lor, în ţările lor,
după naţiunile lor.

Acestea sunt familiile fiilor
lui Noe, după urmaşii lor, în na-
ţiunile lor. Şi din aceştia* s-au
împărţit naţiunile pe pământ du-
pă potop.
Şi tot pământul aveaf o singură

limbăg şi o singură vorbire. Şi a
fost aşa: când au pornit spreh

răsărit, au găsit o câmpie în ţara
Şinearului* şi au locuit acolo.
Şi au spus unul către altul: �Ve-
niţi să facem cărămizi şi să le ar-
dem bine!� Şi cărămida le-a fost
drept piatră şi smoala* le-a fost
drept tencuială. Şi au spus: �Veniţi
să ne construim o cetate şi un
turn cu vârful* până la ceruri; şi
să ne facem un nume**, ca să nu
fim împrăştiaţi� pe faţa întregu-
lui pământ!� Şi DDDDDomnul a cobo-
rât* ca să vadă cetatea şi turnul
pe care-l construiau fiii oameni-
lor. Şi DDDDDomnul a zis: �Iată, ei sunt
un singur* popor şi toţi au o
singură limbă; şi iată ce încep să
facă! Şi acum nu vor fi împiedi-
caţi în nimic din ce au de gând**
să facă. Haidem să coborâm şi să
le încurcăm* limba acolo, ca să nu
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10:3
*Ier. 51.27.
**Ezec. 27.14

*Is. 66.19.
Ezec. 27.12,25

*Ps. 72.10.
Ier. 2.10; 25.22
Ţef. 2.11.

*1 Cr. 1.8.
*Is. 43.3.
**Ezec. 27.22
�Ezec. 27.15;
27.20.

*Mica 5.6.

*Cap. 21.20;
25.27.
Ier. 16.16.
Mica 7.2.
**Cap. 6.11.

*Cap. 11.2;
14.1.
Mica 5.6.

*Ier. 46.9.

*1 Cr. 1.12.

*Ier. 47.4.
**Cap. 23.3.

*Cap. 15.19-21

*Cap.13.12-17;
15.18-21.
Num. 34.2-12
Ios. 12.7,8.

*1 Cr. 1.17.
*Cap. 14.1,9.

**Cap. 11.10
�Is. 66.19.
*Iov 1.1.
Ier. 25.20.

*Cap. 11.12.
Lc. 3.35.

*1 Cr. 1.19.

*Cap. 9.19.

*Cap. 10.10;
14.1.
Dan. 1.2.

*Cap. 14.10.

*Deut. 1.28;
9.1.
**Cap. 6.4.
2 Sam. 8.13.
�Deut. 4.27.

*Cap. 18.21.
Ex. 3.8;
19.11,18,20.

*Cap. 9.19.
Fap. 17.26.
**Ps. 2.1.

*Cap. 1.26.
Fap. 2.4-6.

Urmaşii lui
Ham

11

a Etiopia şi Egipt şi Mauritania    b Rebel    c Sau �a ieşit Asur�   d În original aceste substantive sunt redate
prin singular    e Împărţire    f Lit. �era�    g Lit. �buză� (şi în v. 6,7,9)    h Sau �de la�

Turnul
Babel

Urmaşii lui
Sem
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**Cap. 42.23
Ex. 4.11.
Deut. 28.49.
Ier. 5.15.
1 Cor. 14.2,11.
*Cap. 10.25;
10.32; 11.7.
Ps. 92.9.
Lc. 1.51.

*Cap. 10.10.
1 Cor. 14.23.

*Cap. 10.22.
1 Cr. 1.17.

*Lc. 3.36.

*1 Cr. 1.19.
**Lc. 3.35.

*Lc. 3.35.

*Lc. 3.34.

*Ios. 24.2.
1 Cr. 1.26.

înţeleagă** unul limba celuilalt�.
Şi DDDDDomnul i-a împrăştiat* de
acolo pe faţa întregului pământ.
Şi au încetat să construiască ce-
tatea. De aceea i s-a pus numele
Babela, pentru că DDDDDomnul a încur-
cat* acolo limba întregului pă-
mânt. Şi de acolo DDDDDomnul i-a îm-
prăştiat pe faţa întregului pământ.

Aceştia sunt urmaşii lui Sem*:
Sem era de o sută de ani şi a
născut pe Arpacşad, la doi ani
după potop. Şi după ce a născut
pe Arpacşad, Sem a trăit cinci
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Arpacşad a trăit treizeci şi

cinci de ani şi a născut pe Şelah*.
Şi după ce a născut pe Şelah,
Arpacşad a trăit patru sute trei
ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Şelah a trăit treizeci de ani

şi a născut pe Eber. Şi după ce a
născut pe Eber, Şelah a trăit patru
sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Eber* a trăit treizeci şi patru

de ani şi a născut pe Peleg**. Şi
după ce a născut pe Peleg, Eber a
trăit patru sute treizeci de ani; şi
a născut fii şi fiice.
Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi

a născut pe Reu. Şi după ce a năs-
cut pe Reu, Peleg a trăit două sute
nouă ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Reu a trăit treizeci şi doi de

ani şi a născut pe Serug*. Şi după
ce a născut pe Serug, Reu a trăit
două sute şapte ani; şi a născut
fii şi fiice.
Şi Serug a trăit treizeci de ani şi

a născut pe Nahor. Şi după ce a
născut pe Nahor, Serug a trăit două
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Nahor a trăit douăzeci şi

nouă de ani şi a născut pe Terahb*.
Şi după ce a născut pe Terah,
Nahor a trăit o sută nouăsprezece
ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Terah a trăit şaptezeci de

ani şi a născut pe Avramc*, pe
Nahor şi pe Haran.

Şi aceştia sunt urmaşii lui Te-
rah: Terah a născut pe Avram, pe
Nahor şi pe Haran. Şi Haran a
născut pe Lotd*. Şi Haran a murit
în faţa tatălui său Terah, în ţara
lui de naştere, în cetatea Ur a
caldeenilor. Şi Avram şi Nahor*
şi-au luat soţii. Numele soţiei lui
Avram era Saraie** şi numele
soţiei lui Nahor era Milca�, fiica
lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl
Iscăi. Şi Sarai era sterilă*: nu
avea copii. Şi Terah a luat pe
Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui
Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai,
nora sa, soţia fiului său Avram; şi
au ieşit împreună din cetatea Ur*
a caldeenilor, ca să meargă în ţara
Canaanului**. Şi au venit până la
Haran şi au locuit acolo. Şi zilele
lui Terah au fost două sute cinci
ani; şi Terah a murit în Haran.
Şi DDDDDomnul spusese lui Avram:

�Ieşi din* ţara ta şi din rudenia ta
şi din casa tatălui tău, în ţara pe
care ţi-o voi arăta. Şi te voi face o
naţiune* mare şi te voi bine-
cuvânta**; şi voi face numele tău
mare şi vei fi o binecuvântare�.
Şi voi binecuvânta* pe cei care te
vor binecuvânta şi voi blestema
pe cel care te va blestema; şi toa-
te familiile pământului vor fi bi-
necuvântate** în tine�. Şi Avram
a plecat, cum îi spusese DDDDDomnul.
Şi Lot* a mers cu el. Şi Avram
era de şaptezeci şi cinci de ani
când a ieşit din Haran. Şi Avram
a luat pe Sarai, soţia sa, şi pe
Lot, fiul fratelui său, şi toate a-
verile lor pe care le agonisiseră
şi sufletele* pe care le căpătase-
răf în Haran** şi au ieşit ca să
meargă în ţara Canaanului; şi au
venit în ţara Canaanului. Şi A-
vram a străbătut* ţara până la
locul numit Sihem, până la ste-
jarulg lui More**. Şi canaani-
ţii� erau atunci în ţară. Şi DDDDDom-
nul S-a arătat* lui Avram şi i-a
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12:7

*Vers. 31.
Cap. 12.4;
13.10; 14.12.

*Cap. 24.10.
**Cap. 17.15;
20.12.
�Cap. 22.20;
24.15.

*Cap. 16.1,2.

*Cap. 15.7.
Neem. 9.7.
Fap. 7.4.
**Cap. 10.19

*Cap. 15.7.
Is. 41.2.
Fap. 7.3.
Ev. 11.8.
*Cap. 17.6;
18.18; 46.3.
Deut. 26.5.
1 Împ. 3.8.
**Cap. 22.17;
24.35.
�Cap. 28.4.
Zah. 8.13.
Gal. 3.14.
*Cap. 27.29.
Ex. 23.22.
Num. 24.9.
**Cap. 18.18;
22.18; 26.4;
28.14.
Ps. 72.17.
Fap. 3.25.
Gal. 3.8.
*Cap. 11.27.

*Cap. 13.6;
14.14.
**Cap. 11.31
Ev. 11.8.

*Ev. 11.9.
**Deut. 11.30
Jud. 7.1.
�Cap. 10.18;
10.19; 13.7.

*Cap. 17.1;
18.1.

a Încurcătură, Confuzie    b Amânare, Întârziere    c Tată înălţat    d Văl
e Prinţesa mea    f Lit. �făcuseră�    g Sau �câmpia�

Urmaşii lui
Sem

Familia lui
Terah

12 Chemarea
lui Avram
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zis: �Seminţei** tale voi da ţara
aceasta�. Şi el a zidit acolo un
altar� DDDDDomnului, care i Se arăta-
se. Şi de acolo a trecut la munte-
le dinspre răsărit de Betela* şi
şi-a întins cortul, având Betelul
spre apusb şi Ai spre răsărit; şi
acolo a zidit un altar DDDDDomnului şi
a chemat** Numele DDDDDomnului.
Şi Avram a plecat, mergând

înainte spre sudc*.
Şi a fost o foamete* în ţară. Şi

Avram a coborât în Egipt**, ca să
locuiască temporar acolo, pentru
că foametea era mare în ţară. Şi a
fost aşa: când era aproape să in-
tre în Egipt, i-a spus  soţiei sale
Sarai: �Iată, te rog, ştiu că eşti o
femeie frumoasă* la chip. Şi va fi
aşa: când te vor vedea egiptenii,
vor spune: «Aceasta este soţia lui!»
Şi pe mine mă vor omorî*, iar
pe tine te vor lăsa cu viaţă. Spu-
ne*, te rog, că eşti sora mea, ca
să-mi fie bine pentru tine şi
să-mi trăiască sufletul datorită ţie�.
Şi a fost aşa: când a venit

Avram în Egipt, egiptenii au vă-
zut* că femeia era foarte fru-
moasă. Şi căpeteniile lui Faraon
au văzut-o şi au lăudat-o lui Fa-
raon; şi femeia a fost adusă* în
casa lui Faraon. Şi el s-a purtat
bine* cu Avram datorită ei; şi el
a avut** oi şi boi şi măgari şi
robi şi roabe şi măgăriţe şi cămi-
le. Şi DDDDDomnul a lovit* cu răni
mari pe Faraon şi casa lui din
cauza soţiei lui Avram, Sarai.
Şi Faraon l-a chemat pe Avram şi
i-a zis: �Ce mi-ai făcut? Pentru
ce* nu mi-ai spus că este soţia
ta? Pentru ce ai zis: «Este sora
mea», aşa că am luat-o de soţie?
Şi acum, iată-ţi soţia: ia-o şi plea-
că!� Şi Faraon* a poruncit oa-
menilor săi pentru el, ca să-l pe-
treacăd, pe el şi pe soţia lui şi
tot ce avea.

Şi Avram s-a suit din Egipt
spre* sudc, el şi soţia lui şi tot
ce avea, şi Lot cu el. Şi Avram
era foarte bogat* în vite, în argint
şi în aur. Şi a mers în călătoriile
sale din* sud până la Betel, până
la locul unde fusese cortul său
la început, între Betel şi Ai: la
locul* altarului pe care-l făcuse
acolo întâi; şi acolo Avram a
chemat** Numele DDDDDomnului.

Dar şi Lot, care mergea cu
Avram, avea oi şi boi şi corturi.
Şi ţara aceea nu-i încăpea ca să
poată locui împreună, pentru că
bogăţia* lor era mare; şi nu pu-
teau locui împreună. Şi a fost
ceartă* între păzitorii vitelor lui
Avram şi păzitorii vitelor lui Lot.
Şi canaaniţii** şi fereziţii locuiau
atunci în ţară. Şi Avram a zis lui
Lot: �Te rog, să nu fie ceartă*
între mine şi tine şi între păzito-
rii mei şi păzitorii tăi, pentru că
suntem fraţie. Nu* este toată ţara
înaintea ta? Desparte-te, te rog, de
mine: dacă** tu vei merge la
stânga, eu voi merge la dreapta;
şi dacă tu la dreapta, eu voi merge
la stânga�. Şi Lot şi-a ridicat ochii
şi a văzut toată câmpia* Iorda-
nului, că era bine udată peste tot,
înainte de a nimici** DDDDDomnul
Sodomaf şi Gomorag, ca grădina�
DDDDDomnului, ca ţara Egiptului, cum
mergi spre Ţoarh��. Şi Lot şi-a
ales pentru sine toată câmpia
Iordanului; şi Lot a plecat spre
răsărit. Şi s-au despărţit unul de
altul: Avram a locuit în ţara Ca-
naanului, iar Lot* a locuit în ce-
tăţile câmpiei şi şi-a întins** cor-
turile până la Sodoma. Şi oamenii
din Sodoma erau răi* şi mari
păcătoşi înaintea** DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul a zis lui Avram,

după ce se despărţise Lot de el:
�Ridică-ţi ochii acum şi priveşte
din locul unde eşti spre nord* şi

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

1
2

3

4

6

7

8

9

10

12

13

14

12:8
**Cap. 13.15;
15.18; 17.8.
Deut. 34.4.
Ps. 105.9,11.
Fap. 7.5.
Gal. 3.16.
�Cap. 13.4;
13.18; 22.9.

*Ios. 8.9.
**Cap. 4.26;
13.4; 21.33.

*Cap. 13.3;
20.1; 24.62.

*Cap. 26.1;
43.1.
**Ps. 105.13

*Cap. 26.7;
29.17.

*Cap. 20.11;
26.7.

*Cap. 20.2,5;
20.12.

*Mt. 5.28.

*Cap. 20.2.

*Cap. 20.14.
**Cap. 13.2.

*Cap. 20.18.
1 Cr. 16.21.
Ps. 105.14.

*Cap. 20.9;
26.10.

*Pr. 21.1.

*Cap. 12.9.
*Cap. 24.35.
Ps. 112.3.
Pr. 10.22.

*Cap. 12.8,9

*Cap. 12.7,8.
**Ps. 116.17.

*Cap. 12.5;
12.16; 36.7.

*Cap. 26.20.
**Cap. 12.6.

*Pr. 15.18;
20.3.
1 Cor. 6.7.

*Cap. 20.15;
34.10.
**Ev. 12.14.
Iac. 3.17.

*Cap. 19.17.
Deut. 34.3.
Ps. 107.34.
**Cap. 19.24;
19.25.
�Cap. 2.10.
Is. 51.3.
��Cap. 14.2,8;
19.22.

*Cap. 19.29.
**Cap. 14.12;
19.1.
2 Pet. 2.7,8.
*Cap. 18.24.
Ezec. 16.49.
**Cap. 6.11;
39.9.

*Cap. 28.14.
Deut. 3.27.

13

Avram în
Egipt

Întoarcerea
din Egipt

Promisiunea
dată lui
Avram

a Casa lui Dumnezeu    b Lit. �spre mare�    c Neghev, sudul Canaanului    d Sau �să-l trimită�, �să-l
înlăture�    e Ebr. �bărbaţi fraţi�    f Ardere, Calcinare    g Scufundare, Poporul fricii    h Zor (sau Zar),
în Egipt: nu Bela (Cap. 14.8)

Despărţirea
lui Avram

de Lot
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spre sud şi spre răsărit şi spre
apus. Pentru că toată ţara pe care
o vezi ţi-o voi da ţie* şi semin-
ţei** tale pentru totdeauna. Şi voi
face sămânţa ta ca pulberea* pă-
mântului; aşa că, dacă poate ci-
neva număra pulberea pământului,
şi sămânţa ta va fi numărată. Ri-
dică-te, cutreieră* ţara în lungul
şi în latul ei, pentru că ţie ţi-o voi
da�.

Atunci Avram şi-a ridicat cor-
tul şi a venit şi a locuit* lângă
stejarii lui Mamre, care sunt în
Hebron**; şi acolo a zidit un al-
tar� DDDDDomnului.
Şi a fost aşa: în zilele lui

Amrafel, împăratul Şinearului*,
lui Arioc, împăratul Elasarului, lui
Chedorlaomer, împăratul Ela-
mului**, şi lui Tideal, împăratul
Goimuluia, ei au făcut război cu
Bera, împăratul Sodomei, şi cu
Birşa, împăratul Gomorei, cu
Şineab, împăratul Admei*, şi cu
Şemeeber, împăratul Ţeboimului,
şi cu împăratul Belei, adică al
Ţoarului**. Toţi aceştia s-au
strâns împreună în Valea Sidim*,
adică Marea Sărată. Slujiseră
doisprezece ani lui Chedorlao-
mer; şi în anul al treisprezecelea
s-au răsculat. Şi, în anul al pai-
sprezecelea, Chedorlaomer şi îm-
păraţii care erau cu el au venit
şi au bătut pe refaimiţi* în Aşte-
rot-Carnaim, şi pe zuzimi** în
Ham, şi pe emimi� în Şave-Chi-
riataim��, şi pe horiţi* în munte-
le lor, Seir, până la El-Paranb**,
care este lângă pustiu. Şi s-au în-
tors şi au venit la En-Mişpat, care
este Cades*, şi au bătut tot teri-
toriul amaleciţilor, precum şi pe
amoriţi, care locuiau în Haţaţon-
Tamar**. Şi împăratul Sodomei
şi împăratul Gomorei şi împăra-
tul Admei şi împăratul Ţeboimu-
lui şi împăratul Belei, adică al

Ţoarului, au ieşit şi s-au aşezat în
poziţie de bătaie împotriva lor
în Valea Sidim*: împotriva lui
Chedorlaomer, împăratul Elamu-
lui, şi a lui Tideal, împăratul Goi-
mului, şi a lui Amrafel, împăra-
tul Şinearului, şi a lui Arioc, îm-
păratul Elasarului: patru împă-
raţi împotriva a cinci. Şi Valea
Sidim era plină cu gropi de smoa-
lă*. Şi împăratul Sodomei şi al
Gomorei au fugit şi au căzut aco-
lo; şi cei care au rămas au fugit
la munte**. Şi au luat toate bo-
găţiile* din Sodoma şi din Go-
mora şi toată hrana lor şi au ple-
cat. Şi au luat pe Lot, fiul* frate-
lui lui Avram, şi bogăţiile lui şi
au plecat; pentru că el locuia** în
Sodoma.
Şi unul care scăpase a venit şi

a spus lui Avram, evreulc*. Şi el
locuia la** stejarii lui Mamre, a-
moritul, fratele lui Eşcol şi frate-
le lui Aner: şi aceştia erau aliaţi�
cu Avram. Şi Avram a auzit că
fratele* său fusese luat captiv şi a
scos pe oamenii săi deprinşi la
arme, născuţi** în casa lui, trei sute
optsprezece, şi i-a urmărit până la
Dan�. Şi noaptea şi-a împărţit*
oamenii împotriva lor, el şi robii
săi, şi i-au bătut şi i-au urmărit
până la Hoba, care este la stânga
Damascului**. Şi a adus înapoi*
toate bogăţiile şi a adus înapoi şi
pe Lot, fratele său, şi bogăţiile lui
şi pe femei şi pe popor.
Şi împăratul Sodomei a ieşit*

să-l întâmpine în Valea Şave, a-
dică Valea Împăratului**, pe când
se întorcea de la înfrângeread lui
Chedorlaomer şi a împăraţilor
care erau cu el. Şi Melhisedece*,
împăratul Salemuluif, a adus
pâine şi vin. Şi el era preot al
Dumnezeului** Preaînaltg. Şi el
l-a binecuvântat şi a spus: �Bine-
cuvântat* să fie Avram de Dum-
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*Cap. 12.7.
Num. 34.12.
Deut. 34.4.
Fap. 7.5.
**2 Cr. 20.7.
Ps. 37.22,29;
112.2.
*Cap. 22.17.
Num. 23.10.
1 Împ. 4.20.
Is. 48.19.
Ier. 33.22.
Ev. 11.12.
*Num. 13.17;
13.24.
*Cap. 14.13.
**Cap.35.27;
37.14.
�Cap. 8.20.

*Cap. 10.10.
**Cap. 10.22
Is. 11.11.
Dan. 8.2.

*Cap. 10.19.
Deut. 29.23.
**Cap. 13.10;
19.22.

*Num. 34.12
Deut. 3.17.
Ios. 3.16.
Ps. 107.34.

*Cap. 15.20.
Deut. 3.11.
Ios. 12.4.
**Deut. 2.20.
�Deut. 2.10,11
��Num. 32.37

*Cap. 36.20.
Deut.2.12,22.
**Cap. 21.21
Num. 10.12.

*Num. 13.26
**2 Cr. 20.2.

*Cap. 14.3.

*Cap. 11.3.
**Cap. 19.17;
19.30.

*Vers. 16,21.

*Cap. 11.27;
12.5.
**Cap. 13.12

*Cap. 40.15.
Ex. 3.18.
**Cap. 13.18
�Vers. 24.
Cap. 21.27;
21.32.

*Cap. 13.8;
14.12.
**Cap. 15.3;
17.12,27.
Ecl. 2.7.
�Deut. 34.1.
Jud. 18.29.
1 Împ. 15.20

*Jud. 7.16.
Is. 41.2,3.
**Cap. 15.2.

*1 Sam. 30.8;
30.18,19.

*Jud. 11.34.
1 Sam. 18.6.
Ev. 7.1.
**2 Sam. 18.18
*Ps. 110.4.
Ev. 5.6.
**Mica 6.6.
Fap. 16.17.

*Rut 3.10.
2 Sam. 2.5.

14Avram
învinge pe
împăraţi

Melhisedec
binecuvântea-
ză pe Avram

a Sau �împăratul naţiunilor�    b Sau �până la terebintul din Paran�    c Cei mai mulţi consideră că sensul
este �cel de dincolo de Eufrat�, dar ar putea să provină de la numele Eber, din genealogia lui Avram (Cap.
10.21)    d Lit. �masacrarea�    e Împărat al dreptăţii    f Păcii    g Ebr. �El Elyon�
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voi cunoaşte că o voi stăpâni?�
Şi El i-a zis: �Adu-Mi o juncană
de trei ani şi o capră de trei ani
şi un berbec de trei ani şi o tur-
turea şi un pui de porumbel�. Şi
I-a adus toate acestea şi le-a des-
picat* prin mijloc şi a pus fiecare
jumătate în faţa celeilalte; dar
n-a despicat păsările**. Şi au
coborât păsări răpitoare peste
trupurile moarte; şi Avram le-a
alungat. Şi, pe când asfinţea soa-
rele, un somn* adânc a căzut pes-
te Avram; şi, iată, l-a cuprins groa-
za unui mare întuneric. Şi El i-a
zis lui Avram: �Cu adevărat să ştii
că sămânţa ta va locui* temporar
într-o ţară care nu este a sa şi îi
vor înrobi şi îi vor asupri** patru
sute� de ani. Dar şi pe naţiunea
aceea care îi va înrobi o voi ju-
deca* Eu; şi după aceea vor ieşi
cu mare** avere. Şi tu vei merge*
în pace la părinţii** tăi; vei fi
înmormântat la o bună� bătrâne-
ţe. Şi în a patra* generaţie se vor
întoarce aici, pentru că nelegiu-
irea** amoriţilor nu� este încă
deplină�. Şi a fost aşa: după ce a
asfinţit soarele, s-a făcut întuneric
şi iată un cuptor fumegând şi o
flacără de foc care a trecut* printre
acele bucăţi. În ziua aceea, DDDDDom-
nul a încheiat un legământ* cu
Avram, zicând: �Am dat** ţara
aceasta seminţei tale, de la râulh

Egiptului până� la râul cel mare,
râul Eufrat: pe cheniţi* şi pe che-
niziţi şi pe cadmoniţi şi pe hetiţi
şi pe fereziţi şi pe refaimiţii şi
pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe
ghirgasiţi şi pe iebusiţi�.
Şi Sarai*, soţia lui Avram, nu-i

născuse** copii. Şi ea avea o
roabă� egipteancă; şi numele ei
era Agar��. Şi Sarai i-a spus lui
Avram: �Iată, acum DDDDDomnul m-a
închis* ca să nu nasc; intră**, te
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1

2

**Vers. 22.
Mt. 11.25.

*Cap. 24.27.
**Ev. 7.4.

*Ex. 6.8.
Dan. 12.7.
Apoc. 10.5,6.

*2 Împ. 5.16.
Est. 9.15,16.

*Vers. 13.

*Cap. 46.2.
Dan. 10.1.
Fap. 10.10,17
**Cap. 21.17;
26.24.
Is. 41.10.
Dan. 10.12.
�Ps. 3.3; 5.12.
��Ps. 16.5;
58.11.
Pr. 11.18.
*Cap. 14.14.

*2 Sam. 7.12;
16.11.
2 Cr. 32.21.
Gal. 4.28.
*Ps. 147.4.
Ier. 33.22.
**Cap. 22.17;
26.4.
Ex. 32.13.
Deut. 1.10;
10.22.
1 Cr. 27.23.
Rom. 4.18.
Ev. 11.12.
*Rom. 4.3,9,22
Gal. 3.6.
Iac. 2.23.
**Ps. 106.31.

*Cap. 12.1.
**Cap. 11.28;
11.31.
�Cap. 13.15,17
Ps. 105.44.
*Cap. 24.13;
24.14.
Jud. 6.17,37.
1 Sam. 14.9,10
2 Împ. 20.8.
Lc. 1.18.

*Ier. 34.18;
34.19.
**Lev. 1.17.

*Cap. 2.21;
28.11.
Iov 4.13;
33.15.
*Ex. 12.40.
Ps. 105.23.
Fap. 7.6.
**Ex. 1.11.
Deut. 5.15.
Ps. 105.25.
�Gal. 3.17.

*Ex. 6.6.
Deut. 6.22.
**Ex. 12.36.
Ps. 105.37.
*Iov. 5.26.
**Fap. 13.36.
�Cap. 25.8;
47.30.
*Ex. 12.40.
**1 Împ. 21.26
�Dan. 8.23.
Mt. 23.32.
1 Tes. 2.16.
*Ier. 34.18,19

*Cap. 6.18.
**Cap. 12.7.
Deut. 34.4.
Ios. 21.43.
Fap. 7.5.
�Ex. 23.31.
Num. 34.3.
Deut. 1.7; 11.24
Ios. 1.4.
1 Împ. 4.21.
2 Cr. 9.26.
Neem. 9.8.
Ps. 105.11.
Is. 27.12.
*Ex. 3.17;
23.28.
Ios. 24.11.

*Cap. 11.30.
**Cap. 15.2,3
�Cap. 12.16;
21.9.
��Gal. 4.24.
*Cap. 20.18;
30.2.
1 Sam. 1.5,6.
**Cap. 30.3,9.

nezeul Preaînalt, Stăpânul** ce-
rurilor şi al pământului. Şi bine-
cuvântat* să fie Dumnezeul Prea-
înalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi
în mâna ta�. Şi Avram i-a dat ze-
ciuială** din toate. Şi împăratul
Sodomei a zis lui Avram: �Dă-mi
oameniia şi ia bunurile pentru
tine!� Şi Avram a spus împăra-
tului Sodomei: �Mi-am* ridicat
mânab spre DDDDDomnul Dumnezeul
Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al
pământului, că* nu voi lua un fir
de aţă sau o curea de sanda  din
toate ale tale, ca să nu zici: «Am
îmbogăţit pe Avram!»; nimic pen-
tru minec, numai ceea ce au mân-
cat tinerii şi partea oamenilor care
au mers cu mine: Aner, Eşcol şi
Mamre; ei* să-şi ia partea lor�.

După aceste lucruri, cuvântul
DDDDDomnului a fost către Avram
într-o viziune*, zicând: �Nu te
teme**, Avrame! Eu sunt scutul�
tău şi răsplata�� ta foarte mare�.
Şi Avram a zis: �Doamne DDDDDumne-
zeuled, ce-mi vei da? pentru că
mă duce fără copii şi cel care va
fi stăpânulf casei mele este Elie-
zerh din Damasc�. Şi Avram a
spus: �Iată, nu mi-ai dat sămânţă
şi, iată, un fiu* al casei mele este
moştenitorul meu�. Şi, iată, cu-
vântul DDDDDomnului a fost către el,
zicând: �Nu acesta va fi moşte-
nitorul tău, ci cel care va ieşi*
din tine va fi moştenitorul tău�.
Şi l-a scos afară şi i-a zis: �Priveş-
te acum spre ceruri şi numără*
stelele, dacă le poţi număra!� Şi
i-a zis: �Aşa** va fi sămânţa ta!�
Şi el L-a crezut* pe DDDDDomnul; şi El
i-a socotit** aceasta ca dreptate.
Şi i-a zis: �Eu sunt DDDDDomnul

care te-am scos* din cetatea Ur**
a caldeenilor, ca să-ţi dau� ţara
aceasta s-o stăpâneşti�. Şi el a
zis: �Doamne DDDDDumnezeuled, cum*

a Sau �sufletele�    b Am jurat    c Unele texte omit �nimic pentru mine�
d Ebr. �Adonai Yahve�    e Sau �plec�    f Lit. �fiul averii�    g Dumnezeu este
ajutorul meu    h Sau �pârâul� (nu Nilul, ci un pârâu în sudul Neghevului)
i Sau �uriaşi�

15Sămânţa
lui Avram

Legământul
cu Avram

16 Avram şi
Agar
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rog, la roaba mea; poate că-mi
voi zidi o casă prin ea�. Şi Avram
a ascultat� de glasul lui Sarai. Şi
Sarai, soţia lui Avram, a luat pe
Agar, egipteanca, roaba sa, după
ce Avram locuise zece* ani în ţara
Canaanului, şi a dat-o de soţie
soţului său Avram.
Şi el a intrat la Agar şi ea a

rămas însărcinată. Şi când a vă-
zut ea că a rămas însărcinată,
stăpâna sa a fost dispreţuită* în
ochii ei. Şi Sarai i-a spus lui Avram:
�Nedreptatea* mea să fie asupra
ta! Eu am dat pe roaba mea la
sânul tău; şi ea vede că a rămas
însărcinată şi eu sunt dispreţuită
în ochii ei; DDDDDomnul** să judece
între mine şi tine�. Şi Avram i-a
zis* lui Sarai: �Iată, roaba ta este
în mâna** ta: fă-i ce este bine în
ochii tăi�. Şi Sarai a asuprit-o; şi
ea a fugit� dinaintea ei.
Şi Îngerul* DDDDDomnului a gă-

sit-o lângă un izvor de apă în
pustiu, lângă izvorul din calea
spre Şur**. Şi i-a zis: �Agara, roaba
lui Sarai, de unde* vii? şi unde
mergi?� Şi ea a zis: �Fug dinaintea
lui Sarai, stăpâna mea�. Şi Înge-
rul DDDDDomnului i-a zis: �Întoarce-te
la stăpâna ta şi supune-te* eib�.
Şi Îngerul* DDDDDomnului i-a zis: �Îţi
voi înmulţi** sămânţa foarte mult,
încât nu se va putea număra da-
torită mulţimii�. Şi Îngerul DDDDDom-
nului i-a zis: �Iată, ai rămas în-
sărcinată şi vei naşte un fiu; şi-i
vei pune* numele Ismaelc, pentru
că DDDDDomnul a auzit** întristarea
ta. Şi el va fi un măgar* sălba-
tic de om; mâna lui va fi împo-
triva tuturor şi mâna tuturor îm-
potriva lui; şi va locui** în faţa
tuturor fraţilor săi�. Şi ea a pus
numele DDDDDomnului care-i vorbise:
�Tu eşti Dumnezeul care veded�.
Pentru că ea a zis: �M-am uitat*
eu chiar aici după Cel care mă

vede?e� De aceea fântâna s-a nu-
mit fântâna* Lahai-Roi; iată, ea
este între Cades** şi Bered.
Şi Agar a născut* lui Avram un

fiu; şi Avram a pus fiului său pe
care l-a născut Agar, numele Is-
mael. Şi Avram era de optzeci şi
şase* de ani când Agar a născut lui
Avram pe Ismael.
Şi Avram era de nouăzeci şi

nouă de ani; şi DDDDDomnul S-a ară-
tat* lui Avram şi i-a zis: �Eu**
sunt Dumnezeul Atotputernicf:
umblă� înaintea feţei Mele şi fii
integru��. Şi voi încheia legă-
mântul* Meu între Mine şi tine
şi te voi înmulţi** foarte mult�.
Şi Avram a căzut* cu faţa la pă-
mântg; şi Dumnezeu a vorbit cu
el, zicând: �Eu sunth: iată, legă-
mântul Meu este cu tine şi tu vei
fi tatăl* unei mulţimi de naţiuni.
Şi numele tău nu se va mai che-
ma Avram, ci numele* tău va fi
Avraami, pentru că te-am făcut**
tatăl unei mulţimi de naţiuni. Şi
te voi face foarte roditor şi voi
face naţiuni din tine şi împăraţi*
vor ieşi din tine. Şi voi întări le-
gământul Meu între Mine şi tine
şi sămânţa ta după tine în gene-
raţiile lor, ca legământ* pentru tot-
deauna, ca să-ţi fiu** Dumnezeu,
ţie şi seminţei� tale după tine.
Şi îţi voi da* ţie şi seminţei tale
după tine ţara locuinţelor tale
temporare**, toată ţara Canaa-
nului, în stăpânire pentru totdeau-
na; şi Eu voi fi� Dumnezeul lor�.
Şi Dumnezeu a zis lui Avra-

am: �Să păzeşti* legământul
Meu, tu şi sămânţa ta după tine,
în generaţiile lor. Acesta este le-
gământul Meu pe care-l veţi
păzi între Mine şi tine şi sămânţa
ta după tine: orice bărbat dintre
voi să fie circumcisj*. Şi veţi
fi circumcişi în carnea prepuţu-
lui vostru; şi acesta va fi un
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�Cap. 3.17.

*Cap. 12.4,5.

*2 Sam. 6.16
Pr. 30.21,23.

*Ier. 51.35.
**Cap. 31.53
Ex. 5.21.
1 Sam. 24.12

*Pr. 15.1.
1 Pet. 3.7.
**Iov 2.6.
Ps. 106.41,42
Ier. 38.5.
�Ex. 2.15.

*Cap. 22.11;
48.16.
Ex. 3.2.
Jud. 6.11.
Zah. 12.8.
**Cap. 20.1;
25.18.
Ex. 15.22.
*Cap. 3.9.
1 Împ. 19.9;
19.13.
*Tit 2.9.
1 Pet. 2.18.
*Cap. 22.15.
**Cap.17.20;
21.18; 25.12.

*Cap. 17.19.
Mt. 1.21.
Lc. 1.13,31.
**Ex. 2.23;
2.24; 3.7,9.

*Cap. 21.20.
Iov 24.5;
39.5-8.
**Cap. 25.18

*Cap. 31.42;
32.30.
Ps. 139.1-12.

a Fugă    b Lit. �sub mâinile ei�    c Dumnezeu aude    d Sau �care mă vede�; sau �Tu eşti Dumnezeul care
Se descoperă�    e Sau �N-am văzut eu chiar aici, după ce S-a descoperit?�    f Ebr. �El Şadai�    g Lit. �pe
faţa sa�    h Sau �Cât despre Mine�    i Tată al unei mulţimi    j Să fie tăiat împrejur

*Cap. 24.62;
25.11.
**Cap. 14.7.
Num. 13.26.

*Gal. 4.22,23

*Cap. 12.4.

*Cap. 12.1,7.
**Cap. 28.3.
Ex. 6.3.
Deut. 10.17.
�Cap. 5.22;
48.15.
1 Împ. 2.4; 8.25
2 Împ. 20.3.
��Deut. 18.13
Iov 1.1.
Mt. 5.48.
*Cap. 15.18.
**Cap. 12.2.
*Cap. 18.2.
*Cap. 35.11.
Rom. 4.11,12.
Gal. 3.29.
*Neem. 9.7.
**Rom. 4.17
*Cap. 17.16;
35.11.
Mt. 1.6.
*Cap. 17.13,19
Ps. 105.9,10.
Lc. 1.55.
**Cap. 26.24
Lev. 11.45;
26.12,45.
Ev. 11.16.
�Cap. 28.13.
Rom. 9.8.
Gal. 3.16.
*Cap. 12.7;
13.15.
**Cap. 23.4;
28.4.
�Ex. 6.7.
Lev. 26.12.

*Ex. 19.5.

*Ioan 7.22.
Fap. 7.8.
Rom. 4.11.

17 Numele lui
Avram

schimbat în
Avraam

Fuga Agarei.
Naşterea lui

Ismael

Circumcizia
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casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi
cu argintul lui � pe orice parte băr-
bătească dintre oamenii casei lui
Avraam � şi a circumcis carnea pre-
puţului lor chiar în ziua aceea,
cum** îi zisese Dumnezeu. Şi
Avraam era de nouăzeci şi nouă
de ani când a fost circumcis* în
carnea prepuţului său. Şi Ismael,
fiul său, era de treisprezece* ani
când a fost circumcis în carnea
prepuţului său. Chiar în aceeaşi zi
au fost circumcişi Avraam şi Is-
mael, fiul său. Şi toţi bărbaţii*
casei sale, născuţi în casa lui sau
cumpăraţi cu argint dintre fiii
străinului, au fost circumcişi cu el.
Şi DDDDDomnul i S-a arătat* la

stejarii lui Mamre, pe când şedea
la intrarea cortului său, în arşiţa
zilei. Şi el şi-a ridicat ochii şi
s-a uitat şi, iată, trei bărbaţi stă-
teau* înainteab lui. Şi, când i-a
văzut, a alergat** în întâmpina-
rea lor de la intrarea cortului şi
s-a plecat cu faţa la pământ, şi
a zis: �Doamne, acum dacă am
căpătat favoare în ochii Tăi, nu
trece, Te rog, de la robul Tău. Să
se aducă acum puţină* apă şi să
vă spălaţi picioarele şi să vă o-
dihniţi sub acest copac. Şi voi a-
duce o bucată de pâine* şi întă-
riţi-vă inima**; apoi veţi merge
mai departe; pentru că de aceea�
aţi trecut pe la robul vostru�. Şi ei
au zis: �Fă aşa cum ai zis�.
Şi Avraam s-a dus repede în

cort la Sara şi i-a zis: �Ia repede
trei măsuri de floare de făină, fră-
mântă şi fă turte�. Şi Avraam a
alergat la cireadă şi a luat un vi-
ţel tânăr şi bun şi l-a dat slujito-
ruluic, şi el s-a grăbit să-l pregă-
tească. Şi a luat unt* şi lapte şi
viţelul pe care-l pregătise şi le-a
pus înaintea lor. Şi el stătea lân-
gă ei sub copac şi ei mâncau.
Şi ei i-au zis: �Unde este Sa-

ra, soţia ta?� Şi el a zis: �Iată, în
cort*�. Şi El i-a zis: �Mă voi întoar-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

17

19

20

21

22

23

23

24

25

27

1

2

4

5

8

9

17:12

semn* al legământului între Mine
şi voi. Şi cel care este de opt zile
va fi circumcis* între voi, orice
parte bărbătească în generaţiile
voas-tre: cel născut în casă sau
cum-părat cu argint, de la orice
străin care nu este din sămânţa ta.
Cel născut în casa ta şi cel cum-
părat cu argintul tău trebuie cir-
cumcişi; şi legământul Meu va
fi în carnea voastră ca un legă-
mânt pentru totdeauna. Şi partea
bărbătească necircumcisă, cel
care n-a fost circumcis în carnea
prepuţului său, sufletul acela va fi
nimicit* din poporul său: a călcat
legământul Meu�.
Şi Dumnezeu a zis lui Avra-

am: �Cât despre Sarai, soţia ta,
n-o vei mai chema pe nume Sa-
rai, ci numele ei va fi Saraa. Şi o
voi binecuvânta şi-ţi voi da* şi
un fiu din ea; şi o voi binecuvânta
şi va fi** mamă de naţiuni: îm-
păraţi de popoare vor fi din ea�.
Şi Avraam a căzut* cu faţa la
pământ şi a râs**, zicând în inima
lui: �I se va naşte copil celui de o
sută de ani? Şi va naşte Sara, ca-
re este de nouăzeci de ani?� Şi
Avraam a zis lui Dumnezeu: �Oh,
să trăiască Ismael înaintea Ta!�
Şi Dumnezeu a zis: �Cu adevărat,
Sara, soţia ta, îţi va naşte* un fiu
şi-i vei pune numele Isaac. Şi voi
întări legământul Meu cu el, ca
legământ pentru totdeauna pen-
tru sămânţa lui după el. Şi pen-
tru Ismael te-am ascultat. Iată,
l-am binecuvântat şi-l voi face
să fie roditor* şi-l voi înmulţi
foarte mult: va naşte doispre-
zece** conducători şi-l voi face�
o naţiune mare. Dar legământul
Meu îl voi întări cu Isaac, pe care*
ţi-l va naşte Sara anul viitor, la
timpul hotărât�. Şi a încetat de
vorbit cu el; şi Dumnezeu S-a
înălţat* de la Avraam.
Şi Avraam a luat pe Ismael,

fiul său, şi pe toţi cei născuţi* în

a Prinţesă    b Sau �în apropierea�    c Lit. �tânărului�

*Ex. 12.48.
Deut. 10.16.

*Lev. 12.3.
Lc. 2.21.
Filip. 3.5.

*Ex. 4.24-26

*Cap. 18.10.
**Cap. 35.11
Gal. 4.31.
1 Pet. 3.6.

*Cap. 17.3.
**Cap.18.12;
21.6.

*Cap. 18.10;
21.2.
Gal. 4.28.

*Cap. 16.10.
**Cap.  25.12;
25.16.
�Cap. 21.18.

*Cap. 17.19;
18.14; 21.2.

*Cap. 18.33;
35.13.

*Cap. 14.14.

**Cap.17.9-11

*Rom. 4.11.

*Cap. 16.16.

*Cap. 18.19.

*Cap. 13.18;
14.13.
*Cap. 18.16;
18.22; 32.24.
Ios. 5.13.
Jud. 13.6-11.
**Cap. 19.1.
Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.

*Cap. 19.2;
24.32; 43.24.

*Jud. 6.18;
13.15.
**Jud. 19.5.
Ps. 104.15.
�Cap. 19.8;
33.10.

*Cap. 19.3.

*Cap. 24.67.

18Sarai se
numeşte

Sara

Circumcizia
lui Avraam şi

a casei lui

Promisiunea
naşterii lui

Isaac
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ce negreşit la tine la anul*, pe
timpul acestaa, şi, iată, Sara**,
soţia ta, va avea un fiu�. Şi Sara
asculta la intrarea cortului, care
era în spatele lui. Şi Avraam* şi
Sara erau bătrâni, înaintaţi în
zile; Sarei îi încetase rânduiala**
femeilor. Şi Sara a râs* în sine,
zicând: �După ce am îmbătrâ-
nit**, să mai am eu plăcere?...
domnul� meu de asemenea este
bătrân�. Şi DDDDDomnul a zis lui
Avraam: �Pentru ce a râs Sara, zi-
când: «Cu adevărat să mai nasc
eu, care sunt bătrână?» Este* ce-
va prea greub pentru DDDDDomnul?
La timpul hotărât Mă voi întoar-
ce la tine, la anul** pe vremea
aceasta, şi Sara va avea un fiu�.
Şi Sara a tăgăduit, zicând: �N-am
râs!� Pentru că se temea. Şi El
i-a zis: �Ba da, ai râs�.
Şi bărbaţii* aceia s-au ridi-

cat de acolo şi s-au uitat spre So-
doma; şi Avraam mergea cu ei
să-i** conducă. Şi DDDDDomnul a zis:
�Să ascund* Eu de Avraam ce**
fac? Pentru că Avraam va fi, în
adevăr, o naţiune mare şi puter-
nică şi toate* naţiunile pământu-
lui vor fi binecuvântate în el.
Pentru că l-am cunoscut că va
poruncic* copiilor săi şi casei
sale după el să ţină calea** DDDDDom-
nului, să facă dreptate şi judeca-
tă, ca DDDDDomnul să aducă peste
Avraam ce a vorbit despre el�. Şi
DDDDDomnul a zis: �Pentru că strigă-
tul* Sodomei şi Gomorei este
mare şi pentru că păcatul lor este
foarte greu, voi coborî* acum şi
voi vedea dacă au făcut în totul
după strigătul care a venit la
Mine; şi, dacă nu, voi şti**�.
Şi bărbaţii aceia s-au întors

de acolo şi au mers spre Sodoma;
şi Avraam stătea încă înaintea
DDDDDomnului. Şi Avraam s-a apro-
piat* şi a zis: �Vei nimici** Tu şi
pe cel drept cu cel rău? Poate
că* sunt cincizeci de oameni

drepţi în cetate: vei nimici Tu
şi nu vei cruţad locul, pentru cei
cincizeci de oameni drepţi care
sunt în el? Departe de Tine să faci
aşa, să omori pe cel drept* cu cel
rău şi cel drept să fie ca şi cel
rău; departe de Tine! Nu va face
dreptate** Judecătorul întregului
pământ?� Şi DDDDDomnul i-a zis: �Da-
că voi găsi în Sodoma cincizeci de
oameni drepţi* în cetate, atunci
voi cruţa tot locul pentru aceştia�.
Şi Avraam a răspuns şi a zis: �Iată
acum, am îndrăznit* să vorbesc
Domnului, eu, care sunt pulbe-
re** şi cenuşă. Poate că vor lipsi
cinci din cei cincizeci de oameni
drepţi: vei nimici Tu toată ceta-
tea pentru cei cinci?� Şi El i-a zis:
�N-o voi nimici, dacă voi găsi
acolo patruzeci şi cinci�. Şi el
I-a mai vorbit din nou, zicând:
�Poate că se vor găsi acolo patru-
zeci!� Şi El i-a zis: �N-o voi face,
pentru cei patruzeci�. Şi el a zis:
�Să nu Se mânie Domnul, şi voi
vorbi: poate că se vor găsi acolo
treizeci�. Şi El i-a zis: �N-o voi
face, dacă voi găsi acolo treizeci�.
Şi el a zis: �Iată acum, am îndrăz-
nit să vorbesc Domnului: poate
că se vor găsi acolo douăzeci�.
Şi El i-a zis: �Pentru cei douăzeci,
n-o voi nimici�. Şi el a zis: �Oh,
să nu Se mânie* Domnul, şi voi
mai vorbi numai de data aceas-
ta: poate că** zece se vor găsi
acolo�. Şi El i-a zis: �N-o voi nimi-
ci, pentru cei zece�. Şi DDDDDomnul
a plecat* după ce a încetat să mai
vorbească lui Avraam. Şi Avra-
am s-a întors la locul său.
Şi cei doi îngeri* au venit la

Sodoma seara. Şi Lot şedea la
poarta Sodomei. Şi Lot i-a văzut
şi s-a ridicat să-i întâmpine** şi
s-a plecat cu faţa la pământ.
Şi a zis: �Iată acum, domnii mei,
abateţi-vă*, vă rog, în casa ro-
bului vostru şi rămâneţi peste
noapte şi spălaţi-vă** picioare-
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19:2
*2 Împ. 4.16.
**Cap. 17.19;
21.2.
Rom. 9.9.

*Cap. 17.17.
Rom. 4.19.
Ev. 11.11,12.
**Cap. 31.35

*Cap. 17.17.
**Lc. 1.18.
�1 Pet. 3.6.

*Ier. 32.17.
Zah. 8.6.
Mt. 3.9; 19.26
Lc. 1.37.
**Cap. 17.21
2 Împ. 4.16.

*Cap. 19.1.
**Rom. 15.24
3 Ioan 6.
*Ps. 25.14.
Amos 3.7.
Ioan 15.15.
**Cap. 19.24
*Cap. 12.3;
22.18.
Fap. 3.25.
Gal. 3.8.
*Deut. 4.9;
4.10; 6.7.
Ios. 24.15.
Ef. 6.4.
**Deut.1.36.

*Cap. 19.13.
Iac. 5.4.

*Cap. 11.5.
Ex. 3.8.
Ps. 14.2.
**Deut. 8.2;
13.3.
Ios. 22.22.
Lc. 16.15.
2 Cor. 11.11.

*Ev. 10.22.
**Ex. 23.7.
Num. 16.22.
2 Sam. 24.17
Ps. 11.4-7.

*Ier. 5.1.

*Iov 8.20.
Is. 3.10,11.
**Deut. 1.16;
1.17; 32.4.
Iov 8.3; 34.17
Ps. 58.11;
94.2.
Rom. 3.6.

*Ier. 5.1.
Ezec. 22.30.

*Lc. 18.1.
**Cap. 3.19.
Iov 4.19;
30.19; 42.6.
Ecl. 12.7.
1 Cor.  15.47;
15.48.

*Jud. 6.39.
**Iac. 5.16.

*Cap. 17.22;
35.13.

*Cap. 18.22.
**Cap. 18.1-5

*Ev. 13.3.
**Cap. 18.4.

Mijlocirea
lui Avraam

pentru
Sodoma

a Lit. �la timpul vieţii�    b Sau �prea minunat�    c Sau �l-am ales ca să poruncească�    d Sau �nu vei ierta�

19 Îngerii la
Sodoma
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�Lc. 24.28.

*Cap. 18.8.

*Cap. 13.13;
18.20.

*Is. 3.9.
**Jud. 19.22.
�Cap. 4.1.
Lev. 18.22.
Rom. 1.24,27
Iuda 7.

*Jud. 19.23.

*Jud. 19.24.
**Cap. 18.5.

*2 Pet. 2.7,8.
**Ex. 2.14.

*Vers. 1.

*Deut. 28.28;
28.29.
2 Împ. 6.18.
Fap. 13.11.

*Cap. 7.1.

*Cap. 18.20.
Lev. 26.30-33
Deut. 4.26;
28.45.
**1 Cr.21.15

le; şi vă veţi scula de dimineaţă
şi vă veţi duce pe calea voastră�.
Şi ei au zis: �Nu�, ci vom rămâne
noaptea în loc deschisa�. Şi a stă-
ruit mult de ei; şi ei s-au abătut
la el şi au intrat în casa lui. Şi
le-a pregătit* o masă şi a copt a-
zime; şi au mâncat. Şi, mai îna-
inte de a se culca ei, bărbaţii ce-
tăţii*, bărbaţii din Sodoma, au
înconjurat casa de la tânăr până
la bătrân, tot poporul până la
ultimul. Şi au chemat* pe Lot şi
i-au zis: �Unde sunt bărbaţii care
au intrat la tine astă-noapte?
Scoate-i** afară la noi, ca să-i
cunoaştem��. Şi Lot a ieşit* la ei
la intrare şi a încuiat uşa după
el. Şi a zis: �Vă rog, fraţilor, nu
faceţi acest rău! Iată* acum, am
două fiice care n-au cunoscut
bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să vi
le scot afară; şi faceţi-le cum
este bine în ochii voştri: numai
acestor bărbaţi să nu le faceţi
nimic, pentru că de aceea au ve-
nit sub umbrab** acoperişului
meu�. Şi ei au zis: �Înapoi!� Şi
au zis: �Acesta* a venit să locu-
iască aici temporar şi mereu
este** judecător? Acum ţie îţi
vom face mai rău decât lor�. Şi
împingeau cu putere asupra băr-
batului, asupra lui Lot, şi s-au
apropiat să spargă uşa. Şi băr-
baţii* şi-au întins mâna şi au
tras pe Lot în casă la ei şi au
încuiat uşa. Şi au lovit cu orbire*
pe bărbaţii care erau la intrarea
casei, de la mic până la mare; şi
ei se trudeau să găsească intrarea.
Şi bărbaţii aceia au zis lui

Lot: �Pe cine* mai ai aici? Un gi-
nere şi pe fiii tăi şi pe fiicele tale
şi pe oricine ai în cetate: scoate-i
din acest loc. Pentru că vom dis-
truge locul acesta, deoarece stri-
gătul* împotriva lor este mare
înaintea DDDDDomnului şi DDDDDomnul ne-a
trimis** să-l distrugem�. Şi Lot a

ieşit şi a vorbit ginerilor săi ca-
re urmau* să ia pe fiicele lui şi a
zis: �Ridicaţi-vă**, ieşiţi din locul
acesta, pentru că DDDDDomnul va
nimici cetatea�. Dar ginerilor săi
li s-a părut� că glumeşte.
Şi, când se revărsa de ziuă,

îngerii au grăbit pe Lot, zicând:
�Ridică-te, ia-ţi soţia şi pe cele
două fiice ale tale care sunt aici,
ca să nu pieri* în nelegiuireac

cetăţii�. Şi el zăbovea. Şi bărbaţii
aceia i-au apucat* mâna lui şi
mâna soţiei lui şi mâna celor două
fiice ale lui, DDDDDomnul fiind îndu-
rător** faţă de el, şi l-au scos şi
l-au lăsat afară din cetate. Şi
a fost aşa: după ce i-au scos afa-
ră, el a zis: �Scapă-ţi* viaţa; nu
privi** înapoi şi nu te opri în
toată� câmpia; scapă la munte��,
ca să nu pieri�. Şi Lot le-a zis:
�Nu*, Doamne, Te rog! Iată acum,
robul Tău a căpătat favoare în
ochii Tăi şi ai mărit îndurarea
Ta pe care mi-ai arătat-o, păs-
trându-mi sufletul viud. Dar eu
nu voi putea scăpa la munte,
ca nu cumva să mă ajungă răul
şi să mor. Iată acum, această ce-
tate este aproape, ca să fug aco-
lo, şi este mică. Te rog, lasă-mă
să scap acolo! Nu este ea mică?
Şi sufletul meu va trăi�. Şi El
i-a zis: �Iată*, te-am primite şi în
lucrul acesta, de a nu distruge ce-
tatea despre care ai vorbit. Gră-
beşte-te, scapă acolo, pentru că nu
pot* face nimic până nu vei a-
junge acolo�. De aceea s-a pus
numele** cetăţii Ţoarf. Răsărea
soarele* deasupra pământului
când intra Lot în Ţoar.
Şi DDDDDomnul a făcut* să plouă

asupra Sodomei şi asupra Go-
morei pucioasă şi foc de la DDDDDom-
nul din ceruri. Şi a nimicit* ce-
tăţile acestea şi toată câmpia şi
pe toţi locuitorii cetăţilor şi ce
creştea pe pământ.  Şi soţiag lui
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*Mt. 1.18.
**Num. 16.21;
16.45.
Apoc. 18.4.
�Ex. 9.21.
Ier. 43.1,2.
Lc. 17.28;
24.11.

*Num. 16.24;
16.26.

*Deut. 5.15;
6.21; 7.8.
**Lc. 18.13.
Rom. 9.15,16

*1 Împ. 19.3.
Ier. 48.6.
**Vers. 26.
Mt. 24.16-18
Lc. 9.62.
Filip. 3.13,14
�Cap. 13.10.
��Cap. 14.10

*Fap. 10.14.

*Iov 42.8,9.
Ps. 145.19.

*Cap. 32.25;
32.26.
Ex. 32.10.
Deut. 9.14.
Mc. 6.5.
**Cap. 13.10;
14.2.

*Cap. 32.31.

*Is. 13.19.
Ier. 20.16;
50.40.
Ezec. 16.49,50
Amos 4.11.
Ţef. 2.9.
Lc. 17.29.
2 Pet. 2.6.
Iuda 7.
*Deut. 29.23.
Ps. 107.34.
Is. 13.19.
Plân. 4.6.

a Înaintea porţilor cetăţii    b Şi în sensul de �adăpostul�    c Sau �pedeapsa�
d Sau �salvându-mi viaţa�    e Lit. �ţi-am ridicat faţa�    f Mic    g Soţia lui Lot

Nimicirea
Sodomei şi
a Gomorei
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a privit înapoi şi s-a făcut un
stâlp* de sare.
Şi Avraam s-a sculat dis-de-

dimineaţă şi a venit la locul unde
stătuse înaintea* DDDDDomnului. Şi
s-a uitat spre Sodoma şi Gomora
şi spre tot ţinutul câmpiei şi a
privit şi, iată, fumul ţinutului se
înălţa ca fumul* unui cuptor. Şi
a fost aşa: când a nimicit Dum-
nezeu cetăţile câmpiei*, Dum-
nezeu Şi-a amintit** de Avraam
şi a scos pe Lot din mijlocul pră-
pădului, când a nimicit cetăţile
în care locuia Lot.
Şi Lot s-a suit din Ţoar şi a

locuit în munte*, şi cele două fii-
ce ale lui cu el, pentru că se te-
mea să locuiască în Ţoar. Şi locu-
ia într-o peşteră, el şi cele două
fiice ale lui. Şi cea întâi-născută
a zis celei mai mici: �Tatăl nostru
este bătrân şi nu este bărbat în ţa-
ră ca să intre* la noi, după obice-
iul întregului pământ. Vino să
dăm tatălui nostru să bea vin şi să
ne culcăm cu el, ca să ne păstrăma

sămânţă din tatăl nostru�. Şi au
dat tatălui lor să bea vin în noap-
tea aceea; şi cea întâi-născută a
intrat şi s-a culcat cu tatăl ei şi el
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici
când s-a sculat ea. Şi a fost aşa: a
doua zi, cea întâi-născută a zis ce-
lei mai mici: �Iată, eu m-am culcat
noaptea trecută cu tatăl meu; să-i
dăm să bea vin şi la noapte şi intră
tu şi culcă-te cu el, ca să păstrăm
sămânţă din tatăl nostru�. Şi au
dat tatălui lor să bea vin şi în
noaptea aceea. Şi cea mai mică
s-a dus şi s-a culcat cu el şi el
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici
când s-a sculat ea. Şi amândouă
fiicele lui Lot au rămas însărci-
nate de la tatăl lor. Şi cea întâi-
născută a născut un fiu şi i-a pus
numele Moabb*. Acesta este tatăl
moabiţilor, până în ziua aceasta.
Şi cea mai mică a născut şi ea un
fiu şi i-a pus numele Ben-Amic.

Acesta este tatăl amoniţilor*, până
în ziua aceasta.
Şi Avraam a plecat de aco-

lo* spre ţara de sudd** şi s-a a-
şezat între Cades� şi Şur şi locuia
temporar în Gherar��. Şi Avraam
a zis despre Sara, soţia sa: �Este
sora* mea�. Şi Abimelec, împă-
ratul din Gherar, a trimis şi a
luat** pe Sara. Dar Dumnezeu a
venit la Abimelec în vis*, noap-
tea, şi i-a zis: �Iată, eşti un om
mort** din cauza femeii pe care
ai luat-o, pentru că este soţia
unui bărbat�. Dar Abimelec nu se
apropiase de ea. Şi a zis: �Doam-
ne, vei ucide* Tu şi o naţiune
dreaptă? Nu mi-a zis el însuşi:
«Ea este sora mea»? Şi ea, chiar
ea însăşi mi-a zis: «El este fra-
tele meu!» Am făcut aceasta în
integritatea* inimii mele şi în
nevinovăţia mâinilor mele�. Şi
Dumnezeu i-a zis în vis: �Da, ştiu
că ai făcut aceasta în integrita-
tea inimii tale şi te-am şi împiedi-
cat* să păcătuieşti împotriva**
Mea; de aceea nu ţi-am îngăduit
să te atingi de ea. Acum deci dă
omului înapoi soţia; pentru că el
este profet şi se va ruga* pentru
tine şi vei trăi. Şi dacă nu i-o vei
da înapoi, să ştii că vei muri**,
tu şi tot� ce este al tău�. Şi Abi-
melec s-a sculat dis-de-dimineaţă
şi a chemat pe toţi slujitorii săi
şi a spus toate aceste cuvinte în
auzul lor. Şi oamenii s-au înspăi-
mântat foarte mult. Şi Abimelec
a chemat* pe Avraam şi i-a zis:
�Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am
păcătuit împotriva ta, de ai
adus** asupra mea şi asupra
împărăţiei mele un păcat� aşa de
mare? Ai făcut cu mine lucruri
care nu trebuia făcute�. Şi Abi-
melec a zis lui Avraam: �Ce ai
văzut, de ai făcut lucrul acesta?�
Şi Avraam i-a zis: �Pentru că am
zis: «Hotărât, nu este temere* de
Dumnezeu în locul acesta şi mă
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20:11
*Deut. 2.19.

*Cap. 18.1.
**Cap. 12.9;
13.1.
�Cap. 16.7;
16.14.
��Cap. 26.6.

*Cap. 12.13;
20.12; 26.7.
**Cap. 12.15

*Iov 33.15.
**Vers. 7.

*Cap. 18.23.

*1 Împ. 9.4.
2 Împ. 20.3.
2 Cor. 1.12.

*Cap. 31.7;
35.5.
Ex. 34.24.
1 Sam. 25.26;
25.34.
**Cap. 39.9.
Lev. 6.2.
Ps. 51.4.

*1 Sam. 7.5.
2 Împ. 5.11.
Iov 42.8.
Iac. 5.14,15.
1 Ioan 5.16.
**Cap. 2.17.
�Num. 16.32;
16.33.

*Cap. 12.18.
**Cap. 26.10
Ex. 32.21.
Ios. 7.25.
�Cap. 34.7;
39.9.

*Cap. 42.18.
Neem. 5.15.
Ps. 36.1.
Pr. 16.6.

*Vers. 17.
Lc. 17.32.

*Cap. 18.22.

*Apoc. 9.2;
18.9.

*Cap. 13.10-12
Vers. 17,25,28
**Cap. 8.1;
18.23.
Deut. 9.27.

*Vers. 17,19.

*Cap. 16.2,4;
38.8,9.
Deut. 25.5.

*Deut. 2.9.

20

Păcatul
fiicelor lui

Lot

a Lit. �să facem să trăiască�    b De la tatăl    c Fiu al poporului meu    d Neghev

Avraam în
Gherar
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vor ucide** din cauza soţiei
mele». Şi cu adevărat este sora*
mea, fiica tatălui meu, dar nu
fiica mamei mele; şi a ajuns soţia
mea. Şi a fost aşa: când m-a fă-
cut* Dumnezeu să pribegesc din
casa tatălui meu, i-am zis: «A-
ceasta să fie îndurarea pe care
să mi-o arăţi: în orice loc unde
vom ajunge, să zici** despre
mine aceasta: El este fratele meu»�.
Şi Abimelec a luat oi şi boi*

şi robi şi roabe şi i-a dat lui
Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara,
soţia sa. Şi Abimelec a zis: �Iată,
ţara mea este înaintea* ta: lo-
cuieşte unde este bine în ochii
tăi�. Şi Sarei i-a zis: �Iată, am
dat o mie de arginţi fratelui tău*.
Iată, aceasta îţi este o acoperi-
re** a ochilor pentru toţi cei care
sunt cu tine; şi tu eşti îndreptă-
ţită în totul�. Şi Avraam s-a rugat*
lui Dumnezeu şi Dumnezeu a vin-
decat pe Abimelec şi pe soţia lui
şi pe slujnicele lui şi ele au năs-
cut. Pentru că DDDDDomnul închise-
se* de tot toate pântecele din casa
lui Abimelec, din cauza Sarei, so-
ţia lui Avraam.
Şi DDDDDomnul a cercetat* pe

Sara, cum zisese, şi DDDDDomnul a
făcut Sarei cum** vorbise. Şi Sa-
ra a rămas însărcinată* şi a năs-
cut lui Avraam un fiu la bătrâne-
ţea lui, la timpul** hotărât, de-
spre care îi vorbise Dumnezeu.
Şi Avraam a pus numele Isaaca

fiului său care i se născuse, pe
care i-l născuse Sara. Şi Avraam
a circumcis* pe fiul său Isaac
când era de opt zile, cum** îi
poruncise Dumnezeu. Şi Avraam
era de o sută* de ani când i s-a
născut fiul său, Isaac. Şi Sara a
zis: �Dumnezeu m-a făcut* să râd:
oricine va auzi va râde cu mine�.
Şi ea a zis: �Cine ar fi zis lui
Avraam: «Sara va alăpta copii»!
Pentru că i-am născut* un fiu la
bătrâneţea lui�.

Şi pruncul a crescut şi a fost
înţărcat. Şi Avraam a făcut un
ospăţ mare în ziua când a fost
înţărcat Isaac. Şi Sara a văzut
pe fiul Agarei, egipteanca*, pe
care-l născuse** ea lui Avraam,
râzândb�. Şi a zis lui Avraam:
�Izgoneşte* pe roaba aceasta şi
pe fiul ei, pentru că fiul roabei
acesteia nu va moşteni cu fiul
meu, cu Isaac�. Şi lucrul acesta
a fost foarte răuc în ochii lui
Avraam, pentru fiul* său. Şi
Dumnezeu a zis lui Avraam: �Să
nu fie răuc în ochii tăi, pentru
băiat şi pentru roaba ta; ascultă
de glasul ei în toate câte ţi-a zis
Sara, pentru că în Isaac* ţi se
va numi sămânţa. Dar şi pe fiul
roabei îl voi face o naţiune*, pen-
tru că este sămânţa ta�. Şi Avra-
am s-a sculat dis-de-dimineaţă şi
a luat pâine şi un burduf cu apă
şi le-a dat Agarei, punându-i-le
pe umăr; şi i-a dat copilul şi a
lăsat-o să plece*. Şi ea a mers şi
a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
Şi s-a terminat apa din burduf;
şi a pusd copilul sub un arbust.
Şi a mers şi a stat jos în faţa
lui, departe ca la o aruncătură de
arc. Pentru că zicea: �Să nu văd
moartea copilului!� Şi a stat în
faţa lui şi a ridicat glasul şi a
plâns. Şi Dumnezeu a auzit* gla-
sul băiatului şi Îngerul lui Dum-
nezeu a chemat din ceruri pe
Agar şi i-a zis: �Ce ai tu, Agar?
Nu te teme**, pentru că Dumne-
zeu a auzit glasul băiatului, acolo
unde este. Ridică-te, ia băiatul şi
ţine-l strâns de mâna ta, pentru
că îl voi face* o naţiune mare�.
Şi Dumnezeu i-a deschis* ochii
şi ea a văzut o fântână** cu apă;
şi a mers şi a umplut burduful cu
apă şi a dat băiatului să bea.
Şi Dumnezeu era cu* băiatul. Şi
el a crescut şi locuia în pustiu
şi s-a făcut** arcaş. Şi locuia* în
pustiul Paran. Şi mama sa i-a luat
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**Cap.12.12;
26.7.

*Cap. 11.29.

*Cap. 12.1,9.
Ev. 11.8.
**Cap. 12.13
Vers. 5.

*Cap. 12.16.

*Cap. 13.9;
34.10; 47.6.

*Vers. 5.
**Cap. 24.65;
26.11.

*Num. 12.13;
21.7.
Iov 42.9,10.
Iac. 5.16.

*Cap. 12.17.

*1 Sam. 2.21
**Cap. 17.19;
18.10,14.
Gal. 4.23,28.

*Cap. 17.19.
Fap. 7.8.
Gal. 4.22.
Ev. 11.11.
**Cap. 17.21

*Fap. 7.8.
**Cap. 17.10;
17.12.

*Cap. 17.1;
17.17.

*Cap. 18.13.
Ps. 126.2.
Is. 54.1.
Lc. 1.58.
Gal. 4.27.

*Cap. 18.11;
18.12.

*Cap. 16.1.
**Cap. 16.15
�Gal. 4.29.

*Cap. 25.6;
36.6,7.
Gal. 4.30.

*Cap. 17.18.

*Rom. 9.7,8.
Ev. 11.18.

*Cap. 16.10;
17.20.
Vers. 18.
Cap. 25.12-18

*Ioan 8.35.

*Ex. 3.7.
Deut. 26.7.
Ps. 16.8.
**Cap. 26.24

*Cap. 16.10.
Vers. 13.
Cap. 25.12-16

*Num. 22.31
2 Împ. 6.17;
6.18,20.
Lc. 24.16,31.
**Cap. 16.7;
16.14.

*Cap. 28.15;
39.2,3,21.
**Cap. 16.12

*Cap. 25.18.

a Râs    b Dispreţuitor    c Trist    d Sau �a părăsit�
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lui Isaac



21

GENEZA

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

o soţie** din ţara Egiptului.
Şi a fost aşa: în zilele acelea,

Abimelec* şi Picol, căpetenia oş-
tirii sale, au vorbit lui Avraam,
zicând: �Dumnezeu este** cu tine
în tot ce faci. Şi acum jură-mi*
aici, pe Dumnezeu, că nu vei lucra
cu neadevăr nici cu mine, nici cu
fiul meu, nici cu fiul fiului meu.
Ci, după bunătatea pe care ţi-am
arătat-o eu, îmi vei face şi tu, mie
şi ţării în care locuieşti tempo-
rar�. Şi Avraam i-a zis: �Voi jura�.
Şi Avraam a mustrat pe Abimelec
pentru fântâna de apă pe care o
luaseră prin violenţă* slujitorii lui
Abimelec. Şi Abimelec i-a zis: �Nu
ştiu cine a făcut lucrul acesta; nici
tu nu mi-ai spus, nici eu n-am au-
zit decât astăzi�. Şi Avraam a luat
oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec;
şi au făcut legământ* amândoi. Şi
Avraam a pus deoparte şapte mie-
luşele din oile sale. Şi Abimelec
a zis lui Avraam: �Ce sunt* aceste
şapte mieluşele pe care le-ai pus
deoparte?� Şi el i-a zis: �Să iei din
mâna mea aceste şapte mieluşele,
ca să-mi fie mărturie* că eu am
săpat fântâna aceasta�. De aceea
a numit* locul acela Beer-Şebaa,
pentru că acolo au jurat amândoi.
Şi au făcut legământ la Beer-Şeba.
Şi Abimelec s-a ridicat cu Picol,
căpetenia oştirii sale, şi s-au în-
tors în ţara filistenilor. Şi Avra-
am a sădit un tamariscb în Beer-
Şeba şi a chemat acolo Numele
DDDDDomnului, Dumnezeul Eternc*. Şi
Avraam a locuit temporar în ţara
filistenilor multe zile.
Şi a fost aşa: după aceste

lucruri, Dumnezeu l-a încercat*
pe Avraam şi i-a zis: �Avraame!�
Şi el a zis: �Iată-mă�. Şi i-a zis: �Ia
acum pe fiul tău, pe singurul* tău
fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac, şi
mergi în ţinutul** Moria şi adu-l a-
colo ca ardere-de-totd� pe unul din

munţii despre care îţi voi spune�.
Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimi-
neaţă şi a pus şaua pe măgarul său
şi a luat cu el pe doi dintre slujito-
riie săi şi pe Isaac, fiul său; şi a des-
picat lemnele pentru arderea-de-
tot şi s-a ridicat şi a mers la locul
despre care îi vorbise Dumnezeu.

A treia zi Avraam şi-a ridicat
ochii şi a văzut locul de departe.
Şi Avraam a zis tinerilor săi: �Ră-
mâneţi aici cu măgarul; şi eu şi
băiatul vom merge până acolo
şi ne vom închinaf şi vom veni din
nou la voi�. Şi Avraam a luat
lemnele arderii-de-tot şi le-a pus*
pe Isaac, fiul său; şi a luat în mâ-
nă focul şi cuţitul şi mergeau
amândoi împreună. Şi Isaac a
vorbit lui Avraam, tatăl său, şi i-a
zis: �Tată!� Şi el i-a zis: �Iată-mă,
fiul meu!� Şi i-a zis: �Iată focul şi
lemnele; dar unde este mielul*
pentru arderea-de-tot?� Şi Avraam
i-a zis: �Fiul meu, Dumnezeu În-
su-şi va îngrijig de mielul pentru ar-
derea-de-tot�. Şi mergeau amândoi
împreună. Şi au ajuns la locul* de-
spre care-i spusese Dumnezeu. Şi
Avraam a zidit altarul** acolo şi
a aşezat lemnele; şi a legat pe
Isaac, fiul său, şi l-a pus� pe altar
deasupra lemnelor. Şi Avraam şi-a
întins mâna şi a luat cuţitul ca să
înjunghie pe fiul său. Şi Îngerul*
DDDDDomnului i-a strigat din ceruri şi
a zis: �Avraame! Avraame!� Şi el
I-a zis: �Iată-mă�. Şi i-a zis: �Nu-ţi
pune* mâna pe băiath şi nu-i
fa-ce nimic, pentru că acum**
cunosc că te temi de Dumnezeu,
pentru că n-ai cruţat� pe fiul
tău, pe singurul tău fiu, pentru
Mine�. Şi Avraam şi-a ridicat
ochii şi s-a uitat şi iată, înapoi,
un berbec prins cu coarnele în-
tr-un desiş. Şi Avraam a mers şi
a luat berbecul şi l-a adus ca
ardere-de-tot în locul fiului său.
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**Cap. 24.4.

*Cap. 20.2;
26.26.
**Cap. 26.28
Is. 8.10.

*Ios. 2.12.
1 Sam. 24.21

*Cap. 26.15;
26.18,20-22.

*Cap. 26.31.

*Cap. 33.8.

*Cap. 31.48;
31.52.

*Vers. 14.
Cap. 26.33.

*Deut. 33.27.
Is. 40.28.
1 Tim. 1.17.

*Deut. 8.2,16
1 Cor. 10.13.
Ev. 11.17.
Iac. 1.12.
1 Pet. 1.7.

*Cap. 22.12;
22.16.
Ioan 3.16.
Ev. 11.17.
1 Ioan 4.9.
**2 Cr. 3.1.
�Cap. 8.20.

*Ioan 19.17.

*Ex. 29.38-42
Ioan 1.29,36.
Apoc. 13.18.

*Cap. 22.2.
**Cap. 12.7;
12.8; 13.18.
�Ev. 11.17.
Iac. 2.21.

*Cap. 16.7-11;
21.17.

*1 Sam. 15.22
Mica 6.7,8.
**Cap. 26.5.
Iac. 2.22.
�Vers. 2,16.

a Fântâna jurământului    b Arbust mediteraneean    c Ebr. �El Olam�    d Lit.
�jertfă care se înalţă�    e Lit. �tinerii�    f Lit. �ne vom pleca�    g Sau �va vedea�
h Sau �Nu-ţi ridica mâna asupra băiatului�; �Nu-ţi întinde mâna împotriva băiatului�

Jertfirea
lui Isaac

Legământul
lui Avraam

cu Abimelec
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Şi Avraam a pus numele locului
aceluia Yehova-Iirea, după cum
se zice până în ziua aceasta: �Lab

muntele DDDDDomnului se va purta
de grijă*�.
Şi Îngerul DDDDDomnului a chemat

pe Avraam a doua oară din ceruri,
şi i-a zis: �Am jurat* pe Mine În-
sumi, zicec DDDDDomnul, pentru că ai
făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat
pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
te voi binecuvânta foarte mult
şi-ţi voi înmulţi foarte mult să-
mânţa, ca stelele* cerurilor şi ca
nisipul** care este pe malul mării;
şi sămânţa� ta va stăpâni poarta
vrăjmaşilor săi. Şi în* sămânţa ta
vor fi binecuvântate toate naţiu-
nile pământului, pentru că ai as-
cultat** de glasul Meu�. Şi Avra-
am s-a întors* la slujitoriid săi; şi
s-au ridicat şi au mers împreună
la Beer-Şeba**. Şi Avraam a lo-
cuit la Beer-Şeba.
Şi a fost aşa: după aceste lu-

cruri, i s-a spus lui Avraam, zi-
când: �Iată, şi Milca* a născut fii
lui Nahor, fratele tău: pe Uţ*,
întâiul său născut, şi pe Buz**,
fratele acestuia, şi pe Chemuel,
tatăl lui Aram, şi pe Chesed, şi
pe Hazo, şi pe Pildaş, şi pe Iid-
laf şi pe Betuel. Şi lui Betuel* i
s-a născut Rebeca**. Milca a năs-
cut pe aceştia opt lui Nahor, fra-
tele lui Avraam. Şi ţiitoarea lui, cu
numele Reuma, a născut şi ea pe
Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi
pe Maaca�.
Şi viaţa Sarei a fost de o sută

douăzeci şi şapte de ani: anii vie-
ţii Sarei. Şi Sara a murit în Chi-
riat-Arba*, adică Hebron**, în ţa-
ra Canaanului. Şi Avraam a venit
s-o jelească şi s-o plângă pe Sara.
Şi Avraam s-a ridicat dinaintea

moartei sale şi a vorbit fiilor lui
Het*, zicând: �Eu sunt străin* şi
locuitor temporar între voi; da-

ţi-mi** în stăpânire un loc de în-
mormântare, ca să-mi înmormân-
tez moarta dinaintea feţei mele�.
Şi fiii lui Het au răspuns lui Avra-
am, zicându-i: �Ascultă-ne, domnul
meu: tu eşti un prinţe* al lui Dum-
nezeu între noi; înmormântează-ţi
moarta în cel mai ales dintre
mormintele noastre! Nimeni dintre
noi nu-ţi va opri mormântul său ca
să-ţi înmormântezi moarta�. Avraam
s-a ridicat şi s-a plecat până la
pământ înaintea poporului ţării,
înaintea fiilor lui Het. Şi le-a vor-
bit, zicând: �Dacă este voia voas-
tră să-mi înmormântez moarta
dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă
şi rugaţi pentru mine pe Efron*,
fiul lui Ţohar, să-mi dea peştera
din Macpela, care este a lui, care
este în marginea ogorului său; să
mi-o dea în mijlocul vostru, pen-
tru tot argintul cât face ea, ca
stăpânire a unui loc de înmor-
mântare�. Şi Efron locuia în mij-
locul fiilor* lui Het. Şi Efron
hetitul a răspuns lui Avraam în
auzulf fiilor lui Het, al tuturor celor
care intrau** pe poarta cetăţii
sale, zicând: �Nu, domnul meu,
ascultă-mă; îţi dau* ogorul şi-ţi
dau peştera care este în el; ţi-l
dau înaintea ochilor fiilor poporu-
lui meu: înmormântează-ţi moar-
ta�. Şi Avraam s-a plecat până la
pământ înaintea poporului ţării.
Şi a vorbit lui Efron în auzul
poporului ţării, zicând: �Dar, dacă
vrei, te rog, ascultă-mă: voi da
preţulg ogorului; ia-l de la mine
şi-mi voi înmormânta moarta a-
colo�. Şi Efron a răspuns lui
Avraam, zicându-i: �Ascultă-mă,
domnul meu: o bucată de pământ
de patru sute de sicli* de argint,
ce este aceasta între mine şi tine?
Înmormântează-ţi deci moarta�.
Şi Avraam a ascultat de Efron.
Şi Avraam a cântărit* lui Efron

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

3

4

14

16

17

18

19

20

21

23

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

4

6

8

10

11

15

16

22:14
*Vers. 8.

*Ps. 105.9.
Lc. 1.73.
Ev. 6.13,14.

*Cap. 15.5;
26.4.
Ier. 33.22.
Ev. 11.12.
**Cap. 32.12
�Cap. 24.60.

*Cap. 12.3;
18.18; 26.4.
Fap. 3.25.
Gal. 3.8,9;
3.16,18.
**Cap. 18.19
Vers. 3,10.
Cap. 26.5.
*Vers. 5.
**Cap. 21.31

*Cap. 11.29.

*Iov 1.1.
**Iov 32.2.

*Cap. 24.15.
**Rom. 9.10.

*Ios. 14.15.
Jud. 1.10.
**Cap. 13.18
Vers. 19.
Ios. 15.13;
21.11.

*Cap. 10.15;
15.20.

*Cap. 17.8.
1 Cr. 29.15.
Ps. 105.12.
Ev. 11.9,13.

**Fap. 7.5.

*Cap. 13.2;
14.14; 24.35.

*Cap. 25.9.

*Vers. 18.
**Cap. 34.20;
34.24.
Rut 4.1,11.

*2 Sam. 24.21-24

*Ex. 30.13.
Ezec. 45.12.

*Ier. 32.9,10.
Zah. 11.12.

a Domnul va purta de grijă    b Sau �În�    c  În ebr., un cuvânt folosit pentru a
introduce o profeţie   d Lit. �tinerii�    e Sau �o căpetenie�   f Lit. �în urechile�
g Sau �argintul�

23Moartea şi
înmormân-
tarea Sarei

Familia lui
Nahor



23

GENEZA

argintul pe care-l spusese în
auzul fiilor lui Het: patru sute de
sicli de argint, care mergeau la
negustor.
Şi ogorul* lui Efron, care era

în Macpela, care era în dreptul
Mamrei, ogorul şi peştera care era
în el şi toţi copacii care erau în
ogor, care erau în toate hotarele
lui de jur-împrejur, au fost întăriţi
lui Avraam ca stăpânire înaintea
ochilor fiilor lui Het, înaintea
tuturor celor care veneau la poar-
ta cetăţii sale. Şi, după aceasta,
Avraam a înmormântat pe Sara,
soţia sa, în peştera din ogorul
Macpela, în faţa lui Mamre, adică
Hebron, în ţara Canaanului. Şi
ogorul şi peştera care este în el
au fost întărite* lui Avraam de
către fiii lui Het, ca stăpânire a
locului de înmormântare.
Şi Avraam era bătrân*, îna-

intat în zile; şi DDDDDomnul bine-
cuvântase** pe Avraam în toate.
Şi Avraam a zis celui mai bă-
trân* rob al său din casa lui, care
era mai-mare** peste toate ale
sale: �Pune-ţi�, te rog, mâna sub
coapsa mea. Şi te voi face să
juri* pe DDDDDomnul, Dumnezeul ce-
rurilor şi Dumnezeul pământu-
lui, că nu** vei lua soţie fiului
meu dintre fiicele canaaniţilor�
printre care locuiesc; ci vei mer-
ge* în ţara mea şi la rudele mele şi
vei lua soţie fiului meu, Isaac�.
Şi robul i-a zis: �Poate că femeia
nu va voi să mă urmeze în ţara
aceasta; trebuie să duc pe fiul
tău din nou în ţara din care ai
venit?� Şi Avraam i-a zis: �Fereş-
te-te să duci pe fiul meu din
nou acolo! DDDDDomnul Dumnezeul
cerurilor*, care m-a luat din casa
tatălui meu şi din ţara mea de
naştere şi care mi-a vorbit şi
mi-a jurat, zicând: «Seminţei**
tale voi da ţara aceasta!», El În-
suşi va trimite� pe Îngerul Său

înaintea ta şi vei lua soţie fiului
meu de acolo. Şi, dacă femeia nu
va voi să te urmeze, atunci vei fi
dezlegat* de acest jurământ al
meu; numai să nu duci pe fiul
meu din nou acolo�. Şi robul şi-a
pus mâna sub coapsa lui Avraam,
stăpânul său, şi i-a jurat pentru
lucrul acesta.
Şi robul a luat zece cămile

din cămilele stăpânului său şi a
plecat, având în mâna sa din toa-
te bunurile stăpânului său. Şi s-a
ridicat şi s-a dus în Mesopota-
miaa, la cetatea lui Nahor*. Şi a
făcut să îngenuncheze cămilele
afară din cetate, lângă o fântână
cu apă, la vremea serii, când ies
femeile* să scoată apă. Şi a zis:
�DDDDDoamne, Dumnezeul* stăpânu-
lui meu Avraam, te rog, dă-mi
reuşită** astăzi şi arată îndurare
stăpânului meu, Avraam! Iată, eu
stau* lângă fântâna cu apă, şi
fiicele** oamenilor ies din ce-
tate ca să scoată apă. Şi fie ca
fecioara căreia îi voi zice: «Te
rog, pleacă-ţi vadra ca să beau!»,
şi care va zice: «Bea, şi voi adăpa
şi cămilele tale!», ea să fie aceea
pe care ai rânduit-o pentru robul
tău Isaac şi prin aceastab* voi
cunoaşte că ai arătat îndurare
stăpânului meu�.
Şi a fost aşa: înainte de a

sfârşi* el de vorbit, iată, ieşea,
cu vadra pe umăr, Rebecac, cea
născută lui Betuel, fiul Milcăi**,
soţia lui Nahor, fratele lui Avra-
am. Şi fata era* foarte frumoasă
la faţă, fecioară, şi nici un băr-
bat n-o cunoscuse. Şi a coborât
la fântână şi şi-a umplut vadra
şi s-a suit.
Şi robul a alergat s-o întâm-

pine şi i-a zis: �Dă-mi, te rog, să
beau* puţină apă din vadra ta�.
Şi* ea a zis: �Bea, domnul meu!�
Şi s-a grăbit şi şi-a coborât va-
dra pe mână şi i-a dat să bea.
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*Cap. 25.9;
49.30-32;
50.13.
Fap. 7.16.

*Rut 4.9,10.
Ier. 32.10,11.

*Cap. 18.11.
**Cap. 12.2.
Ps. 112.3.
Pr. 10.22.
Gal. 3.9.
*Cap. 15.2.
**Cap. 39.4-6
�Cap. 47.29.
*Cap. 14.22.
Deut. 6.13.
Ios. 2.12.
**Cap. 26.35
Ex. 34.16.
Deut. 7.3.
2 Cor. 6.14-17
�Cap. 10.15-19

*Cap. 12.1.

*Ps. 136.26.
Dan. 2.18,19.
**Cap. 12.7;
13.15; 15.18;
17.8.
Ex. 32.13.
Deut. 1.8; 34.4
Fap. 7.5.
�Cap. 16.7.
Ex. 23.20;
23.23; 33.2.
Ev. 1.14.

*Ios. 2.17,20

*Cap. 11.29;
27.43.

*Ex. 2.16.
1 Sam. 9.11.

*Vers. 27.
Cap. 26.24;
28.13; 32.9.
Ex. 3.6,15.
**Neem. 1.11
Ps. 37.5.
*Vers. 43.
**Cap. 29.9.
Ex. 2.16.

*Jud. 6.17,37
1 Sam. 6.9;
14.10; 20.7.

*Vers. 45.
**Cap. 11.29;
22.23.

*Cap. 12.11;
26.7; 29.17.

*Ioan 4.7.

*1 Pet. 3.8;
4.9.

24Rebeca
cerută în
căsătorie

pentru Isaac

a Ebr. �Aram-Naharaim� (Aram dintre cele două fluvii, Tigru şi Eufrat)    b Sau �prin ea�    c Ebr.
�Ribka�(Atrăgătoare)
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Şi, după ce i-a dat să bea, a zis:
�Am să scot şi pentru cămilele
tale, până vor termina de băut�.
Şi s-a grăbit şi şi-a golit vadra
în adăpătoare şi a alergat din nou
la fântână să scoată; şi a scos
pentru toate cămilele lui. Şi omul
se uita ţintă la ea şi tăcea, ca să
cunoască dacă DDDDDomnul i-a făcut
sau nu reuşită* călătoria.
Şi a fost aşa: după ce cămile-

le au terminat de băut, omul a luat
un inel* de aur pentru nas, greu
de o jumătate de siclu, şi două
brăţări pentru mâinile ei, în greu-
tate de zece sicli de aur. Şi i-a zis:
�A cui fiică eşti tu? Spune-mi, te
rog. Este loc pentru noi în casa
tatălui tău ca să poposim?� Şi ea
i-a zis: �Eu sunt fiica* lui Betuel,
fiul Milcăi, pe care l-a născut ea
lui Nahor�. Şi i-a mai zis: �Paie*
şi nutreţ sunt destule la noi, şi
loc de popas�.
Şi omul şi-a plecat capul şi

s-a închinat* DDDDDomnului, şi a zis:
�Binecuvântat* să fie DDDDDomnul,
Dumnezeul stăpânului meu Avra-
am, care n-a părăsit îndurarea**
Sa şi adevărul Său faţă de stăpâ-
nul meua; pe mine DDDDDomnul m-a
condus pe drum la casa fraţilor
stăpânului meu�.
Şi fata a alergat* şi a spus

aceste cuvinte casei mamei sale.
Şi Rebeca avea un frate şi nume-
le lui era Laban*. Şi Laban a aler-
gat afară la acel om, la fântână.
Şi a fost aşa: când a văzut inelul
pentru nas şi brăţările pe mâinile
surorii sale şi când a auzit cu-
vintele Rebecăi, sora sa, zicând:
�Aşa mi-a vorbit omul acela!�, a
venit la acel om şi, iată, el stătea
lângă cămile, la fântână. Şi i-a
zis: �Vino înăuntru, binecuvânta-
tul* DDDDDomnului! Pentru ce stai a-
fară? Pentru că am pregătit casa
şi locul** pentru cămile�.
Şi omul a intrat în casă; şi s-a

scos şaua de pe cămile şi s-a dat*

paie şi nutreţ cămilelor şi apă
pentru spălarea picioarelor lui
şi a picioarelor oamenilor care
erau cu el. Şi i s-a pus înainte de
mâncare. Dar el a zis: �Nu voi
mânca* până când nu voi spune
ce am de spus�. Şi Laban a zis:
�Vorbeşte�. Şi el a zis: �Eu sunt
robul lui Avraam. Şi DDDDDomnul a
binecuvântat* mult pe stăpânul
meu şi a ajuns mare; şi i-a dat oi
şi boi şi argint şi aur şi robi şi
roabe şi cămile şi măgari. Şi
Sara, soţia stăpânului meu, i-a năs-
cut* un fiu stăpânului meu la bă-
trâneţea ei: şi lui** i-a dat tot ce
are. Şi stăpânul* meu m-a pus să
jur, zicând: «Să nu iei soţie fiului
meu dintre fiicele canaaniţilor în
a căror ţară locuiesc. Ci să te duci
negreşit la casa tatălui meu şi la
rudele mele şi să iei soţie fiului
meu». Şi am zis* stăpânului meu:
«Poate că femeia nu va voi să mă
urmeze». Şi el mi-a zis: «DDDDDom-
nul, înaintea Căruia umblu*, va
trimite pe Îngerul Său** cu tine
şi-ţi va da reuşită în călătoria ta,
ca să iei soţie fiului meu dintre
rudele mele şi din casa tatălui
meu. Când* te vei duce la rudele
mele, atunci vei fi dezlegat de jură-
mântul meu. Şi, dacă nu ţi-o vor
da, vei fi dezlegat de jurământul
meu». Şi eu am venit astăzi la fân-
tână şi am zis: «DDDDDoamne, Dum-
nezeul stăpânului meu Avraam,
dacă acum îmi dai reuşită în dru-
mul meu pe care merg, iată, stau
lângă fântâna cu apă şi fie ca
fecioara care va ieşi să scoată şi
căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog,
să beau puţină apă din vadra ta!»,
şi care îmi va zice: «Bea, şi voi
scoate şi pentru cămilele tale!»,
aceea să fie femeia pe care a rân-
duit-o DDDDDomnul pentru fiul stă-
pânului meu. Şi înainte* ca să fi
sfârşit eu de vorbit în** inima
mea, iată, Rebeca a ieşit cu vadra
ei pe umăr şi a coborât la fân-
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24:19

*Vers. 12,56.

*Vers. 47.
Ex. 32.3.
Is. 3.19-21.
Ezec. 16.11;
16.12.
1 Pet. 3.3.

*Cap. 22.23.

*1 Pet. 4.9.

*Vers. 52.
Ex. 4.31.
*Vers. 48.
Ex. 18.10.
Rut 4.14.
1 Sam. 25.32;
25.39.
2 Sam. 18.28
Lc. 1.68.
**Cap. 32.10
Ps. 98.3.

*Cap. 29.12.

*Cap. 29.5.

*Cap. 26.29.
Jud. 17.2.
Rut 3.10.
Ps. 115.15.
**Cap. 18.3-5;
19.2,3.

*Cap. 43.24.
Jud. 19.21.

*Iov 23.12.
Ioan 4.34.
Ef. 6.5-7.

*Cap. 13.2.
Vers. 1.

*Cap. 21.2.
**Cap. 21.10;
25.5.

*Vers. 3.

*Vers. 5.

*Cap. 17.1.
**Vers. 7.
Ex. 23.20.

*Vers. 8.

*Vers. 15.
**1 Sam. 1.13

a Sau �care n-a lăsat pe stăpânul meu fără îndurarea Sa şi adevărul Său�
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tână şi a scos apă. Şi i-am zis:
«Dă-mi, te rog, să beau!» Şi ea
s-a grăbit şi şi-a coborât vadra
de pe umărul ei şi a zis: «Bea şi
voi adăpa şi cămilele tale». Şi am
băut; şi ea a adăpat şi cămilele.
Şi am întrebat-o, şi i-am zis: «A
cui fiică eşti tu?» Şi ea a zis: «Fii-
ca lui Betuel, fiul lui Nahor, pe
care i l-a născut Milca». Şi i-am
pus inelul* la nas şi brăţările pe
mâini. Şi mi-am plecat* capul şi
m-am închinat DDDDDomnului; şi am
binecuvântat pe DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Avraam, stăpânul meu,
care m-a dus** pe calea cea
dreaptăa, ca să iau pe fiica fra-
telui� său pentru fiul stăpânului
meu. Şi acum, dacă vreţi să ară-
taţi îndurare* şi adevăr stăpânu-
lui meu, spuneţi-mi; şi, dacă nu,
spuneţi-mi, ca să mă întorc la
dreapta sau la stânga�.
Şi Laban şi Betuel i-au răspuns

şi i-au zis: �Lucrul* acesta vine de
la DDDDDomnul, noi nu-ţi putem vor-
bi** rău sau bine. Iată, Rebeca
este înaintea* ta, ia-o şi mergi;
şi să fie soţia fiului stăpânului
tău, după cum a spus DDDDDomnul�.
Şi a fost aşa: când a auzit robul
lui Avraam cuvintele lor, s-a ple-
cat* cu faţa la pământ înaintea
DDDDDomnului. Şi robul a scos obiec-
teb* de argint şi obiecte de aur
şi haine şi le-a dat Rebecăi; şi
a dat lucruri de preţ** şi fratelui
ei şi mamei ei.
Şi au mâncat şi au băut, el

şi oamenii care erau cu el, şi au
rămas acolo. Şi s-au sculat di-
mineaţa; şi el a zis: �Daţi-mi
drumul* la stăpânul meu�. Şi
fratele ei şi mama ei i-au zis:
�Să mai rămână cu noi copila
câteva zile sau măcar zece; du-
pă aceea să meargă�. Şi el le-a
zis: �Nu mă opriţi, deoarece
DDDDDomnul mi-a dat reuşită în că-
lătoria mea; daţi-mi drumul, ca
să merg la stăpânul meu�. Şi

au zis: �Vom chema fata şi vom
afla din gura eic�. Şi au chemat
pe Rebeca şi i-au zis: �Vei mer-
ge tu cu omul acesta?� Şi ea a
zis: �Voi merge!� Şi au dat drumul
Rebecăi, sora lor, şi doicii* ei,
şi robului lui Avraam, şi oame-
nilor lui. Şi au binecuvântat pe
Rebeca şi i-au zis: �Tu, sora noas-
tră, să ajungi* mii de zeci
de mii; şi sămânţa** ta să stă-
pânească poarta celor care o
urăsc!� Şi Rebeca şi slujnicele ei
s-au ridicat şi au încălecat pe
cămile şi au urmat pe omul acela.
Şi robul a luat pe Rebeca şi a
plecat.
Şi Isaac venise de la fântânad*

Lahai-Roi; pentru că locuia în ţara
de la sud. Şi Isaac ieşise la câmp
spre seară ca să mediteze*. Şi
şi-a ridicat ochii** şi s-a uitat şi,
iată, veneau nişte cămile. Şi Re-
beca şi-a ridicat ochii şi l-a văzut
pe Isaac şi a sărit jos* de pe
cămilă. Şi zisese robului: �Cine
este omul acesta care vine pe
câmp ca să ne întâmpine?� Şi
robul i-a zis: �Este stăpânul meu�.
Şi ea şi-a luat vălul şi s-a aco-
perit. Şi robul a istorisit lui Isaac
toate lucrurile pe care le făcuse.
Şi Isaac a dus-o în cortul Sarei,
mama sa; şi a luat* pe Rebeca şi
ea i-a fost soţie şi el a iubit-o**.
Şi Isaac a fost mângâiat după� ce
a murit mama sa.
Şi Avraam şi-a luat altă so-

ţie şi numele ei era Chetura. Şi
ea* i-a născut pe Zimran şi pe
Iocşan şi pe Medan şi pe Madian
şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi Iocşan
a născut pe Seba şi pe Dedan. Şi
fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi
Letuşim şi Leumim. Şi fiii lui
Madian: Efa şi Efer şi Enoc şi
Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au
fost fiii Cheturei.
Şi Avraam a dat* lui Isaac

tot ce avea. Şi fiilor ţiitoarelor
pe care le-a avut Avraam, Avraam
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*Ezec. 16.11;
16.12.

*Vers. 26.
**Ps. 32.8.
�Cap. 22.23.

*Cap. 47.29.
Ios. 2.14.

*Ps. 118.23.
Mt. 21.42.
Mc. 12.11.
**Cap. 31.24;
31.29.
*Cap. 20.15.

*Vers. 26,48.
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le-a dat daruri; şi, pe când trăia,
i-a îndepărtat* de lângă fiul său
Isaac spre răsărit**, în ţara de
răsărit.
Şi acestea sunt zilele anilor

vieţii lui Avraam, pe care i-a tră-
it*: o sută şaptezeci şi cinci de
ani. Şi Avraam şi-a dat duhul şi
a murit* la o bună bătrâneţe, bă-
trân şi sătul de zile; şi a fost a-
dăugat** la poporul său. Şi Isaac
şi Ismael, fiii* săi, l-au înmor-
mântat în peştera** de la Mac-
pela, în ogorul lui Efron, fiul lui
Ţohar hetitul, care este în faţa
lui Mamre, ogorul* pe care îl
cumpărase Avraam de la fiii lui
Het: acolo** au fost înmormân-
taţi Avraam, şi Sara, soţia sa. Şi a
fost aşa: după moartea lui Avra-
am, Dumnezeu a binecuvântat*
pe Isaac, fiul său. Şi Isaac locuia
lângă fântâna** Lahai-Roi.
Şi aceştia sunt urmaşii lui Is-

mael, fiul lui Avraam, pe care l-a
născut* lui Avraam egipteanca
Agar, roaba Sarei. Şi acestea*
sunt numele fiilor lui Ismael, du-
pă numele lor, după urmaşii lor:
întâiul-născut al lui Ismael, Ne-
baiot, şi Chedar, şi Adbeel, şi
Mibsam, şi Mişma, şi Duma, şi
Masa, Hadada, şi Tema, Ietur, Nafiş
şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui
Ismael şi acestea sunt numele lor,
după satele lor şi după taberele
lor: doisprezece* conducători ai
popoarelorb lor. Şi aceştia sunt
anii* vieţii lui Ismael: o sută trei-
zeci şi şapte de ani. Şi el şi-a dat
duhul** şi a murit şi a fost adău-
gat la poporul său. Şi au locuit
de la Havila* până la Şur**, care
este în faţa Egiptului, cum mergi
spre Asiria. Şi el s-a aşezatc îna-
intea feţei� tuturor fraţilor săi.
Şi aceştia sunt urmaşii lui

Isaac, fiul lui Avraam: Avraam*
a născut pe Isaac. Şi Isaac era de
patruzeci de ani când a luat de

soţie pe Rebeca, fiica* lui Betuel
arameuld din Padan-Aram, sora**
lui Laban arameul. Şi Isaac s-a
rugat stăruitor DDDDDomnului pentru
soţia sa, pentru că era sterilă. Şi
DDDDDomnul i-a ascultat* rugăciunea
şi Rebeca, soţia sa, a rămas în-
sărcinată**. Şi copiii se luptau în-
tre ei, în ea. Şi ea a zis: �Dacă
este aşa, pentru ce sunt astfel?�
Şi a mers ca să întrebe* pe DDDDDom-
nul. Şi DDDDDomnul i-a zis:

�Două naţiuni* sunt în pântecele
tău.
Şi două popoare se vor des-

părţi din măruntaiele tale;
şi un popor** va fi mai tare

decât celălalt popor
şi cel mai mare� va sluji celui

mai mic�.
Şi, când i s-au împlinit zile-

le să nască, iată, doi gemeni erau
în pântecele ei. Şi cel dintâi a ie-
şit roşu peste tot, ca o manta pă-
roasă*; şi i-au pus numele Esaue.
Şi, după el, a ieşit fratele său;
şi mâna* sa ţinea călcâiul lui
Esau; şi i-au pus numele Iacovf**.
Şi Isaac era de şaizeci� de ani
când i-a născut ea.
Şi băieţii au crescut mari. Şi

Esau s-a făcut bărbat priceput*
la vânat, om al câmpului, iar Ia-
cov era om liniştit**, locuind� în
corturi. Şi Isaac iubea pe Esau,
pentru că vânatul* era mâncarea
sag; şi Rebeca** iubea pe Iacov.
Şi Iacov a fiert* o mâncare. Şi

Esau a venit de la câmp şi era
obosit. Şi Esau a zis lui Iacov:
�Dă-mi, te rog, să mănânc din
aceea roşie, fiertura cea roşie,
pentru că sunt obosit. De aceea i
s-a pus numele Edomh. Şi Iacov
i-a zis: �Vinde-mi acumi dreptul*
tău de întâi-născut�. Şi Esau i-a
zis: �Iată, am să mor, şi la ce-mi va
folosi dreptul de întâi-născut?�
Şi Iacov i-a zis: �Jură-mi acumi�.
Şi el i-a jurat. Şi şi-a vândut*
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dreptul de întâi-născut lui Iacov.
Şi Iacov a dat lui Esau pâine şi
mâncare de linte; şi a mâncat* şi
a băut, şi s-a ridicat şi a plecat.
Astfel şi-a nesocotit Esau drep-
tul de întâi-născut.
Şi a fost foamete în ţară, în

afară de foametea* dintâi care
fusese în zilele lui Avraam. Şi
Isaac s-a dus la Abimelec**, îm-
păratul filistenilor, la Gherar. Şi
DDDDDomnul i S-a arătat* şi i-a zis: �Nu
coborî în Egipt; locuieşte în ţara
pe care ţi-o** voi spune. Locu-
ieşte temporar* în ţara aceasta;
şi Eu voi fi** cu tine şi te voi bi-
necuvânta�; pentru că ţie�� şi se-
minţei tale voi da toate ţările
acestea; şi voi întări*� jurământul
pe care l-am jurat lui Avraam, ta-
tăl tău. Şi voi înmulţi* sămânţa
ta ca stelele cerurilor şi seminţei
tale îi voi da toate ţările acestea;
şi în** sămânţa ta vor fi bine-
cuvântate toate naţiunile pămân-
tului, pentru că Avraam* a ascultat
de glasul Meu şi a păzit ce i-am
ceruta, poruncile Mele, rânduie-
lile Mele şi legile Mele�. Şi Isaac
a locuit în Gherar.
Şi oamenii locului l-au între-

bat despre soţia sa. Şi el a zis*:
�Este sora mea�. Pentru că s-a
temut** să zică: �Soţia mea�. �Ca
nu cumva� � a zis el � �oamenii
locului să mă ucidă pentru Rebe-
ca�. Pentru că era� frumoasă la
înfăţişare. Şi a fost aşa: după ce
a stat acolo multe zile, Abime-
lec, împăratul filistenilor, s-a ui-
tat de la fereastră şi, iată, l-a vă-
zut pe Isaac jucându-se cu Re-
beca, soţia sa. Şi Abimelec a che-
mat pe Isaac şi i-a zis: �Iată, ne-
greşit ea este soţia ta; şi cum
ai zis: «Este sora mea»?� Şi Isaac
i-a zis: �Pentru că am zis: «Nu
cumva să mor din cauza ei»�. Şi
Abimelec i-a zis: �Ce ne-ai făcut?
Încă puţin şi unul din popor ar

fi putut să se culce cu soţia ta,
şi ai fi adus vină* asupra noas-
tră�. Şi Abimelec a poruncit în-
tregului popor, zicând: �Cine se
va atinge* de omul acesta sau
de soţia lui va fi omorât negreşit�.
Şi Isaac a semănat în pămân-

tul acela şi a culesb în acel an
însutit*; şi DDDDDomnul l-a binecu-
vântat**. Şi omul acesta a ajuns
mare* şi a devenit tot mai mare,
până ce a ajuns foarte mare. Şi
avea turme de oi şi cirezi de boic

şi un mare număr de robi; şi fi-
listenii îl invidiau*. Şi toate fân-
tânile pe care le săpaseră* robii
tatălui său în zilele tatălui său,
Avraam, filistenii le-au astupat şi
le-au umplut cu ţărână. Şi Abi-
melec a zis lui Isaac: �Pleacă de la
noi; pentru că eşti* mult mai pu-
ternic decât noi�.
Şi Isaac a plecat de acolo şi

şi-a aşezat tabăra în valea Ghe-
rar şi locuia acolo. Şi Isaac a săpat
din nou fântânile de apă care
fuseseră săpate în zilele lui Avra-
am, tatăl său; pentru că filistenii
le astupaseră după moartea
lui Avraam. Şi le-a pus numele
după numele* pe care li-l pusese
tatăl său. Şi robii lui Isaac au să-
pat în vale şi au găsit acolo o
fântână cu apă de izvord. Şi păs-
torii din Gherar s-au certat* cu
păstorii lui Isaac, zicând: �Apa
este a noastră�. Şi a pus numele
fântânii Esece, pentru că se cer-
taseră cu el. Şi au săpat altă fân-
tână şi s-au certat şi pentru ea; şi
i-a pus numele Sitnaf. Şi s-a mu-
tat de acolo şi a săpat altă fân-
tână; şi nu s-au mai certat pentru
ea. Şi i-a pus numele Rehobotg

şi a zis: �Pentru că acum DDDDDomnul
ne-a făcut loc* şi vom fi rodi-
tori** în ţară�.
Şi de acolo s-a suit la Beer-

Şeba*. Şi DDDDDomnul i S-a arătat în
noaptea aceea şi a zis: �Eu sunt*
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Dumnezeul tatălui tău, Avraam:
nu te teme**, pentru că Eu sunt�
cu tine şi te voi binecuvânta
şi îţi voi înmulţi sămânţa, dato-
rită lui Avraam, robul Meu�.
Şi a zidit* acolo un altar şi a
chemat** Numele DDDDDomnului. Şi
şi-a întins cortul acolo şi robii lui
Isaac au săpat o fântână acolo.
Şi Abimelec a venit din Gherar

la el, şi Ahuzat, prietenul său, şi
Picol*, căpetenia oştirii sale.
Şi Isaac le-a zis: �Pentru ce aţi
venit la mine, voi, care mă urâţi
şi m-aţi alungat* de la voi?� Şi ei
au zis: �Am văzut lămurit că DDDDDom-
nul este* cu tine; şi am zis: «Să
fie acum un jurământ între noi,
între noi şi tine, şi să facem
legământ cu tine, că nu ne vei
face nici un rău, cum nici noi nu
ne-am atins de tine şi cum ţi-am
făcut numai bine şi ţi-am dat
drumul în pace; tu acum* eşti
binecuvântatul  DDDDDomnului»�. Şi
le-a făcut un ospăţ* şi au mân-
cat şi au băut. Şi s-au sculat dis-
de-dimineaţă şi şi-au jurat unul
altuia; şi Isaac le-a dat drumul
şi ei au plecat de la el în pace.
Şi a fost aşa: în ziua aceea, robii
lui Isaac au venit şi i-au spus
despre fântâna pe care o săpase-
ră şi i-au zis: �Am găsit apă!� Şi
el a numit-o Şebaa; de aceea nu-
mele cetăţii este Beer-Şeba* până
în ziua aceasta.
Şi Esau era de patruzeci de

ani şi a luat de soţie* pe Iudita,
fiica lui Beeri hetitul, şi pe Bas-
mat, fiica lui Elon hetitul. Şi ele*
au fost o amărăciune a sufletului
pentru Isaac şi Rebeca.
Şi a fost aşa: când a îmbătrâ-

nit Isaac şi ochii* i se întuneca-
seră, de nu putea vedea, a che-
mat pe Esau, fiul său cel mai
mare**, şi i-a zis: �Fiul meu!� Şi
el i-a zis: �Iată-mă�. Şi el a zis*:
�Iată acum, am îmbătrânit şi nu
ştiu ziua morţii mele. Acum dar

ia-ţi, te rog, armele, tolba şi ar-
cul, şi ieşi la câmp şi prinde-mi*
vânat. Şi găteşte-mi bucate gus-
toase, cum* îmi plac mie, şi adu-
mi-le să mănânc, ca să te binecu-
vânteze** sufletul meu înainte de a
muri�. Şi Rebeca a auzit când a
vorbit Isaac fiului său Esau. Şi
Esau s-a dus la câmp să prindă
vâ-nat şi să-l aducă.
Şi Rebeca* a vorbit lui Iacov,

fiul ei, zicând: �Iată, am auzit pe
tatăl tău vorbind lui Esau, fra-
tele tău, spunând: «Adu-mi vânat
şi găteşte-mi bucate gustoase,
ca să mănânc şi să te binecuvân-
tez înaintea DDDDDomnului, înainte de
moartea mea». Şi acum, fiul meu,
ascultă* glasul meu în ceea ce-ţi
poruncesc. Mergi, te rog, la tur-
mă şi ia-mi de acolo doi iezi din-
tre capre şi voi pregăti din ei bu-
cate* gustoase pentru tatăl tău,
cum îi plac lui. Şi le vei duce la
tatăl tău, ca să mănânce şi să te
binecuvânteze înainte de moartea
sa�. Şi Iacov a zis mamei sale
Rebeca: �Iată, Esau, fratele meu,
este* păros, iar eu sunt fără păr.
Poate că tatăl meu mă va pipăi*
şi voi fi înaintea lui ca un înşe-
lător şi voi aduce** asupra mea
blestem, iar nu binecuvântare�. Şi
mama lui i-a zis: �Peste* mine fie
blestemul tău, fiul meu! Ascultă
numai de glasul meu şi mergi şi
adu-mi�. Şi a mers şi i-a luat şi
i-a adus mamei sale; şi mama lui
a gătit bucate gustoase, cum îi
plăceau tatălui său. Şi Rebeca a
luat hainele de preţ* ale lui Esau,
fiul său cel mai mare, care erau
la ea în casă, şi a îmbrăcat cu
ele pe Iacov, fiul său cel mai mic.
Şi pieile iezilor le-a pus pe mâi-
nile lui şi pe partea fără păr a
gâtului său. Şi bucatele gustoase
şi pâinea pe care o făcuse le-a
dat în mâna fiului său, Iacov.
Şi el a venit la tatăl său şi a

zis: �Tată!� Şi el a zis: �Iată-mă!
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Cine eşti tu, fiul meu?� Şi Iacov
a zis tatălui său: �Eu sunt Esau,
întâiul-născut al tău; am făcut
cum mi-ai zis. Ridică-te*, te rog,
şezi şi mănâncă din vânatul meu,
ca să mă binecuvânteze** sufletul
tău�. Şi Isaac a zis fiului său:
�Cum ai găsit aşa de repede, fiul
meu?� Şi el a zis: �Pentru că DDDDDom-
nul Dumnezeul tău* mi l-a trimis
înainte�. Şi Isaac a zis lui Iacov:
�Apropie-te, te rog, ca să te
pipăi*, fiul meu, dacă eşti cu
adevărat fiul meu Esau, sau nu�.
Şi Iacov s-a apropiat de Isaac,
tatăl său, şi el l-a pipăit şi a
zis: �Glasul este glasul lui Iacov,
dar mâinile sunt mâinile lui
Esau�. Şi nu l-a cunoscut, pentru
că mâinile lui erau păroase*, ca
mâinile fratelui său Esau; şi l-a
binecuvântat. Şi a zis: �Eşti tu
cu adevărat fiul meu, Esau?� Şi
el a zis: �Eu sunt�. Şi a zis: �Adu-
mi-l aproape şi voi mânca din
vânatul fiului meu, ca să te bi-
necuvânteze sufletul meu�. Şi i
l-a adus aproape şi a mâncat; şi
i-a adus vin şi a băut. Şi tatăl
său Isaac i-a zis: �Apropie-te
acum şi sărută-mă, fiul meu�. Şi
el s-a apropiat şi l-a sărutat. Şi
a mirosit mirosul hainelor lui
 şi l-a binecuvântat*, şi a zis:

�Iată, mirosul** fiului meu
este ca mirosul unei câmpii

pe care a binecuvântat-o�
DDDDDomnul.
Şi Dumnezeu să-ţi dea din

roua* cerurilor
şi din grăsimea** pământului
şi belşug de grâu şi de must�.
Popoare să-ţi slujească
şi naţiuni să se plece* înaintea

ta!
Să fii stăpân peste fraţii tăi
şi fiii** mamei tale să se plece

înaintea ta!
Blestemat� să fie cel care te

va blestema
şi binecuvântat să fie cel care te

va binecuvânta�.
Şi a fost aşa: după ce a sfârşit

Isaac de binecuvântat pe Iacov,
şi Iacov tocmai ieşise dinaintea
tatălui său Isaac, a intrat Esau,
fratele lui, de la vânătoarea sa.
Şi gătise şi el bucate gustoase şi
le-a adus tatălui său. Şi a zis
tatălui său: �Să se ridice* tatăl
meu şi să mănânce din vânatul
fiului său, ca să mă binecuvân-
teze** sufletul tău�. Şi Isaac, ta-
tăl său, i-a zis: �Cine* eşti tu?� Şi
el a zis: �Eu sunt fiul tău, întâiul
tău născut, Esau�. Şi Isaac s-a cu-
tremurat cu foarte mare tremur şi
a zis: �Cine este deci cel care a
prins vânatul şi mi l-a adus? Şi
am mâncat din toate înainte de
a veni tu şi l-am binecuvântat.
Şi va fi binecuvântat*�. Când a
auzit Esau cuvintele tatălui său,
a strigat cu glas* foarte tare şi
foarte amărât şi a zis tatălui său:
�Binecuvântează-mă şi pe mine,
tată!� Şi el i-a zis: �Fratele tău a
venit* cu înşelăciune şi ţi-a luat
binecuvântarea�. Şi el a zis: �Oare
nu pe drept a fost numit* el Iacov?
Pentru că acum a doua oară m-a
înşelat; mi-a luat** dreptul
de întâi-născut şi, iată, acum
mi-a luat binecuvântarea�. Şi a
zis: �N-ai păstrat o binecuvântare
pentru mine?� Şi Isaac a răspuns
şi a zis lui Esau: �Iată, l-am făcut
stăpânul* tău şi i-am dat pe toţi
fraţii săi ca robi şi l-am înzes-
trat cu grâu** şi cu must, şi ce
voi face acum pentru tine, fiul
meu?� Şi Esau a zis tatălui său:
�Ai numai o binecuvântare, tată?
Binecuvântează-mă şi pe mine,
tată!� Şi Esau şi-a ridicat glasul*
şi a plâns. Şi Isaac, tatăl său, a
răspuns şi i-a zis:

�Iată, locuinţa* ta va fi îna

grăsimea pământului
şi în roua** cerurilor de sus;
şi vei trăi din sabia ta;
şi vei sluji* fratelui tău;
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*Ev. 11.20.
**Cânt. 4.11.
Osea 14.6.
�Ps. 65.10.

*Deut. 33.13.
2 Sam. 1.21.
Pr. 3.20.
Zah. 8.12.
**Cap. 45.18
�Deut. 33.28.

*Cap. 9.25-27;
25.23.
Is. 45.14;
49.7,23;
60.12,14.
**Cap. 37.7;
37.10; 49.8.
�Cap. 12.3.
Num. 24.9.

*Vers. 19.
**Vers. 4.

*Vers. 18.

*Cap. 28.3,4.
Num. 23.20.
Rom. 11.29.

*Ev. 12.17.

*Vers. 19.

*Cap. 25.26.
**Cap. 25.33

*Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
**Vers. 28.

*Ev. 12.17.

*Ev. 11.20.
**Vers. 28.

*Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
Obad. 18,19.

a Sau �lipsită de�
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şi va fi aşa: când te vei răs-
culaa**,

vei scutura jugul lui de pe
grumazul tău�.
Şi Esau l-a urât* pe Iacov din

cauza binecuvântării cu care-l
binecuvântase tatăl său. Şi Esau
zicea în inima sa: �Se apropie
zilele** de jale pentru tatăl meu
şi voi ucide� pe fratele meu Ia-
cov�. Şi cuvintele lui Esau, fiul
său cel mai mare, au fost spuse
Rebecăi. Şi ea a trimis şi a che-
mat pe Iacov, fiul ei cel mai mic,
şi i-a zis: �Iată, fratele tău, Esau,
se mângâie cu privire la tine că
te va ucide*. Acum dar, fiul meu,
ascultă* glasul meu şi ridică-te,
fugi în Haran� la Laban**, frate-
le meu. Şi rămâi la el câteva zile,
până va trece furia fratelui tău;
până va trece mânia fratelui tău
de la tine şi va uita* ce i-ai fă-
cut; atunci voi trimite şi te voi
aduce de acolo. Pentru ce să fiu
lipsită de voi amândoi într-o zi?�
Şi Rebeca a zis lui Isaac:

�M-am săturat* de viaţă din cau-
za fiicelor lui Het! Dacă Iacov**
îşi va lua soţie dintre fiicele lui
Het, ca acestea, dintre fiicele ţă-
rii, la ce bun îmi va fi viaţa?�
Şi Isaac a chemat pe Iacov şi

l-a binecuvântat* şi i-a poruncit
şi i-a zis: �Tu să nu-ţi iei** soţie
dintre fiicele lui Canaan. Ridi-
că-te*, mergi în Padan-Aram**,
la casa lui Betuel�, tatăl mamei
tale, şi ia-ţi soţie de acolo, dintre
fiicele lui Laban��, fratele mamei
tale. Şi Dumnezeul cel Atotpu-
ternicb* să te binecuvânteze şi
să te facă să rodeşti şi să te în-
mulţească, pentru ca să ajungi o
adunare de popoare. Şi să-ţi dea
binecuvântarea* lui Avraam, ţie
şi seminţei tale cu tine, ca să stă-
pâneşti** ţara unde ai locuit�
temporar, pe care a dat-o Dum-
nezeu lui Avraam�. Şi Isaac a
trimis* pe Iacov. Şi el a plecat în

Padan-Aram, la Laban, fiul lui
Betuel arameul, fratele Rebecăi,
mama lui Iacov şi a lui Esau.
Şi Esau a văzut că Isaac îl bi-

necuvântase pe Iacov şi-l trimise-
se în Padan-Aram ca să-şi ia
soţie de acolo, că, binecuvân-
tându-l, i-a poruncit, zicând: �Tu
să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele
lui Canaan!�, şi că Iacov ascultase
pe tatăl său şi pe mama sa şi ple-
case în Padan-Aram. Şi Esau
a văzut* că fiicele lui Canaan erau
rele în ochii lui Isaac, tatăl său.
Şi Esau s-a dus la Ismael şi pe
lângă* soţiile pe care le avea, a
luat de soţie pe Mahalat, sora
lui Nebaiot**, fiica� lui Ismael,
fiul lui Avraam.
Şi Iacov a ieşit* din Beer-

Şeba** şi a mers spre Haran�. Şi
a ajuns într-un loc* şi a rămas
acolo peste noapte, pentru că a-
pusese soarele. Şi a luat una din
pietrele locului şi a făcut-o căpă-
tâi şi s-a culcat în acel loc. Şi a
visat*. Şi iată o scară ridicată pe
pământ, şi capătul ei ajungea
la ceruri. Şi, iată, îngerii** lui
Dumnezeu urcau şi coborau pe ea.
Şi, iată, DDDDDomnul* stătea deasu-
pra ei; şi a zis: �Eu** sunt DDDDDom-
nul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl
tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pă-
mântul� pe care eşti culcat ţi-l voi
da ţie şi seminţei�� tale. Şi să-
mânţa ta va fi ca pulberea* pă-
mântului şi te vei întinde** spre
apus şi spre răsărit şi spre nord
şi spre sud; şi în� tine şi în sămân-
ţa ta vor fi binecuvântate toate
familiile pământului. Şi, iată, Eu
sunt* cu tine şi te voi păzi ori-
unde** vei merge şi te voi adu-
ce� înapoi în ţara aceasta; pentru
că nu te voi părăsi��, până când
nu voi face*� ceea ce ţi-am pro-
mis�. Şi Iacov s-a trezit din som-
nul* său şi a zis: �Cu adevărat,
DDDDDomnul este** în locul acesta şi
eu n-am ştiut! Şi s-a temut şi a zis:
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tru că ea era păstoriţă. Şi a fost aşa:
când a văzut pe Rahela, fiica lui
Laban, fratele mamei sale, şi
oile lui Laban, fratele mamei sale,
Iacov s-a apropiat şi a prăvălit
piatra de pe gura fântânii şi a
adăpat* oile lui Laban, fratele
mamei sale. Şi Iacov a sărutat*
pe Rahela şi şi-a ridicat glasul
şi a plâns. Şi Iacov a spus Rahelei
că este rudaf* tatălui ei şi că
este fiul Rebecăi; şi ea a aler-
gat** şi a spus tatălui ei. Şi a
fost aşa: îndată ce a auzit Laban
ştirea despre Iacov, fiul surorii
sale, i-a alergat* în întâmpinare
şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi
l-a adus în casa lui. Şi a istorisit
lui Laban toate aceste lucruri.
Şi Laban i-a zis: �Cu adevărat*,
tu eşti osul meu şi carnea mea�.
Şi a rămas la el o lună de zile.
Şi Laban a zis lui Iacov:

�Pentru că eşti fratele meu, îmi
vei sluji tu degeaba? Spune-mi,
care să-ţi fie plata*?� Şi Laban
avea două fiice; numele celei mai
mari era Leeag şi numele celei
mai mici, Rahelah. Şi Leea avea
ochi slabii, iar Rahela era fru-
moasă* la statură şi frumoasă
la faţă. Şi Iacov iubea* pe Rahe-
la. Şi i-a zis: �Îţi voi sluji** şapte
ani pentru Rahela, fiica ta cea
mai mică�. Şi Laban i-a zis: �Mai
bine să ţi-o dau ţie decât s-o
dau altui bărbat; rămâi cu mine�.
Şi Iacov a slujit* pentru Rahela
şapte ani; şi au părut în ochii
lui ca vreo câteva zile, pentru că
o iubea**.
Şi Iacov a zis lui Laban:

�Dă-mi soţia, pentru că mi s-au
împlinit zilele să intru* la ea�.
Şi Laban a strâns pe toţi oamenii
locului şi a făcut un ospăţ*. Şi a
fost aşa: seara a luat pe fiica sa,
Leea, şi a dus-o la el; şi el a in-
trat la ea. Şi Laban a dat pe roa-
ba sa, Zilpa, ca roabă fiicei sale,

18

19

20

21

22

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

22

1

2

4

5

6

10

11

12

13

14

15

17

18

20

21

22

29:24

�Cât de înfricoşător* este locul a-
cesta! Aceasta nu este altceva de-
cât casa lui Dumnezeu şi aceasta
este poarta cerurilor!� Şi Iacov s-a
sculat dis-de-dimineaţă şi a luat
piatra* pe care o făcuse căpătâi şi
a aşezat-o ca stâlp** şi a turnat unt-
delemn pe vârful ei. Şi a pus nu-
mele locului aceluia Betela; dar
numele cetăţii era mai înainte
Luz*. Şi Iacov a făcutb* o promi-
siune, zicând: �Dacă** va fi Dum-
nezeu cu mine şi mă va păzi în
drumul acesta pe care merg şi-mi
va da� pâine să mănânc şi haine
să mă îmbrac şi mă voi întoarce*
în pace la casa tatălui meu, a-
tunci DDDDDomnul** va fi Dumnezeul
meu. Şi piatra aceasta pe care am
pus-o ca stâlp va fi casa* lui Dum-
nezeu. Şi din** tot ce-mi vei da,
Îţi voi da negreşit zeciuială�.
Şi Iacov a pornit la drumc şi

a mers în ţara fiilor* răsăritului.
Şi s-a uitat şi iată o fântână* în
câmp şi, iată, trei turme de oi se
odihneau lângă ea, pentru că din
fântâna aceea adăpau turmele; şi
o piatră mare era pe gura fântâ-
nii. Şi toate turmele se strângeau
acolo. Şi prăvăleau piatra de pe
gura fântânii şi adăpau oile şi din
nou puneau piatra la loc pe gura
fântânii. Şi Iacov le-a zis: �Fraţii
mei, de unde sunteţi?� Şi ei au zis:
�Din Haran*�. Şi le-a zis: �Cunoaş-
teţi pe Laban*, fiul lui Nahor?� Şi
ei au zis: �Cunoaştem�. Şi le-a zis:
�Este* sănătos?d� Şi au zis:
�Sănătose şi, iată, Rahela**, fiica
lui, vine cu oile�. Şi el a zis: �Iată,
este încă ziua mare; nu este tim-
pul ca să fie strânse vitele; adă-
paţi oile şi mergeţi şi le paşteţi�.
Şi ei au zis: �Nu putem, până nu
se vor strânge toate turmele şi
vor prăvăli piatra de pe gura
fântânii; atunci adăpăm oile�. Şi,
pe când le vorbea el încă, a ve-
nit Rahela cu oile tatălui ei, pen-

*Ps. 68.35.

*Vers. 11.
**Cap. 31.13;
31.45; 35.14.
Lev. 8.10-12.
Num. 7.1.

*Cap. 35.6;
48.3.
Jud. 1.23,26.

*Cap. 31.13.
Jud. 11.30.
2 Sam. 15.8.
**Vers. 15.
�1 Tim. 6.8.

*Jud. 11.31.
2 Sam. 19.24;
19.30.
**Deut. 26.17
*Vers. 17.
Ex. 23.19.
**Deut. 14.22;
26.12.

*Num. 23.7.
Jud. 6.3,33.
Osea 12.12.

*Cap. 24.11.
Ex. 2.15.

*Cap. 28.10.

*Cap. 24.29.

*Cap. 43.27.
**Ex. 2.16.

*Ex. 2.17.

*Cap. 33.4;
45.14,15.

*Cap. 13.8;
14.14,16;
28.5.
**Cap. 24.28

*Cap. 24.29.

*Cap. 2.23.
Jud. 9.2.
2 Sam. 5.1;
19.12,13.

*Cap. 31.41.

*Cap. 12.11;
12.14; 26.7.

*Cap. 24.67.
**Cap. 31.41
2 Sam. 3.14.

*Cap. 30.26.
Osea 12.12.
**Cânt. 8.7.

*Jud. 15.1.

*Jud. 14.10.
Ioan 2.1,2.

a Casa lui Dumnezeu    b Lit. �a promis�    c Lit. �şi-a ridicat piciorul�     d Lit. �Are el pace?�    e Lit. �Pace�
f Sau �fratele�    g Slăbiciune    h Oaie    i Sau �blânzi�
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Leea. Şi a fost aşa: dimineaţa,
iată, era Leea. Şi a zis lui Laban:
�Ce mi-ai făcut*? Nu ţi-am slujit
pentru Rahela? Pentru ce, dar,
m-ai înşelat**?� Şi Laban i-a zis:
�În locurile noastre nu se face
aşa, să dai pe cea mai mică înain-
tea celei întâi-născute. Împlineşte
săptămâna* cu aceasta şi îţi
vom da şi pe cealaltă pentru slujba
pe care o vei facea la mine încă**
alţi şapte ani�. Şi Iacov a făcut
aşa şi a împlinit săptămâna cu
ea. Şi i-a dat de soţie şi pe Rahe-
la, fiica sa. Şi Laban a dat pe roa-
ba sa, Bilha, ca roabă Rahelei,
fiica sa. Şi a intrat şi la Rahela;
şi iubea* pe Rahela mai mult
decât pe Leea. Şi i-a slujit încă**
alţi şapte ani.
Şi DDDDDomnul a văzut* că Leea

nu este iubităb şi i-a deschis**
pântecele; iar Rahela era sterilă.
Şi Leea a rămas însărcinată şi
a născut un fiu şi i-a pus numele
Rubenc, căci a zis: �Pentru că
DDDDDomnul a văzut* întristarea mea;
pentru că acum soţul meu
mă va iubi�. Şi a rămas însărci-
nată din nou şi a născut un fiu şi
a zis: �Pentru că DDDDDomnul a auzit
că nu sunt* iubită, de aceea mi-a
dat şi pe acesta�. Şi i-a pus nume-
le Simeond. Şi a rămas însărcina-
tă din nou şi a născut un fiu şi a
zis: �Acum, de data aceasta soţul
meu se va lipi de mine, pentru că
i-am născut trei fii�. De aceea i-a
pus numele Levie. Şi a rămas
însărcinată din nou şi a născut
un fiu şi a zis: �De astă dată voi
lăuda pe DDDDDomnul�. De aceea i-a
pus numele* Iudaf. Şi a încetat să
nască.
Şi, când a văzut Rahela că nu

face copii* lui Iacov, Rahela a
invidiat** pe sora ei şi a zis lui
Iacov: �Dă-mi copii, ori mor�!�
Şi Iacov s-a aprins de mânie

împotriva Rahelei şi i-a zis: �Sunt eu
în locul* lui Dumnezeu, care
ţi-a oprit rodul** pântecelui?�
Şi ea a zis: �Iată roaba* mea,
Bilha! Intră la ea, ca să nască
pe genunchii mei**, şi-mi voi
zidi şi eu casăg prin ea�. Şi i-a dat
de soţie pe Bilha*, roaba ei, şi
Iacov a intrat la ea. Şi Bilha a
rămas însărcinată şi a născut un
fiu lui Iacov. Şi Rahela a zis:
�Dumnezeu mi-a făcut dreptate* şi
mi-a ascultat şi glasul şi mi-a
dat un fiu�. De aceea i-a pus
numele Danh. Şi Bilha, roaba Ra-
helei, a rămas însărcinată din
nou şi a născut un al doilea fiu
lui Iacov. Şi Rahela a zis: �Am
luptat luptele lui Dumnezeu îm-
potriva surorii mele şi am învins�.
Şi i-a pus numele Neftalii*.

Când a văzut Leea că a înce-
tat să nască, a luat pe Zilpa, roa-
ba* sa, şi a dat-o de soţie lui Ia-
cov. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs-
cut un fiu lui Iacov. Şi Leea a zis:
�Cu noroc!� Şi i-a pus numele
Gadj. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs-
cut un al doilea fiu lui Iacov. Şi
Leea a zis: �Ferice de mine! pen-
tru că fetele mă vor numi* fe-
ricită�. Şi i-a pus numele Aşerk.
Şi Ruben a ieşit în zilele se-

cerişului grâului şi a găsit man-
dragorel în câmp; şi le-a adus
mamei sale, Leea. Şi Rahela i-a
zis Leei: �Dă-mi*, te rog, din
mandragorele** fiului tău�. Şi ea
i-a zis: �Puţin* este că mi-ai luat
bărbatul? Şi vrei să iei şi man-
dragorele fiului meu?� Şi Rahela
i-a zis: �De aceea, el să se culce
cu tine la noapte pentru man-
dragorele fiului tău�. Şi Iacov a
venit de la câmp seara şi Leea
i-a ieşit înainte şi a zis: �Vei intra
la mine, pentru că, în adevăr,
te-am cumpăratm cu mandragore-
le fiului meu�. Şi s-a culcat cu ea
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*Cap. 12.18;
20.9.
**Cap. 27.36
1 Sam. 28.12

*Jud. 14.12.
**Cap. 31.41

*Vers. 18,20.
Deut. 21.15.
**Cap. 30.26;
31.41.

*Ps. 127.3.
**Cap. 30.1.

*Cap. 16.11;
31.42.
Ex. 3.7;4.31.
Deut. 26.7.
Ps. 25.18;
106.44.

*Deut. 21.15.

*Mt. 1.2.

*Cap. 29.31.
**Cap.37.11.
1 Sam. 1.5,6.
�Iov 5.2.

a Lit. �o vei sluji�    b Sau �că Leea este urâtă� (neavând cel dintâi loc în dragostea lui)    c Vedeţi! un fiu
d Auzire, Împlinire    e Alipire    f Laudă    g Lit. �şi voi fi şi eu zidită�    h Judecată    i Lupta mea    j Noroc
k Fericit, Binecuvântat    l Plante afrodiziace    m Sau �închiriat�

*Cap. 20.18;
29.31.
**Ps. 128.3.

*Cap. 16.2.
**Cap. 50.23
Iov 3.12.

*Cap. 35.22.

*Ps. 35.24;
43.1.
Plân. 3.59.

*Mt. 4.13.

*Vers. 4.

*Pr. 31.28.
Lc. 1.48.

*Cap. 25.30.
**Cânt. 7.13.

*Num. 16.9;
16.13.

30

Copiii lui
Iacov
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în noaptea aceea. Şi Dumnezeu a
ascultat pe Leea şi ea a rămas
însărcinată şi a născut un al cin-
cilea fiu lui Iacov. Şi Leea a
zis: �Dumnezeu m-a răsplătit,
pentru că am dat pe roaba mea
soţului meu�. Şi i-a pus numele
Isahara. Şi Leea a rămas din nou
însărcinată şi a născut un al şa-
selea fiu lui Iacov. Şi Leea a
zis: �Dumnezeu m-a înzestrat
cu o zestre bună; acum soţul
meu va locui cu mine, pentru că
i-am născut şase fii!� Şi i-a pus
numele Zabulonb*. Şi, după aceas-
ta, a născut o fată şi i-a pus nu-
mele Dinac.
Şi Dumnezeu Şi-a adus amin-

te* de Rahela şi Dumnezeu a
ascultat-o şi i-a deschis** pân-
tecele. Şi ea a rămas însărcinată
şi a născut un fiu şi a zis: �Dum-
nezeu mi-a înlăturat* dispreţul�.
Şi i-a pus numele Iosif d, zicând:
�DDDDDomnul îmi va adăuga* un alt
fiu�.
Şi a fost aşa: după ce a năs-

cut Rahela pe Iosif, Iacov a zis
lui Laban: �Dă-mi* drumul să mă
duc la locul meu şi în ţara mea.
Dă-mi soţiile pentru care ţi-am
slujit* şi copiii şi să plec, pen-
tru că ştii ce slujbă ţi-am făcute�.
Şi Laban i-a zis: �Te rog, dacă
am căpătat favoare în ochii tăi,
zăboveşte! Am descoperitf că
DDDDDomnul m-a binecuvântat da-
torită* ţie�. Şi i-a zis: �Hotărăş-
te-mi plata* ta şi ţi-o voi da�.
Şi el i-a zis: �Ştii* cum ţi-am slu-
jit şi ce au ajuns vitele tale sub
grija meag. Pentru că ce aveai
înainte de venirea mea era puţin
şi a crescut până la o mulţime şi
DDDDDomnul te-a binecuvântat la fie-
care pas al meuh. Şi acum, când
să lucrez şi pentru* casa mea?�
Şi el i-a zis: �Ce să-ţi dau?�  Şi Ia-
cov i-a zis: �Să nu-mi dai nimic.

Dacă-mi vei face lucrul acesta,
din nou îţi voi paşte şi îţi voi pă-
zi oile. Voi trece astăzi prin toată
turma ta şi voi despărţi de acolo
orice oaie pestriţă şi pătată şi ori-
ce miel negru dintre miei şi ce
este pătat şi pestriţ printre capre:
şi aceasta să fie plata* mea. Şi
dreptatea* mea va răspunde pen-
tru mine în viitori, când vei veni
pentru plata mea, înaintea feţei
tale: tot ce nu este pestriţ şi pătat
între capre şi negru între miei
se va socoti furat, dacă va fi la
mine�. Şi Laban i-a zis: �Iată, fie
după cuvântul tău!� Şi a despăr-
ţit în ziua aceea ţapii bălţaţi şi
pătaţi şi toate caprele pestriţe şi
pătate, toate care aveau ceva alb şi
tot ce era negru între miei şi
le-a dat în mâna fiilor săi. Şi a
pus cale de trei zile între el şi
Iacov. Şi Iacov păştea restul
turmei lui Laban.
Şi Iacov şi-a luat* nuiele verzi

de plop şi de migdal şi de paltinj

şi, jupuindu-le de scoarţă, a făcut
pe ele crestături albe, încât se
vedea albul care era pe nuiele. Şi
el punea nuielele pe care le jupuia
de scoarţă înaintea turmei, în
jgheaburile din adăpătoarele unde
veneau oile să bea; şi ele erau în
călduri când veneau să bea. Şi oile
erau în călduri înaintea nuielelor
şi oile fătau miei bălţaţi, pestriţi
şi pătaţi. Şi Iacov despărţea mieii
şi abătea feţele oilor din turma lui
Laban către cele negre şi bălţate;
şi a pus turmele sale la o parte
şi nu le-a pus cu oile lui Laban.
Şi a fost aşa: de câte ori oile ce-
le mai tari se încălzeau, Iacov
punea nuielele în jgheaburi îna-
intea ochilor turmei, ca să intre în
călduri înaintea nuielelor. Şi când
oile erau slabe, nu le punea. Şi
astfel cele slabe erau ale lui La-
ban, iar cele tari, ale lui Iacov.
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*Cap. 31.8.

*Ps. 37.6.

*Cap. 31.9-12

*Mt. 4.13.

*1 Sam. 1.19.
**Cap. 29.31

*1 Sam. 1.6.
Is. 4.1.
Lc. 1.25.

*Cap. 35.17.

*Cap. 24.54;
24.56.

*Cap. 29.20;
29.30.

*Cap. 26.24;
39.3,5.

*Cap. 29.15;
31.7,41.

*Cap. 31.6;
31.38-40.
Mt. 24.45.
Tit 2.10.

*1 Tim. 5.8.

  a Răsplată    b Locuinţă    cJudecată    d El va adăuga    e Lit. �slujba mea cu care ţi-am slujit�    f Lit. �Am
presimţit�, �Am prezis�     g Lit. �cu mine�    h Lit. �pe urmele mele�    i Lit. �în ziua de mâine�     j Sau
�platan�, �castan�

Îmbogăţirea
lui Iacov
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Leea au răspuns şi i-au zis: �Avem
noi* parte sau moştenire în casa
tatălui nostru? Nu suntem noi
socotite de el ca străine? Pentru
că ne-a vândut* şi chiar ne-a
mâncat de tot argintul. Pentru că
toată avuţia pe care a luat-o
Dumnezeu de la tatăl nostru este
a noastră şi a copiilor noştri.
Acum dar, fă tot ce ţi-a zis Dum-
nezeu�.

Atunci Iacov s-a ridicat şi
şi-a pus fiii şi soţiile pe cămile.
Şi a luat toate vitele sale şi toate
bunurile sale, pe care le strânse-
se, vitele pe care şi le agonisise în
Padan-Aram, ca să meargă la
Isaac*, tatăl său, în ţara Canaa-
nului. Şi Laban se dusese ca să-şi
tundă oile. Şi Rahela a furat te-
rafimiig* care erau ai tatălui ei.
Şi Iacov a înşelat inimah lui La-
ban arameul, pentru că nu i-a
spus că avea să fugă. Şi a fugit
cu tot ce avea şi s-a ridicat şi a
trecut râul şi şi-a îndreptat faţa
spre muntele Galaad*.
Şi, a treia zi, i s-a spus lui

Laban că Iacov fugise. Şi el şi-a
luat fraţii* cu sine şi l-a urmărit
cale de şapte zile şi l-a ajuns pe
muntele Galaad. Şi Dumnezeu a
venit* la Laban arameul noaptea,
într-un vis, şi i-a zis: �Fereşte-te
să vorbeşti** lui Iacov, fie bine,
fie rău�. Şi Laban a ajuns pe
Iacov; şi Iacov îşi întinsese cor-
tul pe munte. Şi Laban şi-a aşe-
zat şi el tabăra cu fraţii săi pe
muntele Galaad. Şi Laban a zis
lui Iacov: �Ce ai făcut de mi-ai
înşelat inimah şi mi-ai luat fiicele
ca pe nişte captive*, cu sabia?
Pentru ce ai fugit pe ascuns şi
m-ai furat şi nu mi-ai spus, ca
să te fi condus cu bucurie şi cu
cântece, cu tamburină* şi cu har-
fă**, şi nu m-ai lăsat să-mi să-
rut* fiii şi fiicele? Acum ai lu-
crat nebuneşte**. Şi este în pu-
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Şi omul acesta s-a îmbogăţita

foarte mult şi a avut multe* oi
şi robi şi roabe şi cămile şi mă-
gari.
Şi el a auzit cuvintele fiilor lui

Laban care ziceau: �Iacov a luat
tot ce era al tatălui nostru şi din
ceea ce era al tatălui nostru şi-a
agonisit el toată* avuţiab aceas-
ta�. Şi Iacov s-a uitat la faţa lui
Laban şi, iată, ea nu era* faţă de
el ca mai înaintec. Şi DDDDDomnul a
zis lui Iacov: �Întoarce-te* în ţara
părinţilor tăi şi la rudele taled; şi
Eu voi fi cu tine�. Şi Iacov a trimis
şi a chemat pe Rahela şi pe Leea
la câmp, la turma lui. Şi le-a zis:
�Văd că faţa tatălui vostru nu este
faţă de mine ca mai înaintec. Dar
Dumnezeul tatălui meu a fost* cu
mine. Şi voi înşivă ştiţi că am
slujit* tatălui vostru cu toată pu-
terea mea. Şi tatăl vostru m-a
înşelate* şi de zece** ori mi-a
schimbat plata. Însă Dumnezeu nu
l-a lăsat� să-mi facă rău. Dacă
zicea astfel: «Cele pestriţe* vor
fi plata ta!», atunci toate oile fă-
tau miei pestriţi; dacă zicea
astfel: «Cele bălţate vor fi plata
ta!», atunci toate oile fătau miei
bălţaţi. Şi Dumnezeu a luat* vite-
le tatălui vostru şi mi le-a dat mie.
Şi a fost aşa: pe timpul împere-
cherii turmelor, eu mi-am ridicat
ochii şi am văzut în vis şi,
iată, berbecii care săreau pe oi
erau bălţaţi, pestriţi şi pătaţi. Şi
Îngerul* lui Dumnezeu mi-a zis
în vis: «Iacove!» Şi eu am zis:
«Iată-mă!» Şi El mi-a zis: «Ridi-
că-ţi acum ochii şi vezi: toţi ber-
becii care sar pe oi sunt bălţaţi,
pestriţi şi pătaţi; pentru că am vă-
zut* tot ce-ţi face Laban. Eu sunt
Dumnezeul* din Betel, unde ai
uns** un stâlp, unde Mi-ai făcut o
promisiune. Acum ridică-te, ieşi�
din ţara aceasta şi întoarce-te în
ţara rudelor talef»�. Şi Rahela şi

*Cap. 13.2;
24.35;
26.13,14.

*Ps. 49.16.

*Deut. 28.54.

*Cap. 28.15;
28.20,21;
32.9.

*Cap. 28.15.
Vers. 29,42.
Is. 41.10.
Ev. 13.5.

*Vers. 38-41.
Cap. 30.29.

*Cap. 29.25.
**Vers. 41.
Num. 14.22.
Neem. 4.12.
Iov 19.3.
�Cap. 20.6.
Ps. 105.14.

*Cap. 30.32.

*Vers. 1,16.

*Cap. 16.7;
48.16.

*Ex. 3.7.

*Cap. 28.13.
**Cap. 28.18-20
�Vers. 3.
Cap. 32.9.

*Cap. 2.24.

*Cap. 29.15;
29.27.

*Cap. 35.27.

*Vers. 34.
Cap. 35.2.
Jud. 17.5.
1 Sam. 19.13
Osea 3.4.

*Cap. 37.25.

*Cap. 13.8.

*Cap. 20.3.
Vers. 11.
Iov 33.15.
Mt. 1.20.
**Cap. 24.50
Vers. 7,29.

*1 Sam. 30.2

*Ex. 15.20.
**Cap. 4.21.

*Vers. 55.
Rut 1.9,14.
1 Împ. 19.20.
Fap. 20.37.
**1Sam.13.13
2 Cr. 16.9.

a Lit. �a crescut�    b Sau �gloria�, �belşugul�    c Lit. �ca ieri şi alaltăieri�    d Sau �în locul tău de naştere�
e Şi-a bătut joc de mine    f Sau �în ţara ta de naştere�    g Idoli ai casei    h Sau �i-a furat inima�

31Plecarea lui
Iacov în
Canaan

Urmărirea
lui Iacov de
către Laban
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terea mâinii melea să vă fac rău;
însă Dumnezeul* tatălui vostru
mi-a vorbit ieri noapte, zicând:
«Fereşte-te** să vorbeşti lui Ia-
cov, fie bine, fie rău». Şi acum,
odată ce ai plecat, pentru că te
topeşti de dor după casa tatălui
tău, pentru ce mi-ai furat* dum-
nezeii?� Şi Iacov a răspuns şi a
zis lui Laban: �Pentru că mă te-
meam; pentru că ziceam: «Ca nu
cumva să-mi răpeşti fiicele tale».
La oricine vei găsi dumnezeii tăi
� acela să nu trăiască*. În faţa
fraţilor noştri recunoaşte ce este
al tău la mine şi ia-ţi-l�. Pentru că
Iacov nu ştia că Rahela îi furase.
Şi Laban a intrat în cortul lui
Iacov şi în cortul Leei şi în cor-
tul celor două roabe şi n-a găsit.
Şi a ieşit din cortul Leei şi a in-
trat în cortul Rahelei. Şi Rahela
luase terafimii şi-i pusese sub
şaua cămilei şi şedea deasupra
lor. Şi Laban a scotocit în tot
cortul, dar n-a găsit. Şi ea a zis
tatălui său: �Să nu fie mânie în
ochii domnului meu că nu mă
pot ridica înaintea* ta, pentru că
mi-a venit rânduiala femeilor�.
Şi a căutat cu grijă, dar n-a găsit
terafimii. Şi Iacov s-a mâniat şi
s-a certat cu Laban. Şi Iacov a
răspuns şi a zis lui Laban: �Care
este vina mea? Care este păcatul
meu, de m-ai urmărit cu aprin-
dere? Când mi-ai scotocit toate
bunurile, ce ai găsit din toate bu-
nurile casei tale? Pune-le aici
înaintea fraţilor mei şi fraţilor
tăi şi să judece ei între noi amân-
doi. În aceşti douăzeci de ani
am fost cu tine: oile tale şi capre-
le tale n-au lepădat şi n-am
mâncat berbecii turmelor tale.
Pe cea sfâşiată* nu ţi-am adus-o
acasă; paguba aceea eu am su-
ferit-o; ai cerut-o** din mâna
mea, fie că se furase ziua, fie că
se furase noaptea. Aşa eram:

mă mistuia căldura ziua şi frigul
noaptea; şi somnul meu fugea
de la ochii mei. În aceşti douăzeci
de ani am fost în casa ta: ţi-am
slujit* paisprezece ani pentru cele
două fiice ale tale şi şase ani pen-
tru oile tale; şi de zece** ori
mi-ai schimbat plata. Dacă n-ar
fi fost* cu mine Dumnezeul**
tatălui meu, Dumnezeul lui Avra-
am şi Acela de care se teme�
Isaacb, hotărât că acum mi-ai
fi dat drumul fără nimic. Dumne-
zeu a văzut�� întristarea mea şi
truda mâinilor mele şi te-a mus-
trat*� ieri noapte�. Şi Laban a
răspuns şi a zis lui Iacov: �Fiicele
sunt fiicele mele şi copiii sunt
copiii mei şi turmele sunt tur-
mele* mele şi tot ce vezi este al
meu. Şi ce pot face astăzi aces-
tor fiice ale mele sau fiilor lor,
pe care i-au născut? Şi acum
vino să facem legământ*, eu şi
tu, şi el să fie mărturie** între
mine şi tine�.
Şi Iacov a luat o piatră* şi a

pus-o ca stâlp. Şi Iacov a zis
fraţilor săi: �Adunaţi pietre�. Şi au
adunat pietre şi le-au făcut o
movilă. Şi au mâncat acolo, pe
movilă. Şi Laban a numit-o*
Iegar-Sahadutac, iar Iacov a
numit-o Galedd. Şi Laban i-a
zis: �Această movilă* este astăzi
mărturie între mine şi tine�. De
aceea i s-a pus numele Galed
şi Miţpae*, pentru că a zis: �DDDDDom-
nul să vegheze între mine şi tine,
când vom fi ascunşi unul de
altul. Dacă vei asupri pe fiicele
mele şi dacă vei lua soţii în afară
de fiicele mele, nici un om nu
este cu noi: vezi, Dumnezeu este
martor* între mine şi tine!� Şi
Laban a zis lui Iacov: �Iată aceas-
tă movilă şi iată stâlpul pe care
l-am ridicat între mine şi tine.
Această movilă să fie mărturie
şi stâlpul să fie mărturie că eu
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*Cap. 28.13.
Vers. 5,42.
**Vers. 24.

*Vers. 19.
Ios. 24.2.
Jud. 18.24.

*Cap. 44.9.

*Ex. 20.12.
Lev. 19.32.

*Ex. 22.10.
**Ex. 22.12.

*Cap. 29.27;
29.28.
**Vers. 7.

*Ps. 124.1,2.
**Vers. 5,29,
53.
�Is. 8.13.
��Cap. 29.32
Ex. 3.7.
*�1 Cr. 12.17
Iuda 9.

*Vers. 1.

*Cap. 21.27;
26.28.
**Ios. 24.27.

*Cap. 28.18.

*Ios. 22.34.

*Ios. 24.27.

*Jud. 11.29.
1 Sam. 7.5.

*Ier. 29.23;
42.5.

a Lit. �mâna mea este ca a lui Dumnezeu�    b Lit. �şi Temerea lui Isaac� (şi în v.53)    c Movila mărturiei (în
aramaică)   d Movila martorului (în ebraică)    e Veghere
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nu voi trece peste această mo-
vilă la tine şi că tu nu vei trece
peste această movilă şi peste
acest stâlp la mine spre a face
rău. Dumnezeul* lui Avraam şi
Dumnezeul lui Nahor, Dumne-
zeul tatălui lor, să judece** între
noi!� Şi Iacov a jurat� pe Acela
de care se teme�� Isaaca, tatăl
său. Şi Iacov a înjunghiat o jertfă*
pe munte şi a chemat pe fraţii săi
să mănânce pâine: şi au mâncat
pâine şi au rămas noaptea pe
munte.
Şi Laban s-a sculat dis-de-

dimineaţă şi şi-a sărutat* nepo-
ţii şi fiicele şi i-a binecuvântat**.
Şi Laban a plecat şi s-a întors�
la locul său.
Şi Iacov a plecat pe drumul

său şi l-au întâmpinat îngerii*
lui Dumnezeu. Şi, când i-a văzut,
Iacov a zis: �Aceasta este tabăra*
lui Dumnezeu!� Şi a pus numele
locului aceluia: Mahanaimb**.
Şi Iacov a trimis soli înain-

tea feţei sale la Esau, fratele*
său, în ţara Seir**, în câmpia
Edomului�. Şi le-a poruncit, zi-
când: �Aşa* veţi vorbi lui Esau,
domnul meu: «Aşa vorbeşte Ia-
cov, robul tău: Am locuit tem-
porar la Laban şi am rămas până
acum. Şi am* boi şi măgari, oi
şi robi şi roabe; şi am trimis să
spună domnului meu, ca să ca-
păt** favoare în ochii tăi»�. Şi
solii s-au întors la Iacov, zicând:
�Am ajuns la fratele tău, la Esau;
şi chiar el vine* în întâmpina-
rea ta şi patru sute de bărbaţi
sunt cu el�. Atunci Iacov s-a te-
mut* foarte mult şi s-a tulburat;
şi a despărţit pe oamenii care
erau cu el, şi oile, şi boii, şi că-
milele, în două cete. Şi a zis:
�Dacă va veni Esau la o ceată şi
o va bate, atunci cealaltă ceată
care a rămas va scăpac�.
Şi Iacov* a zis: �Dumne-

zeul** tatălui meu Avraam şi
Dumnezeul tatălui meu Isaac,
DDDDDoamne, care� mi-ai zis: «În-
toarce-te în ţara ta şi la rudele
tale şi-ţi voi face bine», eu sunt
nevrednic ded cea mai mică din-
tre toate îndurările* şi de tot
adevărul pe care l-ai arătat robu-
lui Tău, pentru că am trecut cu
toiagul** meu peste acest Iordan
şi acum am ajuns două cete.
Scapă-mă*, Te rog, din mâna**
fratelui meu, din mâna lui Esau;
pentru că mă tem de el, ca nu
cumva să vină şi să mă lovească
pe mine, pe mama� cu copiii.
Şi Tu* ai zis: «Cu adevărat îţi
voi face bine şi voi face sămânţa
ta ca nisipul** mării, care nu se
poate număra datorită mulţimii»�.
Şi a rămas acolo în noaptea

aceea; şi a luat din tot ce i-a căzut
în mână un dar* pentru Esau,
fratele său: două sute de capre
şi douăzeci de ţapi; două sute de
oi şi douăzeci de berbeci; trei-
zeci de cămile alăptătoare şi
mânjii lor; patruzeci de vaci şi
zece tauri; douăzeci de măgăriţe
şi zece măgăruşi. Şi le-a dat în
mâna robilor săi, fiecare turmă
în parte. Şi a zis robilor săi: �Tre-
ceţi înaintea mea şi lăsaţi o de-
părtare între turmă şi turmă�. Şi a
poruncit celui dintâi, zicând:
�Dacă te va întâlni fratele meu,
Esau, şi te va întreba, zicând:
«Al cui eşti şi unde mergi şi ale
cui sunt acestea dinaintea ta?»,
atunci să-i spui: «Ale robului tău,
Iacov: este un dar trimis domnu-
lui meu, Esau; şi, iată, şi el este
după noi!»� Şi a poruncit şi celui
de-al doilea şi celui de-al treilea
şi tuturor care mergeau după
turme, zicând: �Cu aceste cuvinte
să vorbiţi lui Esau, când îl veţi
găsi. Şi veţi mai spune: «Iată,
robul tău, Iacov, este după noi»�.
Pentru că el îşi zicea: �Îl voi

53

54

55

1

2

3

4

5

6

7

9

53

54

55

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

*Cap. 28.13.
**Cap. 16.5.
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potolia* cu darul care merge înaintea
mea şi apoi voi vedea faţa
lui; poate mă va primib�. Şi darul
a trecut înaintea lui, iar el a ră-mas
noaptea aceea în tabără.
Şi s-a sculat în noaptea ace-

ea şi a luat pe cele două soţii ale
sale şi pe cele două roabe ale
sale şi pe cei unsprezece copii ai
săi şi a trecut vadul* Iabocului.
Şi i-a luat şi i-a trecut peste pâ-
râuc şi a trecut ce avea.
Şi Iacov a rămas singur; şi

un om s-a luptat* cu el până în
revărsatul zorilor. Şi, când a vă-
zut că nu-l învinge, i-a atins* în-
cheietura şoldului; şi s-a scrântit
încheietura şoldului lui Iacov, pe
când se lupta cu el. Şi i-a zis:
�Lasă-mă să mă duc, pentru că
se revarsă zorile�. Şi el a zis: �Nu
te voi lăsa* să te duci, decât
dacă mă vei binecuvânta�. Şi i-a
zis: �Care îţi este numele?� Şi el
a spus: �Iacov�. Şi a zis: �Nume-
le* tău nu se va mai numi Iacov,
ci Israeld, pentru că te-ai luptate

cu Dumnezeu şi cu oameni** şi
ai învins�. Şi Iacov l-a întrebat
şi a zis: �Spune-mi, te rog, nume-
le tău�. Şi el a zis: �Pentru ce*
mă întrebi de numele meu?� Şi
l-a binecuvântat acolo. Şi Iacov
a pus locului aceluia numele Pe-
nielf: �Pentru că am văzut* pe
Dumnezeu faţă în faţă, şi sufletul
meu a fost scăpat�. Şi răsărea
soarele* peste el când trecea de
Peniel**; şi şchiopăta din şoldul
său. De aceea, până în ziua aceas-
ta, fiii lui Israel nu mănâncă ten-
donul încheieturii şoldului, pen-
tru că El a atins pe Iacov la în-
cheietura şoldului, peste tendon.
Şi Iacov şi-a ridicat ochii şi

s-a uitat şi, iată, venea Esau*, şi
patru sute de bărbaţi cu el. Şi
şi-a împărţit copiii între Leea şi
Rahela şi cele două roabe. Şi a

pus pe roabe şi pe copiii lor îna-
inte, şi pe Leea şi pe copiii ei
după ei, şi pe Rahela şi pe Iosif
la urmă. Şi el a trecut înaintea
lor şi s-a plecat* cu faţa la pă-
mânt de şapte ori, până s-a apro-
piat de fratele său. Şi Esau a
alergat să-l întâmpine şi l-a îm-
brăţişat şi a căzut* pe grumazul
lui şi l-a sărutat; şi au plâns. Şi el
şi-a ridicat ochii şi a văzut femei-
le şi copiii şi a zis: �Cine îţi sunt
aceştia?� Şi el a zis: �Copiii* pe
care Dumnezeu i-a dăruit, în
îndurarea Lui, robului tău�. Şi roa-
bele s-au apropiat, ele şi copiii
lor, şi s-au plecat cu faţa la pă-
mânt. Şi s-a apropiat şi Leea
cu copiii ei şi s-au plecat cu
faţa la pământ. Şi la urmă s-au
apropiat Iosif şi Rahela şi s-au
plecat cu faţa la pământ. Şi el
i-a zis: �Ce ai de gând cu toată*
turma pe care am întâlnit-o?� Şi
el i-a zis: �Ca să capăt** favoare
în ochii domnului meu�. Şi Esau
i-a zis: �Eu am destul, fratele meu,
fie al tău ce este al tău�. Şi Ia-
cov i-a zis: �Nu, te rog, dacă am
căpătat favoare în ochii tăi, a-
tunci primeşte darul meu din mâna
mea; pentru că de aceea am vă-
zut faţa* ta de parcă aş fi văzut
faţa lui Dumnezeu şi m-ai primit
cu bunăvoinţă. Ia, te rog, darul*
meug, care ţi s-a adus, pentru
că Dumnezeu mi-a fost îndurător
şi am de toate�. Şi l-a îndemnat**
şi a luat. Şi el i-a zis: �Să plecăm,
şi să mergem, şi eu voi merge
înaintea ta�. Şi el i-a zis: �Domnul
meu ştie cât de plăpânzi sunt co-
piii şi că sunt cu mine oi şi vaci
care alăptează; şi, dacă le-am
sili o singură zi, toate turmele vor
muri. Te rog, să treacă domnul
meu înaintea robului său, şi eu
voi mâna încet, la pas cu turmah

care este înaintea mea şi după
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*Cap. 45.14;
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*Cap. 48.9.
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*Cap. 32.16.
**Cap. 32.5.

*Cap. 43.3.
2 Sam. 3.13;
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Împăcarea
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a Sau �voi face ispăşire către el�    b Lit. �îmi va ridica faţa�    c Sau �torent�    d Luptător (sau prinţ) al lui
Dumnezeu    e Sau �te-ai purtat ca un prinţ�    f Faţa lui Dumnezeu    g Lit. �binecuvântarea mea�
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paşii copiilor, până când voi
veni la domnul meu în* Seir�.
Şi Esau i-a zis: �Te rog, să las cu
tine câţiva din oamenii care sunt
cu mine!� Şi el i-a zis: �Pentru ce
aceasta? Ajunge să capăt* fa-
voare în ochii domnului meu!�
Şi Esau s-a întors în ziua aceea
pe drumul său la Seir.
Şi Iacov a călătorit spre Su-

cot* şi şi-a construit o casă şi a
făcut colibe pentru vitele sale;
de aceea i s-a pus locului numele
Sucota. Şi Iacov a ajuns în paceb

la cetatea Sihem*, care este în ţa-
ra Canaanului, pe când venea din
Padan-Aram**; şi şi-a aşezat
tabăra înaintea cetăţii. Şi a cum-
părat* partea din ogor, pe care
îşi întinsese cortul, din mâna fii-
lor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu
o sută de chesitac. Şi a ridicat
acolo un altar* şi l-a numit El-
Elohe-Israeld.
Şi Dina*, fiica Leei, pe care

o născuse ea lui Iacov, a ieşit să
vadă pe fiicele ţării. Şi Sihem,
fiul lui Hamor hevitul, prinţul
ţării, a văzut-o* şi a luat-o** şi
s-a culcat cu ea şi a înjosit-o. Şi
sufletul lui s-a alipit de Dina, fii-
ca lui Iacov, şi o iubea pe fată,
şi a vorbit inimii fetei. Şi Sihem
a vorbit* tatălui său, Hamor, zi-
când: �Ia-mi pe fata aceasta de
soţie�. Şi Iacov a auzit că înjo-
sise pe Dina, fiica sa; şi fiii săi
erau la câmp cu vitele sale, şi
Iacov a tăcut* până când s-au în-
tors ei. Şi Hamor, tatăl lui Sihem,
a ieşit la Iacov, ca să stea de
vorbă cu el. Şi fiii lui Iacov, când
au auzit, au venit de la câmp; şi
oamenii s-au întristat şi s-au a-
prins de mânie foarte* mare, pen-
tru că Sihem făcuse o faptă de
ruşinee** în Israel, culcându-se cu
fiica lui Iacov, lucru� care nu se
cuvenea să se facă. Şi Hamor le-a
vorbit, zicând: �Sufletul fiului meu

Sihem s-a alipit de fiica voastră;
vă rog, daţi-i-o de soţie. Şi în-
cuscriţi-vă cu noi; daţi-ne pe fii-
cele voastre şi luaţi-vă pe fiicele
noastre pentru voi. Şi locuiţi cu
noi şi ţara* va fi înaintea voas-
tră; locuiţi şi faceţi negoţ** în
ea şi câştigaţi-vă� averi în ea�.
Şi Sihem a zis tatălui ei şi fraţi-
lor ei: �Să capăt favoare în ochii
voştri şi voi da ce-mi veţi zice.
Cereţi de la mine zestre* mare
şi dar şi voi da cum îmi veţi
zice, însă daţi-mi fata de soţie�.
Şi fiii lui Iacov au răspuns cu vi-
cleşug* lui Sihem şi lui Hamor,
tatăl său, pentru că înjosise pe
Dina, sora lor, şi au vorbit şi
le-au zis: �Nu putem face lucrul
acesta, să dăm pe sora noastră
unuia care este necircumcis, pen-
tru că aceasta ar fi o ruşine* pen-
tru noi. Ne vom învoi cu voi, nu-
mai dacă veţi fi ca noi şi orice
bărbat dintre voi va fi circumcis.
Atunci vă vom da pe fiicele noas-
tre şi vom lua pe ale voastre pen-
tru noi şi vom locui cu voi; şi
vom fi un singur popor. Dar, dacă
nu ne veţi asculta, ca să fiţi cir-
cumcişi, ne vom lua fata şi vom
pleca�.
Şi cuvintele lor au plăcut lui

Hamor şi lui Sihem, fiul lui Ha-
mor. Şi tânărul n-a pregetat să
facă lucrul acesta, pentru că îi
plăcea de fiica lui Iacov. Şi el
era cel* mai onorat din casa ta-
tălui său. Şi Hamor şi Sihem, fiul
său, au venit la poarta* cetăţii
lor şi au vorbit oamenilor cetăţii
lor, zicând: �Aceşti oameni sunt
paşnici faţă de noi; să locuiască
dar în ţară şi să facă negoţ în
ea şi ţara, iată, este întinsă înain-
tea lor. Să luăm pe fetele lor de
soţii şi să le dăm pe fetele noas-
tre. Însă numai cu aceasta se vor
învoi oamenii să locuiască îm-
preună cu noi, să fim un singur
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popor: dacă toată partea bărbă-
tească dintre noi se va circumci-
de, cum sunt ei circumcişi. Vitele lor
şi averea lor şi orice animal
al lor nu vor fi ale noastre? Nu-
mai să ne învoim cu ei, şi vor locui
cu noi�. Şi toţi cei care ieşeau la
poarta cetăţii* lui au ascultat de
Hamor şi de Sihem, fiul său; şi
toată partea bărbătească a fost
circumcisă, toţi cei care ieşeau la
poarta cetăţii lui.
Şi a fost aşa: a treia zi, pe

când erau în durere, doi dintre fiii
lui Iacov, Simeon* şi Levi, fraţii
Dinei, şi-au luat fiecare sabia şi
s-au năpustit asupra cetăţii şi
au ucis toată partea bărbătească.
Şi au ucis cu ascuţişul săbiei
pe Hamor şi pe Sihem, fiul său,
şi au luat pe Dina din casa lui
Sihem şi au ieşit. Fiii lui Iacov
s-au aruncat asupra celor ucişi şi
au jefuit cetatea, pentru că în-
josiseră pe sora lor. Le-au luat oi-
le şi vitele şi măgarii şi ce era în
cetate şi ce era pe câmp. Şi au
luat şi au jefuit toate averile lor
şi pe toţi copiii lor şi pe soţiile
lor şi tot ce era în case. Şi Iacov
a zis lui Simeon şi lui Levi: �Voi
m-aţi tulburat*, făcându-mă**
urâta printre locuitorii ţării, prin-
tre canaaniţi� şi fereziţi; şi eu
am puţini�� oameni la număr, şi
ei se vor strânge împotriva mea
şi mă vor lovi, şi voi fi nimicit,
eu şi casa mea�. Şi ei au zis: �Să
se poarte cu sora noastră ca şi
cu o curvă?�
Şi Dumnezeu a zis lui Iacov:

�Ridică-te, suie-te la Betel* şi
locuieşte acolo şi fă acolo un al-
tar lui Dumnezeu care** ţi S-a
arătat când� ai fugit de faţa fra-
telui tău Esau�. Şi Iacov a zis ca-
sei* sale şi tuturor celor care
erau cu el: �Scoateţi dumnezeii**
străini care sunt în mijlocul vos-
tru şi curăţiţi-vă� şi schimbaţi-vă
hainele. Şi să ne ridicăm şi să ne

suim la Betel; şi voi face acolo un
altar Dumnezeului care mi-a
răspuns* în ziua strâmtorării mele
şi care a fost** cu mine pe dru-
mul pe care am umblat�. Şi au dat
lui Iacov toţi dumnezeii străini
care erau în mâna lor şi cerceii*
care erau în urechile lor. Şi Iacov
i-a ascuns sub** stejarulb care
era lângă Sihem. Şi au plecat; şi
spaima* lui Dumnezeu a fost
peste cetăţile care erau împrejurul
lor şi n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
Şi Iacov a venit la Luz*, adi-

că Betel, care este în ţara Cana-
anului, el şi tot poporul care era
cu el. Şi a zidit* acolo un altar
şi a numit locul El-Betelc, pen-
tru că acolo** i Se descoperise
Dumnezeu, când fugea dinaintea
fratelui său. Şi Debora, doica*
Rebecăi, a murit; şi a fost în-
mormântată mai jos de Betel,
sub stejar; şi acestuia i s-a pus
numele Alon-Bacutd.
Şi Dumnezeu S-a arătat* din

nou lui Iacov, când s-a întors din
Padan-Aram, şi l-a binecuvân-
tat**. Şi Dumnezeu i-a zis: �Nu-
mele tău este Iacov*: numele tău
nu se va mai chema Iacov, ci
numele tău va fi Israel**�. Şi i-a
pus numele Israel. Şi Dumnezeu
i-a zis: �Eu sunt* Dumnezeul
Atotputernic! Fii roditor şi în-
mulţeşte-te! o naţiune** şi o mul-
ţime de naţiuni vor fi din tine;
şi împăraţi vor ieşi din coapsele
tale. Şi ţara pe care am dat-o*
lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da
ţie şi voi da ţara seminţei tale
după tine�. Şi Dumnezeu S-a înăl-
ţat* de la el în locul unde vorbi-
se cu el. Şi Iacov a ridicat* un
stâlp în locul unde vorbise cu el,
un stâlp de piatră: şi a turnat pe
el un dar de băutură şi a turnat
untdelemn pe el. Şi Iacov a pus
locului unde vorbise Dumnezeu cu
el numele Betel*.
Şi au plecat de la Betel. Şi era
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încă o depărtare până să ajungă
la Efrata*; şi Rahela a fost în du-
rerile naşterii şi a avut o naştere
grea. Şi a fost aşa: când era ea în
chinuri de naştere, moaşa i-a zis:
�Nu te teme, pentru că şi acesta
îţi este* fiu�. Şi a fost aşa: când îşi
dădea ea sufletula � pentru că mu-
rea � i-a pus numele Ben-Onib,
dar tatăl său l-a numit Beniaminc.
Şi Rahela a murit şi a fost înmor-
mântată pe drumul spre Efrata*,
adică Betleem. Şi Iacov a ridicat
un stâlp deasupra mormântului ei,
care este stâlpul mormântului Ra-
helei până* în ziua aceasta.
Şi Israel a plecat şi şi-a întins

cortul dincolo de Migdal-Ederd*.
Şi a fost aşa: pe când locuia Israel
în ţara aceea, Ruben a mers şi s-a
culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui
său; şi Israel a auzit.
Şi fiii lui Iacov au fost doi-

sprezece. Fiii Leei*: Ruben, întâ-
iul-născut al lui Iacov, şi Simeon
şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Za-
bulon. Fiii Rahelei*: Iosif şi Be-
niamin. Şi fiii Bilhei*, roaba
Rahelei: Dan şi Neftali. Şi fiii
Zilpei*, roaba Leei: Gad şi Aşer.
Aceştia sunt fiii lui Iacov care i
s-au născut în Padan-Aram.
Şi Iacov a venit la Isaac, tatăl

său, la Mamre*, în Chiriat-Arba,
care este Hebron**, unde locuise-
ră temporar Avraam şi Isaac. Şi
zilele lui Isaac* au fost o sută
optzeci de ani. Şi Isaac şi-a dat
duhul şi a murit şi a fost* adău-
gat la poporul său, bătrân şi să-
tul de zile. Şi Esau şi Iacov, fiii
săi, l-au înmormântat**.
Şi aceştia sunt urmaşii lui

Esau, adică Edom*.
Esau şi-a luat* soţiile dintre

fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica
lui Elon hetitul, şi pe Oholiba-
ma**, fiica lui Ana, fiica lui Ţi-
beon hevitul, şi pe Basmat*, sora
lui Nebaiot, fiica lui Ismael. Şi

Ada* a născut lui Esau pe Elifaz;
şi Basmat a născut pe Reuel. Şi
Oholibama a născut pe Ieuş şi
pe Iaelam şi pe Core. Aceştia
sunt fiii lui Esau care i s-au năs-
cut în ţara Canaanului. Şi Esau
şi-a luat soţiile şi fiii şi fiicele şi
toate sufletele din casa lui şi vi-
tele şi toate animalele şi toate a-
vuţiile pe care le agonisise în ţara
Canaanului şi s-a dus într-o ţară
departe de fratele său Iacov.
Pentru că averea* lor era prea
mare pentru ca ei să locuiască îm-
preună, iar ţara locuirii lor tempo-
rare** nu-i putea cuprinde, din
cauza vitelor lor. Şi Esau a locuit
în muntele* Seir: Esau este Edom.
Şi aceştia sunt urmaşii lui

Esau, tatăl edomiţilor, în muntele
Seir. Acestea sunt numele fiilor lui
Esau: Elifaz*, fiul Adei, soţia lui
Esau, şi Reuel, fiul Basmatei,
soţia lui Esau. Şi fiii lui Elifaz
au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Ga-
etam şi Chenaz. Şi Timna era
ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau;
şi ea a născut lui Elifaz pe Ama-
lec*. Aceştia sunt fiii Adei, soţia
lui Esau. Şi aceştia sunt fiii lui
Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi
Miza. Aceştia sunt fiii din Bas-
mat, soţia lui Esau. Şi aceştia
sunt fiii Oholibamei, fiica lui Ana,
fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau:
ea a născut lui Esau pe Ieuş, Ia-
elam şi Core.

Acestea sunt căpeteniilee fii-
lor lui Esau; fiii lui Elifaz, cel
întâi-născut al lui Esau: căpete-
nia Teman, căpetenia Omar, că-
petenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
căpetenia Core, căpetenia Gaetam
şi căpetenia Amalec. Acestea sunt
căpeteniile din Elifaz în ţara lui
Edom. Aceştia sunt fiii din Ada.
Şi aceştia sunt fiii lui Reuel, fiul
lui Esau: căpetenia Nahat, căpe-
tenia Zerah, căpetenia Şama, că-
petenia Miza. Acestea sunt căpe-
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Cap. 48.7.
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*Cap. 30.24.
1 Sam. 4.20.

*Rut 1.2.
Mt. 2.6.

*1 Sam. 10.2
2 Sam. 18.18

*Mica 4.8.

*Cap. 49.4.
1 Cr. 5.1.
2 Sam. 16.22;
20.3.
1 Cor. 5.1.

*Cap. 29.31-35;
30.18-20;
46.8.
Ex. 1.2.

*Cap. 30.22-24
Vers. 18.
*Cap. 30.5-8.

*Cap. 30.10-13

*Cap. 13.18;
23.2,19.
**Ios. 14.15;
15.13.
*Cap. 25.26.

*Cap. 15.15;
25.8.
**Cap. 25.9;
49.31.

*Cap. 25.30.

*Cap. 26.34.
**Vers. 25.

*Cap. 28.9.
*1 Cr. 1.35.

*Cap. 13.6.
**Cap. 17.8;
28.4.
1 Cr. 29.15.
Ps. 39.12.
Ev. 11.9.
*Cap. 32.3.
Deut. 2.5.
Ios. 24.4.

*1 Cr. 1.25.

*Ex. 17.8,14.
Num. 24.20.
1 Sam. 15.2;
15.3.
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a  Sau �când sufletul ei pleca�    b Fiu al durerii mele    c Fiu al dreptei    d Turnul turmelor    e Capii
familiilor
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dad, fiul lui Bedad, care a bătut
pe Madian în câmpia lui Moab;
şi numele cetăţii lui era Avit. Şi
Hadad a murit; şi în locul lui a
împărăţit Samla din Masreca. Şi
Samla a murit; şi în locul lui a
împărăţit Saul din Rehobot, lân-
gă râu. Şi Saul a murit; şi în lo-
cul lui a împărăţit Baal-Hanan,
fiul lui Acbor. Şi Baal-Hanan, fiul
lui Acbor, a murit; şi în locul lui
a împărăţit Hadarb*. Şi numele
cetăţii lui era Pau; şi numele so-
ţiei lui a fost Mehetabeel, fiica lui
Matred, fiica lui Mezahab.
Şi acestea sunt numele căpe-

teniilor* din Esau, după familiile
lor, după locurile lor, cu numele
lor: căpetenia Timna, căpetenia
Alva, căpetenia Ietet, căpetenia
Oholibama, căpetenia Ela, căpe-
tenia Pinon, căpetenia Chenaz,
căpetenia Teman, căpetenia Mib-
ţar, căpetenia Magdiel, căpete-
nia Iram. Acestea sunt căpetenii-
le din Edom, după locuinţele lor,
în ţara stăpânirii lor. Acesta este
Esau, tatăl lui Edom.
Şi Iacov a locuit în ţara în care

tatăl* său locuise temporar, în ţara
Canaanului.

Aceştia sunt urmaşii lui Iacov:
Iosif, fiind în vârstă de şaptespre-
zece* ani, păşteac turma cu fraţii
săi; şi încă tânăr, era cu fiii Bil-
hei** şi cu fiii Zilpei, soţiile ta-
tălui său. Şi Iosif transmitea ta-
tălui său vorbele lor� cele rele. Şi
Israel iubea pe Iosif mai mult
decât pe toţi fiii săi, pentru că
era fiul bătrâneţii* sale; şi i-a fă-
cut o cămaşă** pestriţăd. Şi fraţii
săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai
mult decât pe toţi fraţii lui,
şi îl urau* şi nu-i puteau vorbi cu
pace. Şi Iosif a visat un vis* şi
l-a istorisit fraţilor săi, şi ei l-au
urât şi mai mult. Şi le-a zis: �As-
cultaţi, vă rog, visul acesta pe ca-
re l-am visat: şi, iată, noi legam
snopi pe câmp; şi, iată, snopul

teniile din Reuel în ţara lui Edom.
Aceştia sunt fiii din Basmat, soţia
lui Esau. Şi aceştia sunt fiii Oho-
libamei, soţia lui Esau: căpetenia
Ieuş, căpetenia Iaelam şi căpetenia
Core; acestea sunt căpeteniile din
Oholibama, fiica lui Ana, soţia lui
Esau. Aceştia sunt fiii lui Esau şi
acestea sunt căpeteniile lor: el este
Edom.

Aceştia sunt fiii lui Seir*
horitul**, locuitorii ţării: Lotan
şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi
Dişon şi Eţer şi Dişan. Acestea
sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui
Seir în ţara lui Edom. Şi fiii lui
Lotan au fost: Hori şi Hemam; şi
sora lui Lotan, Timna. Şi aceştia
sunt fiii lui Şobal: Alvan şi Ma-
nahat şi Ebal, Şefo şi Onam.
Şi aceştia sunt fiii lui Ţibeon: Aia
şi Ana. Acesta-i Ana care a găsit
izvoare caldea în pustiu, pe când
păştea măgarii tatălui său, Ţibe-
on. Şi aceştia sunt fiii lui Ana:
Dişon* şi Oholibama, fiica lui
Ana. Şi aceştia sunt fiii lui Di-
şon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi
Cheran. Şi aceştia sunt fiii lui
Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Acan.
Şi aceştia sunt fiii lui Dişan:
Uţ şi Aran.

Acestea sunt căpeteniile hori-
ţilor: căpetenia Lotan, căpetenia
Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia
Ana, căpetenia Dişon, căpetenia
Eţer, căpetenia Dişan. Acestea
sunt căpeteniile horiţilor, după că-
peteniile lor în ţara Seir.
Şi aceştia sunt împăraţii* ca-

re au împărăţit în ţara Edomului,
mai înainte de a împărăţi un îm-
părat peste fiii lui Israel. Şi Bela,
fiul lui Beor, a împărăţit în Edom;
şi numele cetăţii lui era Dinhaba.
Şi Bela a murit; şi în locul lui a
împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din
Boţra. Şi Iobab a murit; şi în lo-
cul lui a împărăţit Huşam din
ţara temaniţilor. Şi Huşam a mu-
rit; şi în locul lui a împărăţit Ha-
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*1 Cr. 1.38.
**Cap. 14.6.
Deut. 2.12,22

*1 Cr. 1.41.

*1 Cr. 1.43.

*1 Cr. 1.50.

*1 Cr. 1.51.

*Cap. 17.8;
23.4; 28.4;
36.7.
Ev. 11.9.

*Cap. 41.46.
**Cap.  35.25;
35.26.
�1 Sam. 2.22-24

*Cap. 44.20.
**Vers. 23,32

*Cap. 27.41;
49.23.
1 Sam. 17.28

*Cap. 28.12;
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a Sau �catâri�    b Sau �Hadad�    c Sau �păzea�, �îngrijea�    d Sau �o haină lungă, cu mâneci�
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meu s-a ridicat şi stătea drept;
şi, iată, snopii voştri l-au încon-
jurat şi s-au plecat* cu faţa la
pământ înaintea snopului meu�.
Şi fraţii săi i-au zis: �Vei domni
tu în adevăr peste noi? Sau vei
stăpâni tu în adevăr peste noi?�
Şi l-au urât şi mai mult pentru
visele lui şi pentru cuvintele lui.
Şi a visat şi un alt vis şi l-a is-
torisit fraţilor săi şi a zis: �Iată,
am mai visat un vis; şi, iată, soa-
rele şi luna şi unsprezece* stele
se plecau cu faţa la pământ îna-
intea mea�. Şi l-a istorisit tatălui
său şi fraţilor săi. Şi tatăl său l-a
mustrat şi i-a zis: �Ce este acest
vis pe care l-ai visat? Vom veni
noi, în adevăr, eu şi mama ta şi
fraţii* tăi, să ne plecăm cu faţa
la pământ înaintea ta?� Şi fraţii*
săi îl invidiau, dar tatăl său păs-
tra** cuvântul acesta.
Şi fraţii săi s-au dus să pas-

că turma tatălui lor la Sihem. Şi
Israel a zis lui Iosif: �Nu pasc
fraţii tăi turma la Sihem*? Vino,
şi te voi trimite la ei�. Şi el i-a
zis: �Iată-mă!� Şi i-a zis: �Du-te,
te rog, vezi dacă fraţii tăi sunt
bine şi dacă turma este binea şi
adu-mi veşti�. Şi l-a trimis din va-
lea Hebron*; şi el a ajuns la Si-
hem. Şi l-a găsit un om şi, iată,
rătăcea pe câmp. Şi omul acela
l-a întrebat, zicând: �Ce cauţi?�
Şi el a zis: �Caut pe fraţii mei;
spune-mi, te rog, unde*  pasc ei
turmele�. Şi omul acela a zis: �Au
plecat de aici, pentru că i-am
auzit spunând: �Să mergem la Do-
tan*�. Şi Iosif s-a dus după fraţii
săi şi i-a găsit în Dotan. Şi ei
l-au văzut de departe. Şi, înainte
de a se apropia de ei, au uneltit*
împotriva lui să-l omoare. Şi au
zis unul altuia: �Iată, vine făuri-
torul de vise! Veniţi acum dar
şi să-l omorâm* şi să-l aruncăm
într-una din gropi; şi vom zice**:
o fiară sălbatică l-a mâncat.

Şi vom vedea ce vor ajunge
visele lui�. Şi Ruben* a auzit şi l-a
scăpat din mâna lor şi a zis: �Să
nu-i luăm viaţa!� Şi Ruben le-a zis:
�Nu vărsaţi sânge; aruncaţi-l în
groapa aceasta care este în
pustiu, dar nu puneţi mâna pe
el�, ca să-l scape din mâna lor,
să-l dea înapoi tatălui său. Şi a
fost aşa: când a venit Iosif la
fraţii săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif
de cămaşa lui, de cămaşa cea
pestriţă care era pe el. Şi l-au
luat şi l-au aruncat în groapă; şi
groapa era goală, nu era apă în ea.
Şi s-au aşezat jos să mănân-

ce* pâine; şi şi-au ridicat ochii
şi s-au uitat şi, iată, o caravană
de ismaeliţi** venea din Galaad;
şi cămilele lor erau încărcate cu
mirodenii şi cu balsam� şi cu
smirnăb, mergând ca să le ducă
în Egipt. Şi Iuda a zis fraţilor
săi: �Ce folos vom avea dacă
vom ucide pe fratele nostru şi-i
vom ascunde* sângele? Veniţi şi
să-l vindem ismaeliţilor; şi mâna*
noastră să nu fie asupra lui; pen-
tru că este fratele** nostru, car-
nea� noastră�. Şi fraţii lui au as-
cultat. Şi treceau* bărbaţii ma-
dianiţi, nişte negustori. Şi au tras
şi au scos pe Iosif din groapă
şi l-au vândut** ismaeliţilor cu
douăzeci� de arginţi. Şi ei l-au
dus�� pe Iosif în Egipt.
Şi Ruben s-a întors la groapă

şi, iată, Iosif nu era în groapă;
şi şi-a sfâşiat* hainele. Şi s-a întors
la fraţii săi şi a zis: �Băiatul nu*
este; şi eu, unde să mă duc?�
Şi au luat cămaşa* lui Iosif

şi au înjunghiat un ţap şi au mu-
iat cămaşa în sânge. Şi au trimis
cămaşa pestriţă şi au adus-o ta-
tălui lor şi au zis: �Aceasta am
găsit: vezic acum dacă este că-
maşa fiului tău sau nu�. Şi el a
recunoscut-o şi a zis: �Cămaşa
fiului meu! O fiară* sălbatică l-a
mâncat; fără îndoială, Iosif a fost
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*Cap. 33.18.
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Cap. 39.1.
�Cap. 43.11.
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*Cap. 4.10.
Vers. 20.
Iov 16.18.

*1 Sam. 18.17
**Cap. 42.21
�Cap. 29.14.

*Jud. 6.3.
**Cap. 45.4,5
Ps. 105.17.
Mt. 27.9.
Fap. 7.9.
�Lev. 27.5.
��Cap. 39.1.

*Vers. 34.
Cap. 44.13.
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*Cap. 42.13;
42.36.
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*Vers. 3,23.
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a Lit. �în pace�    b Lit. �ladanum�, o răşină aromată    c Sau �recunoaşte�, �cercetează�
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sfâşiat!� Şi Iacov şi-a sfâşiat*
hainele şi şi-a pus un sac peste
coapse şi l-a jelit pe fiul său mul-
te zile. Şi toţi fiii săi şi toate fii-
cele sale s-au ridicat* ca să-l
mângâie, dar el nu voia să fie
mângâiat şi zicea: �Jelind** voi
coborî la fiul meu în Locuinţa
morţilora�. Şi tatăl său l-a plâns.
Şi madianiţii l-au vândut* în

Egipt lui Potifar, slujitorul lui Fa-
raonb, căpetenia gărzilor.
Şi a fost aşa: în zilele ace-

lea, Iuda a coborât de la fraţii
săi şi s-a abătut* la un om din
Adulam** cu numele Hira. Şi Iu-
da a văzut* acolo pe fiica unui
om canaanit, cu numele** Şua;
şi a luat-o şi a intrat la ea. Şi ea
a rămas însărcinată şi a născut
un fiu; şi el i-a pus numele Er*.
Şi ea a rămas însărcinată din
nou şi a născut un fiu; şi i-a pus
numele Onan*. Şi din nou a mai
născut un fiu; şi i-a pus numele
Şela*. Şi el era la Chezib când
l-a născut ea. Şi Iuda a luat* o
soţie lui Er, întâiul său născut.
Şi numele ei era Tamar. Şi Er*,
întâiul-născut al lui Iuda, era rău
în ochii DDDDDomnului şi DDDDDomnul l-a
omorât. Şi Iuda a zis lui Onan:
�Intră la soţia fratelui tău şi îm-
plineşte-ţi faţă de ea datoria de
cumnat şi ridică* sămânţa fra-
telui tău!� Şi Onan a ştiut că să-
mânţa nu va fi* a lui. Şi a fost aşa:
când intra la soţia fratelui său,
lepăda sămânţa pe pământ, ca să
nu dea sămânţă fratelui său. Şi lu-
crul pe care-l făcea el a fost rău
în ochii DDDDDomnului. Şi l-a omorât*
şi pe el. Şi Iuda a zis Tamarei,
nora sa: �Rămâi văduvă în* casa
tatălui tău până va creşte mare
Şela, fiul meu�. Pentru că zicea:
�Ca nu cumva să moară şi el ca
fraţii lui�. Şi Tamar s-a dus şi a
rămas în casa tatălui ei.
Şi, după multe zile, fiica lui Şua,

soţia lui Iuda, a murit; şi Iuda

s-a mângâiat* şi s-a suit la Tim-
na**, la tunzătorii oilor sale, el
şi Hira adulamitul, prietenul său.
Şi i s-a spus Tamarei, zicând:
�Iată, socrul tău se suie la Timna,
ca să-şi tundă oile�. Şi ea şi-a
dezbrăcat hainele văduviei şi
s-a acoperit* cu un văl şi s-a în-
velit şi s-a aşezat** la poarta
Enaimului, care este în drum spre
Timna; pentru că a văzut că Şela
se făcuse mare� şi ea nu-i fusese
dată de soţie. Şi Iuda a văzut-o
şi a crezut că este o curvă, pen-
tru că ea îşi acoperise faţa.
Şi s-a abătut din drum la ea şi
a zis: �Vino, te rog, să intru la
tine!� Pentru că nu ştia că era nora
sa. Şi ea a zis: �Ce-mi vei da, ca să
intri la mine?� Şi el a zis: �Îţi voi
trimite* un ied din turmă�. Şi ea
a zis: �Îmi vei da o garanţie**
până-l vei trimite?� Şi el a zis:
�Ce garanţie să-ţi dau?� Şi ea a
zis: �Pecetea* ta şi lanţul tău şi
toiagul tău care este în mâna ta�. Şi
i-a dat şi a intrat la ea; şi ea
a rămas însărcinată de la el. Şi
ea s-a ridicat şi s-a dus; şi şi-a
scos* vălul şi s-a îmbrăcat în hai-
nele ei de văduvie. Şi Iuda a tri-
mis iedul prin mâna prietenului
său, adulamitul, ca să ia garanţia
din mâna femeii; dar n-a găsit-o.
Şi a întrebat pe oamenii locului
ei, zicând: �Unde este curvac care
era la Enaim pe marginea dru-
mului?� Şi ei au zis: �N-a fost nici
o curvă aici�. Şi el s-a întors la
Iuda şi a zis: �N-am găsit-o; ba
încă oamenii locului au zis: «N-a
fost nici o curvă aici»�. Şi Iuda a
zis: �Să şi le ţină, numai să nu ne
facem de ruşine. Iată, i-am trimis
iedul acesta şi n-ai găsit-o�.
Şi a fost aşa: cam după trei

luni i s-a spus lui Iuda, zicând:
�Tamar, nora ta, a curvit* şi, iată,
este chiar însărcinată din curvie�.
Şi Iuda a zis: �Scoateţi-o afară şi
să fie arsă**�. Când a fost scoasă
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*Vers. 29.
2 Sam. 3.31.

*2 Sam. 12.17
**Cap. 42.38;
44.29,31.

*Cap. 39.1.

*Cap. 19.3.
2 Împ. 4.8.
**Ios. 15.35.
1 Sam. 22.1.
*Cap. 34.2.
**1 Cr. 2.3.

*Num. 26.19.

*Cap. 46.12.

*Num. 26.20.

*Cap. 21.21.

*1 Cr. 2.3.

*Deut. 25.5.
Mt. 22.24.

*Deut. 25.6.

*Cap. 46.12.
Num. 26.19.

*Lev. 22.13.
Rut 1.13.

*2 Sam. 13.39
**Ios. 15.10;
15.57.
Jud. 14.1.

*Cap. 24.65.
**Pr. 7.12.
�Vers. 11,26.

*Ezec. 16.33
**Vers. 20.

*Vers. 25.
Cap. 41.42.

*Vers. 14.

*Jud. 19.2.
**Lev. 21.9.
Deut. 22.21.
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a Ebr. �Şeol�    b Rege (sau: Soare)    c Lit. �femeie consacrată Astarteii�

Căsătoria
lui Iuda

38:25

Iuda şi
Tamar
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afară, a trimis la socrul său, zi-
când: �De bărbatul căruia îi a-
parţin aceste lucruri sunt însăr-
cinată�. Şi ea a zis: �Vezi*, te rog,
ale cui sunt acestea: pecetea** şi
lanţul şi toiagul�. Şi Iuda le-a recu-
noscut* şi a zis: �Ea este mai
dreaptă** decât mine, pentru că n-
am dat-o� lui Şela, fiul meu�. Şi n-a
mai cunoscut-o�� din nou. Şi a fost
aşa: când era timpul să nască,
iată, erau gemeni* în pântecele
ei. Şi a fost aşa: când era în du-
reri, unul a scos mâna; şi moaşa
a luat-o şi a legat pe mâna lui
un fir stacojiu, zicând: �Acesta a
ieşit întâi�. Şi a fost aşa: când
şi-a tras el mâna înapoi, iată, a
ieşit fratele  său. Şi ea a zis: �Ce
spărtură ai făcut! Asupra ta să
fie spărtura�. Şi i-au pus numele
Pereţa*. Şi, după aceea, a ieşit
fratele său, care avea pe mâna
sa firul stacojiu; şi i-au pus nu-
mele Zerahb.
Şi Iosif a fost coborât în Egipt.

Şi Potifar*, slujitorul lui Faraon,
căpetenia gărzilor, bărbat egip-
tean, l-a cumpărat de la ismae-
liţii** care-l coborâseră acolo. Şi
DDDDDomnul era* cu Iosif; şi el era un
om care prosperac; şi era în casa
stăpânului său, egipteanul. Şi stă-
pânul său a văzut că DDDDDomnul era
cu el şi că DDDDDomnul făcea* să pros-
pere în mâna lui tot ce făcea el.
Şi Iosif a căpătat* favoare în ochii
lui şi-i slujea. Şi l-a pus peste**
casa lui şi a dat în mâna lui tot ce
avea. Şi a fost aşa: de când l-a pus
peste casa lui şi peste tot ce avea,
DDDDDomnul a binecuvântat* casa egip-
teanului datorită lui Iosif; şi bine-
cuvântarea** DDDDDomnului era peste
tot ce avea el, acasă şi la câmp.
Şi a lăsat în mâna lui Iosif tot ce
avea şi, cu el, nu se îngrijea de
nimic din ale lui, în afară de pâinea
pe care o mânca. Şi Iosif era* fru-
mos la statură şi frumos la înfăţişare.

Şi a fost aşa: după lucrurile
acestea, soţia stăpânului său şi-a
ridicat ochii asupra lui Iosif şi
a zis: �Culcă-te* cu mine!� El însă
a refuzat şi a zis soţiei stăpânului
său: �Iată*, cu mine, stăpânul meu
nu se îngrijeşte de nimic: ce este
în casă şi tot ce are a dat în mâna
mea. Nu este nimeni mai mare*
decât mine în casa aceasta; şi
nu mi-a oprit nimic, decât pe
tine, pentru că eşti soţia lui; şi
cum** să fac eu răutatea aceasta
mare şi să păcătuiesc� împotri-
va lui Dumnezeu?� Şi a fost aşa:
pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi,
el n-a ascultat-o să se culce cu ea
sau să fie cu ea. Şi a fost aşa: în-
tr-o zid, el a intrat în casă, să-şi
facă lucrul şi acolo, în casă, nu
era nimeni din oamenii casei. Şi
ea* l-a apucat de haină şi i-a
zis: �Culcă-te cu mine!� Şi el şi-a
lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a
ieşit afară. Şi a fost aşa: când a
văzut ea că el îşi lăsase haina în
mâna ei şi fugise afară, a strigat
pe oamenii casei şi le-a vorbit,
zicând: �Vedeţi, ne-a adus un băr-
bat evreu să-şi bată joc de noi!
El a venit la mine, ca să se culce cu
mine; şi eu am strigat tare. Şi a
fost aşa: când a auzit că mi-am
ridicat glasul şi am strigat, şi-a
lăsat haina lângă mine şi a fugit
şi a ieşit afară�. Şi ea a pus haina
lui lângă ea, până a venit stăpâ-
nul lui acasă. Şi i-a vorbit* cu
aceste cuvinte, zicând: �Robul
evreu pe care ni l-ai adus a venit
la mine, ca să-şi bată joc de mine.
Şi a fost aşa: când mi-am ridicat
glasul şi am strigat, şi-a lăsat hai-
na lângă mine şi a fugit afară�.
Şi a fost aşa: când a auzit stă-

pânul său cuvintele soţiei sale pe
care i le vorbea, zicând: �În felul
acesta mi-a făcut robul tău!�, s-a
aprins* de mânie. Şi stăpânul lui
Iosif l-a luat şi l-a aruncat* în
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*Cap. 37.32.
**Vers. 18.

*Cap. 37.33.
**1 Sam. 24.17
�Vers. 14.
��Iov 34.31;
34.32.

*Cap. 25.24.

*Cap. 46.12.
Num. 26.20.
Rut 4.12.
1 Cr. 2.4.
Mt. 1.3.

*Cap. 37.36.
Ps. 105.17.
**Cap. 37.28
*Cap. 21.22;
26.24,28;
28.15.
Vers. 21.
1 Sam. 16.18;
18.14,28.
Fap. 7.9.

*Ps. 1.3.

*Cap. 18.3;
19.19.
Vers. 21.
**Cap. 24.2.
Vers. 8,22.

*Cap. 30.27.
**Deut. 28.3;
28.4,11.

*Cap. 29.17.
1 Sam. 16.12

*2 Sam. 13.11
Pr. 7.15.

*Pr. 6.24.

*Cap. 41.40.
**Pr. 6.29,32
�Cap. 20.6.
Lev. 6.2.
2 Sam. 12.13
Ps. 51.4.

*Pr. 7.13.

*Ex. 23.1.
Ps. 120.3.
Pr. 26.28.

*Pr. 6.34,35.

*Ps. 105.18.
1 Pet. 2.19.

a Spărtură    b Stacojiu sau: Lumina care răsare    c Sau �un om care aduce prosperitate�    d Sau �în
ziua aceea�

38:26

39Iosif rob în
Egipt

Integritatea
lui Iosif

Iosif în
închisoare



45

GENEZA

închisoarea**, în locul unde erau
ţinuţi cei închişi ai împăratului;
şi era acolo în închisoare.
Şi DDDDDomnul era* cu Iosif şi

Şi-a revărsat îndurarea peste el
şi i-a dăruit** favoare în ochii
căpeteniei închisorii. Şi căpete-
nia închisorii a dat* în mâna lui
Iosif pe toţi cei închişi care erau
în închisoare; şi, orice se făcea
acolo, el făcea. Căpetenia* închi-
sorii nu mai supraveghea nimic
din ce era sub mâna lui, pentru
că DDDDDomnul era cu el; şi DDDDDomnul
făcea să prospere ce făcea el.
Şi a fost aşa: după acestea,

paharnicul* împăratului Egiptu-
lui şi brutarul lui au păcătuit îm-
potriva stăpânului lor, împăratul
Egiptului. Şi Faraon s-a mâniat*
foarte tare pe amândoi dregăto-
rii săi, pe mai-marele paharnici-
lor şi pe mai-marele brutarilor.
Şi i-a pus sub pază în casa că-
peteniei* gărzilor, în închisoare,
în locul unde era închis Iosif. Şi
căpetenia i-a dat în grija lui Iosif, şi
el le slujea. Şi au fost câteva zile
sub pază.
Şi într-o noapte amândoi au

visat un vis, fiecare visul său, fie-
care cu interpretarea visului său,
paharnicul şi brutarul împăra-
tului Egiptului, care erau închişi
în închisoare. Şi dimineaţa Iosif
a intrat la ei şi i-a privit şi, iată,
erau trişti. Şi a întrebat pe dre-
gătorii lui Faraon care erau cu el
sub pază, în casa stăpânului lor,
zicând: �De ce sunt feţele* voas-
tre triste astăzi?� Şi ei i-au zis:
�Am visat un vis şi nu este ni-
meni care să-l interpreteze�. Şi
Iosif le-a zis: �Nu sunt ale lui
Dumnezeu interpretările*? Istori-
siţi-mi-l, vă rog�.
Şi mai-marele paharnicilor a

istorisit visul său lui Iosif şi i-a
zis: �În visul meu, iată, era o viţă
înaintea mea. Şi în viţă erau trei
mlădiţe; şi se făcea că au înmu-

gurit şi au înflorit şi ciorchinii lor
au dat struguri copţi. Şi paharul
lui Faraon era în mâna mea; şi am
luat strugurii şi i-am stors în
paharul lui Faraon şi am dat
paharul în mâna lui Faraon�. Şi
Iosif i-a zis: �Aceasta* este inter-
pretarea lui: cele trei mlădiţe
sunt** trei zile. Încă trei zile şi
Faraon îţi va înălţa* capulb şi te
va aşeza din nou în locul tău şi
vei da paharul în mâna lui Fara-
on, în felul de mai înainte, când
erai paharnicul său. Dar adu-ţi
aminte* de mine când îţi va fi
bine şi arată bunătate** faţă de
mine, te rog, şi aminteşte de mi-
ne lui Faraon şi scoate-mă din
această casă. Pentru că, în ade-
văr, am fost furat din ţara evrei-
lor şi nici aici* n-am făcut ni-
mic ca să mă pună în groapă�.
Şi mai-marele brutarilor a

văzut că interpretarea era bună
şi a zis lui Iosif: �Şi eu eram în
visul meu şi, iată, trei coşuric cu
pâine albă erau pe capul meu. Şi
în coşul de deasupra erau din
tot felul de prăjituri pentru Fara-
on, pe care le face brutarul, şi
păsările le mâncau din coşul de
pe capul meu�. Şi Iosif a răspuns
şi a zis: �Aceasta* este  interpre-
tarea lui: cele trei coşuri sunt trei
zile. Încă trei zile şi Faraon îţi va
înălţa capul de pe tine şi te va
spânzura pe un lemn; şi îţi vor
mânca păsările carnea de pe tine�.
Şi a fost aşa: a treia zi, de

ziua naşterii* lui, Faraon a făcut
un ospăţ** tuturor robilor săi şi a
înălţat� capul mai-marelui pa-
harnicilor şi capul mai-marelui
brutarilor printre robii săi. Şi pe
mai-marele paharnicilor l-a aşe-
zat din nou* în slujba lui de pa-
harnic; şi el dădea** paharul în
mâna lui Faraon. Iar pe mai-ma-
rele brutarilor l-a spânzurat*, du-
pă cum le interpretase Iosif. Dar
mai-marele paharnicilor nu* şi-a
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**Cap. 40.3;
40.15; 41.14.

*Vers. 2.
**Ex. 3.21;
11.3; 12.36.
Ps. 106.46.
Pr. 16.7.
Dan. 1.9.

*Vers. 4.
Cap. 40.3,4.

*Vers. 2,3.

*Neem. 1.11.

*Pr. 16.14.

*Cap. 39.20;
39.23.

*Neem.2.2.

*Cap. 41.15;
41.16.
Dan. 2.11;
2.28,47.

*Vers. 18.
Cap. 41.12.
Jud. 7.14.
Dan. 2.36;
4.19.
**Cap. 41.26

*2 Împ. 25.27
Ps. 3.3.
Ier. 52.31.

*1 Sam. 25.31
Lc. 23.42.
**Ios. 2.12.
1 Sam. 20.14;
20.15.
2 Sam. 9.1.
1 Împ. 2.7.

*Cap. 39.20.

*Vers. 12.

*Mt. 14.6.
**Mc. 6.21.
�Vers. 13,19
2 Împ. 25.27
Ier. 52.31.
Mt. 25.19.

*Vers. 13.
**Neem. 2.1.

*Vers. 19.
Est. 7.10.

*Iov 19.14.
Ps. 31.12.
Ecl. 9.15,16.
Amos 6.6.

40:23

a Lit. �Casa turn�    b Te va elibera    c Sau �trei coşuri de răchită�

40Iosif
interpretează

visele în
închisoare
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adus aminte de Iosif şi l-a uitat.
Şi a fost aşa: după doi ani

Faraon a visat. Şi, iată, stătea
lângă râua. Şi, iată, din râu se
suiau şapte vaci frumoase la
vedere şi graseb şi păşteau prin-
tre trestii*. Şi, iată, alte şapte
vaci se suiau după ele din râu,
urâte la vedere şi slabec, şi stă-
teau lângă vacile de pe malul
râului. Şi vacile cele urâte la ve-
dere şi slabec au mâncat pe cele
şapte vaci frumoase la vedere şi
graseb. Şi Faraon s-a trezit. Şi a
adormit şi a visat a doua oară;
şi, iată, şapte spice de grâu ie-
şeau dintr-un singur pai, groase
şi frumoase. Şi, iată, şapte spice
subţiri şi arse de vântul de ră-
sărit ieşeau după ele. Şi spicele
cele subţiri au înghiţit pe cele
şapte spice grase şi pline. Şi
Faraon s-a trezit şi, iată, era un
vis.
Şi a fost aşa: dimineaţa, du-

hul îi era tulburat*. Şi a trimis
să cheme pe toţi ghicitoriid**
Egiptului şi pe toţi înţelepţii�
lui. Şi Faraon le-a istorisit visul
său, dar nimeni�� nu l-ae putut in-
terpreta lui Faraon. Atunci mai-
marele paharnicilor a vorbit lui
Faraon, zicând: �Astăzi îmi aduc
aminte de greşelile* mele. Faraon
s-a mâniat* pe robii săi şi m-a
pus sub pază** în casa căpete-
niei gărzilor, pe mine şi pe mai-
marele brutarilor. Şi, într-o noap-
te, eu şi el am visat* un vis; am
visat, fiecare cu interpretarea vi-
sului său. Şi era acolo cu noi un
tânăr evreu, rob* al căpeteniei
gărzilor; şi noi i le-am istorisit
şi el ne-a interpretat** visele;
fiecăruia i-a interpretat potrivit cu
visul său. Şi a fost aşa: cum*
ne-a interpretat el, aşa a fost: pe
mine Faraon m-a aşezat din
nou în locul meu şi pe acela l-a
spânzurat�.

Atunci Faraon a trimis şi a che-
mat* pe Iosif. Şi l-au scos** în
grabă din groapăf� şi el s-a
bărbierit şi şi-a schimbat hai-
nele şi a intrat la Faraon. Şi Fa-
raon a zis lui Iosif: �Am visat un
vis şi nu este nimeni care să-l
interpreteze şi am auzit* despre
tine zicându-se că, îndată ce
auzi un vis, îl interpretezi�. Şi
Iosif a răspuns lui Faraon, zi-
când: �Nu* este de la mineg:
Dumnezeu** va  da lui Faraon
un răspuns de paceh�. Şi Faraon
a zis lui Iosif: �În visul meu,
iată, stăteam pe malul râului. Şi,
iată, se suiau din râu şapte vaci
graseb şi frumoase la vedere şi
păşteau printre trestii. Şi, iată, alte
şapte vaci se suiau după ele,
uscate şi foarte urâte la vedere
şi slabe la carne, cum n-am văzut
niciodată în toată ţara Egiptu-
lui atât de urâte. Şi vacile cele
slabe şi urâte au înghiţit pe cele
dintâi şapte vaci grase. Şi au
intrat în pântecele lor şi nu se
putea cunoaşte că intraseră în
pântecele lor; şi erau urâte la
vedere, ca la început. Şi m-am
trezit. Şi am văzut în visul meu
şi, iată, şapte spice creşteau pe
un singur pai, pline şi frumoase.
Şi, iată, şapte spice seci, subţiri,
arse de vântul de răsărit, ieşeau
după ele. Şi spicele cele subţiri
au înghiţit pe cele şapte spice
frumoase. Şi am spus aceste lu-
cruri ghicitorilor, dar nici unul*
n-a putut să mi le explice�.
Şi Iosif a zis lui Faraon: �Vi-

sul lui Faraon este unul singur:
Dumnezeu a arătat* lui Faraon
ce va face. Cele şapte vaci fru-
moase sunt şapte ani; şi cele
şapte spice frumoase sunt şapte
ani. Visul este unul singur. Şi
cele şapte vaci slabe şi urâte,
care se suiau după ele, sunt şap-
te ani; şi cele şapte spice goale,
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*Is. 19.6,7.

*Dan. 2.1;
4.5,19.
**Vers. 24.
Ex. 7.11,22.
Dan. 1.20; 2.2
Mt. 2.1.
�Vers. 33,39.
��Is. 29.14.
Dan. 2.27;
4.7.
*Cap. 40.14;
40.23.

*Cap. 40.2,3.
**Cap. 39.20

*Cap. 40.5.

*Cap. 37.36.
**Cap. 40.12

*Cap. 40.22.

*Ps. 105.20.
**Dan. 2.25.
�1 Sam. 2.8.
Ps. 113.7,8.

*Vers. 12.
Ps. 25.14.
Dan. 5.16.

*Dan. 2.30.
Zah. 4.6.
Fap. 3.12.
2 Cor. 3.5.
**Cap. 40.8.
Vers. 25,28.
Deut. 29.29.
Dan. 2.22,28;
2.47; 4.2.

*Vers. 8.
Dan. 4.7.

*Vers. 28,32.
Dan. 2.28,29;
2.45.
Apoc. 4.1.

41:1

41Iosif
interpretează

visele lui
Faraon

a Nil    b Lit. �grase la carne�    c Lit. �slabe la carne�    d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai
hieroglifelor)    e Lit. �nu le-a�    f Închisoare subterană    g Sau �al meu�, �în mine�    h Sau �de bine�
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arse de vântul de răsărit, vor fi
şapte* ani de foamete. Acesta este
cuvântul pe care l-am spus lui
Faraon: Dumnezeu a arătat lui
Faraon ce va face*. Iată, vin
şapte* ani de mare belşug în
toată ţara Egiptului. Şi după ei
vor urma* şapte ani de foame-
te; şi tot belşugul va fi uitat în
ţara Egiptului şi foametea** va
topi ţara. Şi belşugul nu va mai
fi cunoscut în ţară, din cauza
foametei aceleia, pentru că va
fi foarte grea. Şi, întrucât visul
s-a arătat lui Faraon de două
ori, înseamnă că lucrul este ho-
tărât* de Dumnezeu şi Dumne-
zeu îl va face curând. Acum dar
să caute Faraon un om înţelept*
şi priceput şi să-l pună peste
ţara Egiptului. Faraon să facă
aceasta: să aşeze supraveghe-
tori în ţară şi să ia* a cincea
parte din ţaraa Egiptului în cei
şapte ani de belşug. Şi să adu-
ne* toată hrana acestor ani buni
care vor veni şi să strângă grâu
sub mâna lui Faraon, ca hrană
în cetăţi, şi să le păstreze. Şi hra-
na va fi ca provizie pentru ţară
în cei şapte ani de foamete care
vor fi în ţara Egiptului, ca ţara
să nu piarăb* de foamete�.
Şi cuvântul* a fost bun în

ochii lui Faraon şi în ochii tutu-
ror robilor săi. Şi Faraon a zis
robilor săi: �Vom găsi noi un om
asemenea acestuia, în care* este
Duhul lui Dumnezeu?� Şi Fa-
raon a zis lui Iosif: �Pentru că
Dumnezeu ţi-a arătat ţie toate
acestea, nimeni nu este pri-
ceput* şi înţelept ca tine. Tu vei
fi peste* casa mea şi după cu-
vântul tăuc va fi cârmuitd tot po-
porul meu; eu  voi fi mai mare
decât tine numai cu tronul meu!�
Şi Faraon a zis lui Iosif: �Vezi,

te-am pus peste* toată ţara
Egiptului!� Şi Faraon şi-a scos
inelul* din mână şi l-a pus în
mâna lui Iosif şi l-a îmbrăcat**
cu haine de in subţiree şi i-a
pus� un lanţ de aur la gât. Şi a fă-
cut să fie purtat în carul al doi-
lea pe care-l avea; şi strigau îna-
intea lui: �Închinaţi-vă!�f* Şi l-a
pus peste toată ţara Egiptului.
Şi Faraon a zis lui Iosif: �Eu sunt
Faraon: fără tine nimeni nu-şi
va ridica mâna sau piciorul în
toată ţara Egiptului�. Şi Faraon
a pus lui Iosif numele Ţafnat-
Paneahg şi i-a dat de soţie pe As-
nat, fiica lui Poti-Fera, preotul
din Onh*. Şi Iosif a ieşit prin ţara
Egiptului.
Şi Iosif avea* treizeci de ani

când a stat** înaintea lui Fara-
on, împăratul Egiptului. Şi Iosif
a ieşit dinaintea lui Faraon şi a
străbătut toată ţara Egiptului.
Şi pământul a rodit din plini

în cei şapte ani de belşug. Şi el
a strâns toată hrana celor şapte
ani care era în ţara Egiptului
şi a pus hrana în cetăţi; hrana
de pe câmpul care era împrejurul
fiecărei cetăţi a pus-o în ea.
Şi Iosif a îngrămădit grâu ca
nisipul* mării, foarte mult, încât
au încetat să-l numere, pentru că
era fără număr.
Şi, înainte de a veni anul de

foamete, lui Iosif* i s-au născut
doi fii, pe care i-a născut As-
nat, fiica lui Poti-Fera, preotul
din On. Şi Iosif a pus celui în-
tâi-născut numele Manasej:
�pentru că Dumnezeu m-a făcut
să uit tot necazul meu şi toată
casa tatălui meu�. Şi a pus celui
de-al doilea, numele Efraimk:
�pentru că Dumnezeu m-a făcut
să fiu* roditor în ţara întristării
mele�.
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*2 Împ. 8.1.

*Vers. 25.

*Vers. 47.

*Vers. 54.
**Cap. 47.13

*Num. 23.19.
Is. 46.10,11.

*Vers. 39.

*Pr. 6.6-8.

*Vers. 48.

*Cap. 47.15;
47.19.

*Ps. 105.19.

*Num. 27.18.
Iov 32.8.
Pr. 2.6.
Dan. 4.8,18;
5.11,14; 6.3.

*Vers. 33.

*Ps. 105.21;
105.22.
Fap. 7.10.

*Dan. 6.3.

*Est. 3.10;
8.2,8.
**Est. 8.15.
�Dan. 5.7,29

*Cap. 42.6;
45.8,26.
Est. 6.9.

*Ezec. 30.17

*Cap. 37.2.
**1 Sam. 16.21
1 Împ. 12.6,8
Dan. 1.19.

*Jud. 7.12.
1 Sam. 13.5.
Ps. 78.27.

*Cap. 46.20;
48.5.

*Cap. 49.22.

a Sau �pământul�    b Lit. �să nu fie răpusă�    c Lit. �după gura ta�    d Lit. �te va săruta (îţi va da onoare)�
e Bumbac fin din Egipt    f Lit. �Plecaţi genunchiul!�; sau �Bucuraţi-vă!�    g Salvator al lumii sau Susţinător
al vieţii (în egipteană); Descoperitor de taine (în ebraică)   h Sau �Heliopolis�    i Lit. �cu mâini pline�
j Uitare    k Dublă rodire
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Şi cei şapte ani de belşug ca-
re au fost în ţara Egiptului au
trecut. Şi cei şapte ani de foa-
mete au început* să vină, după
cum** spusese Iosif. Şi a fost
foamete în toate ţările, dar în
toată ţara Egiptului era pâine.
Şi toată ţara Egiptului a început
să flămânzească; şi poporul a
strigat către Faraon pentru pâi-
ne. Şi Faraon a zis tuturor e-
giptenilor: �Mergeţi la Iosif;
faceţi* ce vă va spune el�. Şi
foametea era peste toată faţa
pământuluia. Şi Iosif a deschis
toate grânarele şi a vândut* e-
giptenilor; şi foametea era mare
în ţara Egiptului. Şi din toate
ţărileb* veneau în Egipt la Iosif
ca să cumpere grâu, pentru că
foametea era mare peste tot
pământul.
Şi Iacov* a văzut că era grâu

în Egipt; şi Iacov a zis fiilor săi:
�De ce vă uitaţi unul la altul?� Şi
a zis: �Iată, am auzit că în Egipt
este grâu; coborâţi acolo şi
cumpăraţi-ne grâu, ca să trăim*
şi să nu murim�. Şi zece fraţi ai
lui Iosif au coborât să cumpere
grâu din Egipt. Dar Iacov nu l-a
trimis  cu fraţii săi pe Beniamin,
fratele* lui Iosif, pentru că zi-
cea: �Să nu i se întâmple vreo
nenorocire�. Şi fiii lui Israel au
venit să cumpere şi ei printre cei
care veneau;  pentru că era foa-
mete în ţara* Canaanului.
Şi Iosif era guvernator peste

ţară; el vindea la tot poporul
ţăriic*. Şi fraţii lui Iosif au ve-
nit şi s-au plecat** înaintea lui
cu feţele la pământ. Şi Iosif a
văzut pe fraţii săi şi i-a recu-
noscut, dar a făcut pe străinul
înaintea lor şi le-a vorbit* aspru
şi le-a zis: �De unde veniţi?� Şi
ei au zis: �Din ţara Canaanului,
ca să cumpărăm de mâncare�.
Şi Iosif* i-a recunoscut pe fraţii

săi, dar ei nu l-au recunoscut.
Şi Iosif şi-a adus aminte* de

visele pe care le visase despre
ei şi le-a zis: �Voi sunteţi iscoa-
de; aţi venit să vedeţi locurile
neîntărited ale ţării�. Şi ei i-au
zis: �Nu, domnul* meu, ci robii
tăi au venit să cumpere de mân-
care. Noi toţi suntem fiii unui
singur om; suntem cinstiţi*;
robii tăi nu sunt iscoade�. Şi el
le-a zis: �Nu; ci aţi venit să ve-
deţi locurile neîntărited ale ţă-
rii�. Şi ei au zis: �Noi, robii tăi,
suntem doisprezece fraţi, fiii
unui singur om din ţara Canaanu-
lui; şi, iată, cel mai mic este as-
tăzi la tatăl nostru şi unul* nu
mai este�. Şi Iosif le-a zis: �Este
ceea ce v-am spus eu, zicând:
�Sunteţi iscoade�. Prin aceasta
veţi fi încercaţi; pe viaţa* lui Fa-
raon, că nu veţi ieşi de aici, dacă
nu va veni aici fratele vostru
cel mai mic. Trimiteţi pe unul
din voi să aducă pe fratele vos-
tru, iar voi veţi rămâne închişi
şi cuvintele voastre vor fi în-
cercate, dacă este adevăr în voi;
iar dacă nu, pe viaţa lui Faraon,
că sunteţi iscoadee�. Şi i-a pus îm-
preună sub pază trei zile.
Şi, a treia zi, Iosif le-a zis:

�Faceţi aceasta şi veţi trăi; eu
mă tem* de Dumnezeu. Dacă
sunteţi cinstiţi, să rămână unul
dintre fraţii voştri legat în casa
închisorii voastre, iar voi ple-
caţi, duceţi grâu pentru foamea
caselor voastre şi aduceţi* pe
fratele vostru cel mai mic la
mine, şi vorbele voastre vor fi
adeverite, şi nu veţi muri�. Şi
au făcut aşa. Şi ziceau unul că-
tre altul: �Cu adevărat suntem
vinovaţi* pentru fratele nostru,
pentru că am văzut strâmtora-
rea sufletului său, când se ruga
de noi şi nu l-am ascultat; de
aceea** a venit strâmtorarea
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*Ps. 105.16.
Fap. 7.11.
**Vers. 30.

*Ioan 2.5.

*Cap. 42.6;
47.14.

*Cap. 12.10.
Deut. 9.28.

*Fap. 7.12.
*Cap. 43.8.
Ps. 33.18,19;
118.17.
Is. 38.1.

*Cap. 35.24.
Vers. 38.

*Cap. 12.10;
26.1; 41.57.
Fap. 7.11.

*Cap. 41.41;
41.55.
**Cap. 37.7;
41.43.
Is. 60.14.

*Vers. 30.

*Cap. 37.2;
41.46.

*Cap. 37.5,9.

*Cap. 37.8.

*Vers. 31,34.

*Cap. 37.30.
Vers. 32.
Cap. 44.20.
Plân. 5.7.

*1 Sam. 1.26;
17.55.

*Cap. 39.9.
Lev. 25.43.
Neem. 5.15.

*Vers. 34.
Cap. 44.23.

*Cap. 37.26-28;
45.3.
Iov 36.8,9.
Osea 5.15.
**Pr. 21.13.
Mt. 7.2.

a Sau �ţării�    b Lit. �Şi întregul pământ�    c Sau �la tot poporul de pe pământ�
d Lit. �goliciunea�   e Sau �în adevăr, voi sunteţi iscoade�
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aceasta peste noi�. Şi Ruben
le-a răspuns, zicând: �Nu v-am
spus* eu, zicând: «Nu păcătuiţi
împotriva băiatului!»? Dar n-aţi
ascultat; şi acum, iată, şi sân-
gele** lui ne este cerut�. Şi nu
ştiau că Iosif înţelegea, pentru
că era un traducător între ei.
Şi a plecat de la ei şi a plâns*. Şi
s-a întors la ei şi le-a vorbit şi a
luat dintre ei pe Simeon** şi l-a
legat înaintea ochilor lor.
Şi Iosif a poruncit să le um-

ple saciia cu grâu şi să pună îna-
poi argintul fiecăruia în sacul
său şi să le dea* şi merinde pen-
tru drum. Şi aşa** le-au făcut.
Şi şi-au încărcat grâul pe mă-
gari şi au plecat de acolo. Şi
unul dintre ei şi-a deschis* sa-
cul, ca să dea nutreţ măgarului
său la locul de popas, şi a vă-
zut argintul său şi, iată, era la
gura sacului său. Şi a zis fraţi-
lor săi: �Argintul meu mi s-a dat
înapoi şi, iată, este chiar în sa-
cul meu!� Şi li s-a tulburat inima
şi s-au cutremurat, zicând unul
altuia: �Ce ne-a făcut* Dum-
nezeu?�
Şi au venit la Iacov, tatăl lor,

în ţara Canaanului, şi i-au isto-
risit tot ce li se întâmplase, zi-
când: �Omul acela, domnul ţă-
rii, ne-a vorbit* aspru şi ne-a
luat drept iscoade ale ţării. Şi
noi i-am zis: «Suntem cinstiţi*,
nu suntem iscoade. Suntem doi-
sprezece fraţi, fii ai tatălui nos-
tru; unul nu mai este, şi cel mai
mic este astăzi cu tatăl nostru
în ţara Canaanului». Şi omul
acela, domnul ţării, ne-a zis:
«Prin aceasta* voi cunoaşte că
sunteţi cinstiţi: lăsaţi pe unul din
fraţii voştri la mine şi luaţi grâu
pentru foamea caselor voastre
şi plecaţi. Şi aduceţi la mine pe
fratele vostru cel mai mic şi voi
cunoaşte că nu sunteţi iscoade,
ci sunteţi cinstiţi; vă voi da îna-

poi pe fratele vostru şi veţi face*
negoţ în ţară»�.
Şi a fost aşa: pe când îşi go-

leau sacii, iată, legătura* cu ar-
gint a fiecăruia era în sacul său.
Şi ei şi tatăl lor au văzut legă-
turile cu argint şi s-au înspăi-
mântat. Şi Iacov, tatăl lor, le-a
zis: �Voi m-aţi lipsit* de copii!
Iosif nu este şi Simeon nu
este şi vreţi să luaţi pe Beni-
amin? Toate acestea sunt îm-
potriva mea�. Şi Ruben a vorbit
tatălui său, zicând: �Să omori pe
amândoi fiii mei, dacă nu ţi-l
aduc înapoi; dă-l în mâna mea
şi ţi-l voi aduce înapoi!� Dar el
a zis: �Fiul meu nu va coborî
cu voi, pentru că fratele* său
este mort şi el a rămas singur;
şi dacă i s-ar întâmpla vreo
nenorocire** pe drumul pe care
mergeţi, cu durere veţi coborî
perii� mei albi în Locuinţa mor-
ţilor�.
Şi foametea era mare* în

ţară. Şi a fost aşa: după ce au
terminat de mâncat grâul pe care-l
aduseseră din Egipt, tatăl lor
le-a zis: �Mergeţi din nou, cum-
păraţi-ne ceva de mâncare!�
Şi Iuda i-a vorbit, zicând: �Omul*
acela ne-a spus hotărât, zicând:
«Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
fratele** vostru nu va fi cu voi».
Dacă vei trimite pe fratele nos-
tru cu noi, vom coborî şi-ţi vom
cumpăra de mâncare. Dar, dacă
nu-l vei trimite, nu vom coborî,
pentru că omul acela ne-a zis:
«Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
fratele vostru nu va fi cu voi»�.
Şi Israel a zis: �Pentru ce mi-aţi
făcut răul de a spune omului
aceluia că mai aveţi un frate?�
Şi ei au zis: �Omul acela a în-
trebat cu de-amănuntul despre
noi şi despre familia noastră,
zicând: «Mai trăieşte tatăl* vos-
tru? Mai aveţi vreun frate?» Şi
noi i-am spus după cuvintele
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*Cap. 37.21.
**Cap. 9.5.
1 Împ. 2.32.
2 Cr. 24.22.
Ps. 9.12.
Lc. 11.50,51.

*Cap. 43.30;
45.14,15.
**Cap. 43.14;
43.23.

*Cap. 44.1.
**Mt. 5.44.
Rom. 12.17;
12.20,21.

*Cap. 43.21.

*Cap. 43.23.

*Vers. 7.

*Vers. 11,34.

*Vers. 15,19,
20.

*Cap. 34.10.

*Cap. 43.12;
43.15,21.

*Cap. 43.14.

*Cap. 37.33.
Vers. 13.
Cap. 44.28.
**Vers. 4.
Cap. 44.29.
�Cap. 37.35;
44.31.

*Cap. 41.54;
41.57.

*Vers. 5.
**Cap. 42.20;
44.23.

*Vers. 27.
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acelea; puteam noi cumva să ştim
că ne va zice: «Aduceţi aici jos pe
fratele vostru»?� Şi Iuda a zis lui
Israel, tatăl său: �Trimite pe băiat
cu mine şi ne vom ridica şi vom
merge, ca să trăim* şi să nu
murim şi noi şi tu şi copiii noştri.
Eu sunt garant pentru el: să-l ceri
din mâna mea; dacă* nu ţi-l voi
aduce înapoi şi nu-l voi pune îna-
intea ta, voi fi vinovat înaintea
ta în toate zilele. Pentru că, dacă nu
întârziam, hotărât, până acum
ne-am fi întors deja a doua oară�.
Şi tatăl lor, Israel, le-a zis: �Dacă
este aşa, faceţi aceasta: luaţi în va-
sele voastre din cele mai renumite
roade ale ţării şi duceţi omului
aceluia un dar*: puţin balsam**
şi puţină miere, mirodenii şi s-
mirnă, fistica şi migdale. Şi luaţi
argint dublu în mâinile voastre;
şi argintul* care a fost pus îna-
poi în gura sacilor voştri duceţi-l
înapoi în mâinile voastre; poate
este o greşeală. Luaţi şi pe fra-
tele vostru şi ridicaţi-vă, întoar-
ceţi-vă la omul acela. Şi Dum-
nezeul cel* Atotputernicb să vă
dea îndurare înaintea omului ace-
luia, ca să vă dea înapoi pe celă-
lalt** frate al vostru şi pe Be-
niamin�! Şi eu, dacă�� este să fiu
lipsit de copiii mei, lipsit voi fi!�
Şi eic au luat darul* acela şi au
luat argint dublu în mâinile lor,
şi pe Beniamin, şi s-au ridicat
şi au coborât în Egipt şi au stat
înaintea lui Iosif.
Şi Iosif a văzut pe Beniamin

cu ei şi a zis celui care era peste*
casa lui: �Du pe aceşti oameni
în casă şi înjunghie vited şi gă-
teşte; pentru că oamenii aceştia vor
mânca la amiază cu mine�. Şi omul
acela a făcut cum zisese Iosif; şi
omul acela a adus pe oameni în
casa lui Iosif. Şi oamenii s-au
temut pentru că au fost duşi în casa
lui Iosif şi ziceau: �Pentru argintul
care ne-a fost pus înapoi în sacii

noştri la început, ne duc ei înăun-
tru, ca să se năpustească asupra
noastră şi să cadă asupra noastră
şi să ne ia robi, pe noi şi pe
măgarii noştri�. Şi s-au apro-
piat de omul care era peste casa
lui Iosif şi i-au vorbit la intrarea
casei. Şi i-au zis: �Vai, domnul*
meu! Întâia dată** am coborât, în
adevăr, ca să cumpărăm de mân-
care. Şi a fost aşa: când am ajuns
la locul de popas, am deschis
sacii noştri şi, iată, argintul fie-
căruia era la gura* sacului său:
argintul nostru, după greutatea
lui; şi l-am adus din nou în mâinile
noastre. Şi am adus alt argint în
mâinile noastre, ca să cumpărăm
de mâncare. Nu ştim cine a pus
argintul nostru în sacii noştri�.
Şi el le-a zis: �Pace vouă, nu vă
temeţi; Dumnezeul* vostru şi
Dumnezeul tatălui vostru v-a dat
comoara voastră în sacii voştri;
argintul vostru a venit la mine�.
Şi le-a scos** pe Simeon. Şi o-
mul acesta a dus pe oameni în ca-
sa lui Iosif şi le-a dat apă* şi şi-au
spălat picioarele; şi a dat nutreţ
măgarilor lor.
Şi ei au pregătit darul* pen-

tru venirea lui Iosif la amiază,
pentru că auziseră că vor mân-
ca pâine acolo. Şi Iosif a venit
acasă. Şi i-au adus în casă darul
care era în mâna lor şi s-au ple-
cat* înaintea lui cu faţa la pă-
mânt. Şi el i-a întrebat de sănă-
tatee şi a zis: �Este bine tatăl*
vostru, bătrânul despre care aţi
vorbit? Mai trăieşte?� Şi ei au
zis: �Robul tău, tatăl nostru,
este bine; mai trăieşte�. Şi şi-au
plecat capul şi au făcut o plecă-
ciune. Şi el şi-a ridicat ochii şi
l-a văzut pe Beniamin, fratele
său, fiul mamei* sale, şi a zis:
�Acesta este fratele vostru cel
mai mic** despre care mi-aţi
vorbit?� Şi a zis: �Dumnezeu să
Se îndure de tine�, fiul meu!�
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*Cap. 42.2.

*Cap. 42.37;
44.32.
Filim. 18,19.

*Cap. 32.20.
Vers. 25,26.
Pr. 18.16.
**Cap. 37.25
Ier. 8.22.
Ezec. 27.17.

*Cap. 42.25;
42.35.
Vers. 21,22.

*Cap. 17.1;
28.3; 35.11.
**Cap. 42.24
�Cap. 42.36.
��Est. 4.16.

*Vers. 11.

*Cap. 24.2;
39.4; 44.1.

*Cap. 42.10.
**Cap. 42.3.

*Cap. 42.27;
42.35.

*Cap. 42.28.
**Cap. 42.24

*Cap. 18.4;
24.32.

*Vers. 11,15.

*Cap. 37.7;
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*Vers. 7.
Cap. 45.3.

*Cap. 35.17;
35.18.
**Cap. 42.13
�Num. 6.25.
Ps. 67.1.
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a Sau �nuci�    b Ebr. �El Şadai�    c Lit. �bărbaţii�    d Lit. �înjunghie o înjunghiere�    e Lit. �de pace�



51

GENEZA

Şi Iosif s-a grăbit, pentru că îi ar-
dea inimaa* pentru fratele său; şi a
căutat un loc unde să plângă şi a
intrat în camera sa şi a plâns**
acolo. Şi şi-a spălat faţa şi a ieşit
şi s-a stăpânit* şi a zis: �Puneţi**
pâine!� Şi lui i-au pus deoparte,
şi lor deoparte, şi pentru egipte-
nii care mâncau cu el deoparte;
pentru că egiptenii nu pot mânca
pâine împreună cu evreii, pentru
că aceasta este o urâciune* pen-
tru egipteni. Şi s-au aşezat îna-
intea lui, cel întâi-născut după
dreptul lui de naştere şi cel mai
mic după tinereţea lui. Şi oamenii
se uitau uimiţi unul la altul. Şi a
pus să le dea porţii dinaintea lui.
Şi porţia lui Beniamin era de
cinci* ori mai mare decât a orică-
ruia dintre ei. Şi au băut şi s-au
veselit cu el.
Şi a poruncit* celui care era

peste casa lui, zicând: �Umple
sacii oamenilor aceştia cu hra-
nă, cât vor putea purta, şi pune
argintul fiecăruia la gura sacu-
lui său. Şi pune potirul meu,
potirul de argint, la gura sacului
celui mai mic, împreună cu ar-
gintul pentru grâul său�. Şi a
făcut după cuvântul lui Iosif pe
care-l spusese. Dimineaţa, când
s-a luminat, s-a dat drumul oa-
menilor, lor şi măgarilor lor. Au
ieşit din* cetate şi nu erau încă
departe şi Iosif a zis celui care
era peste casa lui: �Ridică-te!
Urmăreşte pe aceşti oameni şi
ajunge-i şi spune-le: «De ce aţi
răsplătit rău pentru bine? Nu
este acesta potirul din care bea
domnul meu şi în care ghiceş-
te* el cu adevărat? Rău aţi
făcut ce aţi făcut!»� Şi i-a ajuns
şi le-a spus cuvintele acestea.
Şi ei i-au zis: �De ce vorbeşte
domnul meu cuvinte ca acestea?
Departe de robii tăi să facă un
astfel de lucru. Iată, argintul pe
care l-am găsit în gura* sacilor

noştri ţi l-am adus din nou
din ţara Canaanului; şi cum să
fi furat noi aur sau argint
din casa domnului tău? La ca-
re* dintre robii tăi se va găsi, să
moară; iar noi vom fi robii**
domnului meu�. Şi el a zis:
�Acum deci fie după cuvintele
voastre: acela la care se va găsi
să fie robul meu, iar voi să fiţi
nevinovaţi�. Şi s-au grăbit şi au
dat jos fiecare sacul său pe pă-
mânt şi fiecare şi-a deschis sa-
cul său. Şi el a căutat, începând
cu cel mai mare şi sfârşind cu
cel mai mic; şi potirul* s-a găsit
în sacul lui Beniamin. Atunci ei
şi-au sfâşiat* hainele şi şi-au
încărcat fiecare măgarul şi s-au
întors în cetate.
Şi Iuda şi fraţii săi au intrat

în casa lui Iosif; şi el era încă
acolo; şi au căzut* cu faţa la
pământ înaintea lui. Şi Iosif le-a
zis: �Ce faptă aţi făcut? N-aţi
ştiut că un om ca mine ştie, în
adevăr, să ghicească*?� Şi Iuda
a zis: �Ce să zicem domnului
meu? Ce să vorbim şi cum să
ne îndreptăţim? Dumnezeu a
descoperit nelegiuirea robilor
tăi; iată, suntem robii* dom-
nului meu, noi şi acela în a cărui
mână s-a găsit potirul�. Şi el a
zis: �Departe* de mine să fac
aceasta! Omul în a cărui mână
s-a găsit potirul, acela va fi
robul meu, iar voi suiţi-vă în
pace la tatăl vostru�.

Atunci Iuda s-a apropiat de
el şi a zis: �Te rog, domnul meu,
să vorbească robul tău un cu-
vânt în auzul domnului meu şi
să nu se aprindă mânia* ta
împotriva robului tău; pentru că
tu eşti ca** Faraon. Domnul
meu a întrebat pe robii săi, zi-
când: «Aveţi voi tată* sau fra-
te?» Şi noi am zis domnului meu:
«Avem un tată  bătrân şi
un copil* al bătrâneţii sale, încă
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*1 Împ. 3.26.
**Cap. 42.24;
45.2,14,15;
46.29.

*Cap. 45.1.
**Vers. 25.

*Cap. 46.34.
Ex. 8.26.

*Cap. 45.22.

*Cap. 42.25.

*Vers. 13.

*Vers. 15.

*Cap. 43.21.

*Cap. 31.32.
**Vers. 16.

*Vers. 2.

*Cap. 37.29;
37.34.
Num. 14.6.
2 Sam. 1.11.

*Cap. 37.7.

*Vers. 5.

*Vers. 9.

*Pr. 17.15.

*Cap. 18.30;
18.32.
Ex. 32.22.
**Cap. 37.8;
41.40-44.

*Cap. 43.7.

*Cap. 37.3.
Vers. 30.
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tânăr; şi fratele lui a murit**
şi el a rămas singur de la mama
sa; şi tatăl său îl iubeşte». Şi
tu ai zis robilor tăi: «Aduceţi-l la
mine*, ca să-l văd cu ochii mei».
Şi noi am zis domnului meu:
«Băiatul nu poate să  lase
pe tatăl său, pentru că, dacă
va lăsa pe tatăl său, tatăl său
va muri». Şi ai zis robilor tăi:
«Dacă* fratele vostru cel mai
mic nu va coborî cu voi, nu-mi
veţi mai vedea faţa». Şi a fost
aşa: când ne-am suit la robul
tău, tatăl nostru, i-am spus cu-
vintele domnului meu. Şi tatăl
nostru* a zis: «Mergeţi din nou,
cumpăraţi ceva de mâncare».
Dar noi am zis: «Nu putem co-
borî; dacă fratele nostru cel mai
mic va fi cu noi, atunci vom
coborî, pentru că nu putem ve-
dea faţa omului aceluia dacă
fratele nostru cel mai mic nu
va fi cu noi». Şi robul tău, tatăl
meu, ne-a zis: «Ştiţi că soţia
mea* mi-a născut doi copii.
Şi unul a ieşit de la mine, şi am
zis: «Cu adevărat*, a fost sfâ-
şiat»; şi nu l-am mai văzut până
acum. Şi dacă veţi lua de la
mine şi pe acesta* şi i se va
întâmpla vreo nenorocire, cu
durere veţi coborî** perii mei
albi în Locuinţa morţilor». Şi
acum, când voi merge la robul
tău, tatăl meu, şi băiatul nu
va fi cu noi � şi sufletul lui este
legata* de sufletul său � va fi
aşa: când va vedea că băiatul
nu este, va muri; şi robii tăi
vor coborî cu durere perii albi
ai robului tău, tatăl nostru, în
Locuinţa morţilor. Pentru că
robul tău s-a pus garant la
tatăl meu pentru băiat, zicând:
«Dacă* nu ţi-l voi aduce, voi fi
vinovat înaintea tatălui meu
în toate zilele». Acum dar, te
rog, robul tău să rămână* rob
domnului meu în locul băiatului

şi băiatul să se suie cu fraţii
săi. Căci cum să mă sui eu la ta-
tăl meu şi băiatul să nu fie
cu mine? Să nu văd răul care
va veni peste tatăl meu!�
Şi Iosif n-a putut să se stă-

pânească înaintea tuturor celor
care stăteau lângă el şi a stri-
gat: �Să iasă de la mine orice
om!� Şi nimeni n-a rămas cu
Iosif când s-a făcut* cunoscut
fraţilor săi. Şi şi-a înălţat gla-
sul plângând*; şi egiptenii au
auzit, şi casa lui Faraon a auzit.
Şi Iosif a zis fraţilor săi: �Eu
sunt Iosif; mai trăieşte tatăl*
meu?� Şi fraţii lui nu i-au pu-
tut răspunde, pentru că erau tul-
buraţi înaintea lui. Şi Iosif a
zis fraţilor săi: �Apropiaţi-vă de
mine, vă rog!� Şi ei s-au apro-
piat. Şi a zis: �Eu sunt Iosif, fra-
tele vostru, pe care l-aţi vândut*
pentru Egipt. Şi acum, nu vă
întristaţi* şi nu vă mâniaţi pe
voi înşivă că m-aţi vândut aici;
pentru că  pentru păstrarea
vieţii m-a trimis Dumnezeu**
înaintea voastră. Pentru că în a-
ceşti doi ani* a fost foametea în
ţară şi mai sunt încă cinci ani în
care nu va fi nici arătură, nici
seceriş. Şi Dumnezeu* m-a tri-
mis înaintea voastră ca să vă păs-
treze o rămăşiţă pe pământ şi
să vă păstreze viaţa printr-o ma-
re salvare. Şi acum, nu voi m-aţi
trimis aici, ci Dumnezeu; şi El
m-a făcut tată* al lui Faraon, şi
domn peste toată casa lui, şi
stăpânitor peste toată ţara E-
giptului. Grăbiţi-vă şi suiţi-vă la
tatăl meu şi spuneţi-i: «Aşa zice
fiul tău, Iosif: «Dumnezeu m-a
făcut domn peste tot Egiptul;
coboară la mine, nu întârzia.
Şi vei locui în ţinutul* Gosen
şi vei fi lângă mine, tu, şi fiii
tăi, şi fiii fiilor tăi, şi oile tale,
şi boii tăi, şi tot ce ai. Şi te voi
hrăni* acolo � pentru că mai
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a Sau �împletit cu�

**Cap. 37.33;
42.13,38.

*Cap. 42.15;
42.20.

*Cap. 43.3,5.

*Cap. 43.2.

*Cap. 46.19.

*Cap. 37.33.

*Cap. 42.36.
**Cap. 42.38
Vers. 31.

*1 Sam. 18.1

*Cap. 43.9.

*Ex. 32.32.

*Fap. 7.13.

*Vers. 14,15.
Cap. 46.29.

*Cap. 43.7;
43.27.
Fap. 7.13.

*Cap. 37.28.

*Is. 40.2.
2 Cor. 2.7.
**Vers.7,8.
Cap. 50.20.
Ps. 105.16,17
2 Sam. 16.10;
16.11.
Fap. 4.27,28.

*Cap. 41.46;
41.53.

 *Vers. 5.

*Cap. 41.43.
Jud. 17.10.
Iov 29.16.

*Cap. 46.28;
46.34; 47.1.

*Cap. 47.12.
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sunt încă cinci ani de foamete �
ca să nu pieri, tu, şi casa ta, şi
tot ce ai». Şi, iată, ochii voştri
şi ochii lui Beniamin, fratele
meu, văd că gura mea* vă vor-
beşte. Şi să istorisiţi tatălui
meu toată gloria mea în Egipt
şi tot ce aţi văzut şi să vă
grăbiţi şi să coborâţi* aici pe ta-
tăl meu�. Şi a căzut pe grumazul
lui Beniamin, fratele său, şi a
plâns*; şi Beniamin a plâns pe
grumazul lui. Şi a sărutat pe toţi
fraţii săi şi a plâns cua ei.
Şi, după aceasta, fraţii lui au
vorbit cu el.
Şi s-a auzit zvonul în casa

lui Faraon, zicându-se: �Au ve-
nit fraţii lui Iosif�. Şi a fost bine
în ochii lui Faraon şi în ochii
robilor lui. Şi Faraon a zis lui
Iosif: �Spune fraţilor tăi: «Fa-
ceţi aceasta: încărcaţi-vă ani-
malele şi mergeţi, duceţi-vă în
ţara Canaanului. Şi luaţi pe ta-
tăl vostru şi familiileb voastre
şi veniţi la mine; şi vă voi da
ce este mai bunc în ţara Egip-
tului şi veţi mânca grăsimea*
ţării». Şi ţi s-a poruncit: «Faceţi
aceasta: luaţi-vă care* din ţara
Egiptului pentru copiii voştri şi
pentru soţiile voastre şi luaţi pe
tatăl vostru şi veniţi. Şi să nu
vă pară răud de lucrurile voastre,
pentru că tot ce este mai bun
în întreaga ţară a Egiptului va fi
al vostru»�.
Şi fiii lui Israel au făcut aşa.

Şi Iosif le-a dat care, după porun-
cae lui Faraon, şi le-a dat merinde
pentru drum. Şi a dat fiecăruia
dintre ei haine de schimb*, iar lui
Beniamin** i-a dat trei sute de
arginţi şi cinci haine de schimb.
Şi tatălui său i-a trimis aces-
tea: zece măgari încărcaţi cu bu-
nurile Egiptului şi zece măgă-
riţe încărcate cu grâu şi pâine
şi merinde pentru tatăl său pen-

tru călătorie. Şi a dat drumul
fraţilor săi şi ei au plecat. Şi le-a
zis: �Să nu vă certaţi pe drum!�
Şi s-au suit din Egipt şi au

venit în ţara Canaanului la Iacov,
tatăl lor. Şi i-au istorisit, zicând:
�Iosif mai trăieşte şi este cârmu-
itor peste toată ţara Egiptului�.
Şi inima* lui era rece, pentru că
nu-i credea**. Şi i-au spus toate
cuvintele lui Iosif pe care li le
zisese. Şi a văzut carele* pe care
le trimisese Iosif ca să-l ducă.
Şi duhul lui Iacov, tatăl lor, s-a
învioratf. Şi Israel a zis: �Destul!
Iosif, fiul meu, tot mai trăieşte;
mă voi duce şi-l voi vedea îna-
inte de a muri�.
Şi Israel a pornit cu tot ce

avea şi a venit la Beer-Şeba*;
şi a înjunghiat jertfe Dum-
nezeului** tatălui său, Isaac.
Şi Dumnezeu a vorbit lui Israel
în viziuni* de noapte şi a zis:
�Iacove!** Iacove!� Şi el a
spus: �Iată-mă!� Şi a zis: �Eu
sunt Dumnezeu, Dumnezeul*
tatălui tău; nu te teme să cobori
în Egipt, pentru că  te voi
face** o naţiune mare acolo.
Eu* voi coborî cu tine în Egipt
şi te voi sui** din nou, negre-
şit; şi Iosif� îşi va pune mâna
pe ochii tăi�. Şi Iacov s-a ri-
dicat de la Beer-Şeba; şi fiii
lui Israel au suit pe Iacov, tatăl
lor, şi pe copiii lor şi pe soţiile
lor în carele* pe care le trimi-
sese Faraon ca să-l ducă. Şi
şi-au luat vitele şi bunurile pe
care le agonisiseră în ţara Ca-
naanului şi au venit în Egipt*,
Iacov şi toată sămânţa sa cu
el. A adus cu el în* Egipt pe
fiii săi şi pe fiii fiilor săi cu
el, pe fiicele sale şi pe fiicele
fiilor săi şi toată sămânţa sa.
Şi acestea sunt numele fiilor*

lui Israel care au venit în Egipt:
Iacov şi fiii săi; întâiul-născut al
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*Iov 29.24.
**Ps. 126.1.
Lc. 24.11,41.

*Vers. 19.

*Cap. 21.31;
21.33; 28.10.
**Cap. 26.24;
26.25; 28.13;
31.42.
*Cap. 15.1.
Num. 12.6.
Iov 33.14,15.
**Cap. 22.11;
31.11.
*Cap. 28.13.
**Cap. 12.2.
Deut. 26.5.

*Cap. 28.15;
48.21.
**Cap. 15.16;
50.13,24,25.
Ex. 3.8.
�Cap. 50.1.

*Cap. 45.19;
45.21.

*Deut. 26.5.
Ios. 24.4.
Ps. 105.23.
Is. 52.4.

*Fap. 7.15.

*Ex. 1.1.
1 Cr. 2.1.
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Întoarcerea
fiilor lui
Iacov din

Egipt

a Lit. �pe�    b Sau �casele�    c Lit. �bunul�    d Lit. �să nu pară rău ochiului vostru�    e Lit. �gura�    f Sau
�s-a reînsufleţit�

*Cap. 42.23.

*Fap. 7.14.

*Vers. 2.

*Cap. 27.28.
Num. 18.12;
18.29.

*Vers. 21,27.
Cap. 46.5.

*2 Împ. 5.5.
**Cap. 43.34

46 Iacov şi
familia sa
în Egipt

Fiii lui
Israel
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lui Iacov: Ruben**. Fiii lui Ru-
ben*: Enoh şi Palu şi Heţron
şi Carmi. Şi fiii lui Simeon*:
Iemuel şi Iamin şi Ohad şi
Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul unei
canaanite. Şi fiii lui Levi*: Gher-
şon, Chehat şi Merari. Şi fiii
lui Iuda*: Er şi Onan şi Şela
şi Pereţ şi Zerah. Dar Er** şi
Onan au murit în ţara Cana-
anului. Şi fiii lui Pereţ� erau:
Heţron şi Hamul. Şi fiii lui Isa-
har*: Tola şi Pua şi Iov şi Şim-
ron. Şi fiii lui Zabulon: Sered şi
Elon şi Iahleel. Aceştia sunt fiii
Leei, pe care i-a născut ea lui
Iacov în Padan-Aram; şi Dina,
fiica lui. Toate sufletele fiilor săi
şi fiicelor sale erau treizeci
şi trei.
Şi fiii lui Gad*: Ţifion şi Ha-

gi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi
şi Areli. Şi fiii lui Aşer*: Imna
şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah,
sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber
şi Malchiel. Aceştia sunt fiii
Zilpei*, pe care a dat-o** La-
ban fiicei sale, Leea, şi ea a
născut lui Iacov pe aceştia: şai-
sprezece suflete.

Fiii Rahelei, soţia* lui Ia-
cov: Iosif şi Beniamin. Şi lui
Iosif* i s-au născut în ţara
Egiptului Manase şi Efraim, pe
care i-a născut Asnat, fiica lui
Poti-Fera, preotul din On. Şi fiii
lui Beniamin*: Bela şi Becher
şi Aşbel, Ghera şi Naaman, Ehi
şi Roş, Mupim şi Hupim şi
Ard. Aceştia sunt fiii Rahelei,
care i s-au născut lui Iacov; toa-
te sufletele erau paisprezece.
Şi fiii lui Dan: Huşim.
Şi fiii lui Neftali*: Iahţeel

şi Guni şi Ieţer şi Şilem. Aceş-
tia sunt fiii Bilhei*, pe care
a dat-o** Laban fiicei sale Ra-
hela; şi ea a născut pe aceştia
lui Iacov; toate sufletele erau
şapte.

Toate sufletele* care au

venit cu Iacov în Egipt, care au
ieşit din coapsele lui, în afară
de soţiile fiilor lui Iacov, toate
sufletele au fost şaizeci şi şase.
Şi fiii lui Iosif, care s-au născut
în Egipt, au fost două suflete.
Toate sufletele* casei lui Iacov
care au venit în Egipt au fost
şaptezecia.
Şi a trimis pe Iuda înaintea

lui la Iosif, ca să dea de ştireb

înaintea lui la Gosen*. Şi au
venit în ţinutul Gosen. Şi Iosif
şi-a pregătit carul său şi s-a suit
în întâmpinarea lui Israel, tatăl
său, în Gosen*. Şi s-a înfăţişat
înaintea lui; şi a căzut** pe
grumazul lui şi a plâns mult pe
grumazul lui. Şi Israel a zis lui
Iosif: �De acum* pot să mor,
fiindcă ţi-am văzut faţa, pentru
că tu tot mai trăieşti�.
Şi Iosif a zis fraţilor săi şi

casei tatălui său: �Mă voi sui*
şi îi voi vorbi lui Faraon şi-i
voi zice: «Fraţii mei şi casa ta-
tălui meu, care erau în ţara
Canaanului, au venit la mine. Şi
oamenii aceştia sunt păstori,
pentru că au fost păzitori de
vite; şi ei şi-au adus turmele şi
cirezile şi tot ce au». Şi va fi
aşa: când vă va chema Faraon
şi va zice: «Care* este ocupaţia
voastră?», să spuneţi: «Robii* tăi
au văzut de vite din tinereţea**
noastră şi până acum, atât noi,
cât şi părinţii noştri»; ca să pu-
teţi locui în ţarac Gosen, pentru
că orice păstor este o urâciune�
pentru egipteni�.
Şi Iosif a venit* şi i-a vorbit

lui Faraon şi a zis: �Tatăl meu
şi fraţii mei şi turmele lor şi
cirezile lor şi tot ce au ei au ve-
nit din ţara Canaanului; şi, iată,
sunt în ţinutul Gosen**�. Şi a
luat cinci bărbaţi dintre fraţii
săi şi i-a prezentat înaintea*
lui Faraon. Şi Faraon a zis fra-
ţilor lui: �Care* este ocupaţia
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a În Septuaginta şi în Fapte 7.14:  �şaptezeci şi cinci�    b Sau �ca să arate calea�    c Sau �pământul�

**Num. 26.5
1 Cr. 5.1.

*Ex. 6.14.

*Ex. 6.15.
1 Cr. 4.24.

*1 Cr. 6.1,16

*1 Cr. 2.3;
4.21.
**Cap. 38.3;
38.7,8,10.
�Cap. 38.29.
1 Cr. 2.5.

*1 Cr. 7.1.

*Num. 26.15-18

*1 Cr. 7.30.

*Cap. 30.10.
**Cap. 29.24

*Cap. 44.27.

*Cap. 41.50-52

*Num. 26.38;
26.39.
1 Cr. 7.6; 8.1.

*1 Cr. 7.13.

*Cap. 30.5,7.
**Cap. 29.29

*Ex. 1.5.

*Deut. 10.22.
Fap. 7.14.

*Cap. 45.10.

*Cap. 47.1.
**Cap. 45.14;
45.15.

*Lc. 2.29,30.

*Cap. 47.1.

*Cap. 47.3.

*Vers. 32.
**Cap.30.35;
34.5; 37.12.
�Cap. 43.32.
Ex. 8.26.

*Cap. 46.31.
**Cap. 45.10;
46.28.

*Fap. 7.13.

*Cap. 46.33.
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Primirea
lui Iacov de
către Iosif

Iacov
înaintea lui

Faraon
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voastră?� Şi ei au zis lui Faraon:
�Robii** tăi sunt păstori, atât
noi, cât şi părinţii noştri�. Şi au
zis lui Faraon: �Am venit să
locuim* temporar în ţară, pen-
tru că nu este păşune pentru
turmele pe care le au robii tăi,
pentru că foametea** este mare
în ţara Canaanului; şi acum, te
rugăm, să locuiască robii tăi
în ţinutul� Gosen�. Şi Faraon
a vorbit lui Iosif, zicând: �Tatăl
tău şi fraţii tăi au venit la tine.
Ţara Egiptului* este înaintea
ta; aşază pe tatăl tău şi pe fraţii
tăi în partea cea mai bună** a
ţării: să locuiască în ţinutul Go-
sen. Şi dacă ştii printre ei oa-
meni destoinici�, atunci pune-i
căpetenii peste vite, peste ce
este al meu�.
Şi Iosif a adus pe tatăl său,

Iacov, şi l-a prezentat înaintea
lui Faraon. Şi Iacov a binecu-
vântat* pe Faraon. Şi Faraon a
zis lui Iacov: �Câte sunt zilele
anilor vieţii tale?� Şi Iacov a zis
lui Faraon: �Zilele* anilor pri-
begiei mele sunt o sută treizeci
de ani. Zilele anilor vieţii mele
au fost puţine** şi rele şi nu a-
jung� la zilele anilor vieţii pă-
rinţilor mei în zilele pribegiei
lor�. Şi Iacov a binecuvântat pe
Faraon şi a ieşit dinaintea lui
Faraon.
Şi Iosif a aşezat pe tatăl său

şi pe fraţii săi şi le-a dat o stă-
pânire în ţara Egiptului, în par-
tea cea mai bună a ţării, în ţara
lui Ramses*, cum poruncise Fa-
raon. Şi Iosif hrănea* cu pâine
pe tatăl său şi pe fraţii săi şi
toată casa tatălui său, după fa-
miliile lora.
Şi în toată ţara nu era pâine,

pentru că foametea era foarte
mare; şi ţara Egiptului* şi ţara
Canaanului erau istovite de foa-
mete. Şi Iosif* a strâns tot ar-
gintul care se afla în ţara Egip-

tului şi în ţara Canaanului
pentru grâul pe care-l cum-
părau; şi Iosif a adus argintul în
casa lui Faraon. Şi, când s-a
terminat argintul în ţara Egip-
tului şi în ţara Canaanului, toţi
egiptenii au venit la Iosif, zi-
când: �Dă-ne pâine! De ce* să
murim în faţa ta? Pentru că ne
lipseşte argintul�. Şi Iosif a zis:
�Daţi vitele voastre, şi vă voi
da pâine pentru vitele voastre,
dacă vă lipseşte argintul�. Şi
şi-au adus vitele la Iosif, şi Iosif
le-a dat în schimb pâine pentru
cai şi pentru oile din turme şi
pentru vitele din cirezi şi pentru
măgari. Şi i-a hrănit cu pâine
pentru toate vitele lor în anul
acela.
Şi s-a sfârşit anul acela; şi

au venit în al doilea an şi i-au
zis: �Nu vom ascunde domnului
meu că ne lipseşte argintul, şi
animalele noastre sunt ale dom-
nului meu, şi n-a rămas nimic
înaintea domnului meu, decât
trupurile noastre şi ogoareleb

noastre. Pentru ce să murim
înaintea ochilor tăi, atât noi cât
şi ogoarele noastre? Cumpă-
ră-ne pentru pâine, pe noi şi
ogoarele noastre, şi noi şi o-
goarele noastre vom fi robi lui
Faraon; şi dă-ne sămânţă, ca să
trăim, şi să nu murim, şi să nu
se pustiască ţara�. Şi Iosif a
cumpărat tot pământul Egiptu-
lui pentru Faraon, pentru că e-
giptenii şi-au vândut fiecare o-
gorul lui, pentru că îi apăsa
foametea. Şi pământul a ajuns
al lui Faraon. Şi a mutat pe po-
por în cetăţi, de la o margine
a hotarelor Egiptului până la
cealaltă margine a lui. Numai*
pământul preoţilor nu l-a cum-
părat, pentru că preoţii aveau o
parte rânduităc de la Faraon şi
mâncau din partea pe care le-o
dăduse Faraon; şi ei nu şi-au
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**Cap. 46.34

*Cap. 15.13.
Deut. 26.5.
Ps. 105.23.
**Cap. 43.1.
Fap. 7.11.
�Cap. 46.34.

*Cap. 20.15.
**Cap. 45.18
Vers. 11.
�Ex. 18.21;
18.25.
1 Împ. 11.28.
Pr. 22.29.

*Vers. 10.
2 Sam. 14.22.
1 Împ. 8.66.

*Ps. 39.5.
Ev. 11.9,13.
**Iov 14.1.
�Cap. 25.7;
35.28.

*Ex. 1.11;
12.37.

*Cap. 45.11.

*Cap. 41.30.
Fap. 7.11.

*Cap. 41.56.

*Vers. 19.

*Ezra 7.24.
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Scumpete
în Egipt

a Sau �după numărul copiilor lor�    b Sau �pământurile�    c Sau �un drept legal�
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vândut pământul. Şi Iosif a zis
poporului: �Iată, v-am cumpărat
astăzi, pe voi şi pământurile
voastre, pentru Faraon; iată
sămânţă pentru voi: însămân-
ţaţi pământul. Şi va fi aşa: la
secerişuri veţi da lui Faraon a
cincea* parte şi cele patru părţi
vor fi ale voastre, pentru să-
mânţa câmpului şi pentru mân-
care, vouă şi celor care sunt
în casele voastre şi pentru mân-
care copiilor voştri�. Şi au zis:
�Tu ne-ai salvat viaţa! Să că-
pătăm* favoare în ochii dom-
nului meu şi vom fi robi ai lui
Faraon�. Şi Iosif a făcut o lege
până în ziua aceasta asupra pă-
mânturilor Egiptului, ca a cincea
parte să fie a lui Faraon. Numai
pământurile* preoţilor n-au fost
ale lui Faraon.
Şi Israel a locuit* în ţara

Egiptului, în ţinutul Gosen; şi
au avut proprietăţi în el şi au
fost roditori** şi s-au înmulţit
foarte mult.
Şi Iacov a trăit în ţara Egip-

tului şaptesprezece ani; şi zi-
lele* lui Iacov, anii vieţii sale,
au fost o sută patruzeci şi şap-
te de ani. Şi s-au apropiat* zi-
lele lui Israel ca să moară. Şi a
chemat pe fiul său, Iosif, şi i-a
zis: �Dacă am căpătat favoare
în ochii tăi, te rog, pune-ţi**
mâna sub coapsa mea şi ara-
tă-mi� bunătate şi adevăr; te
rog, să nu mă înmormântezi��
în Egipt. Ci, când voi fi culcat*
cu părinţii mei, să mă duci
din Egipt şi să mă înmormân-
tezi** în mormântul lor�. Şi el
a zis: �Voi face după cuvântul
tău�. Şi el a zis: �Jură-mi!� Şi
i-a jurat*. Şi Israel s-a închi-
nat** pe capul patuluia.
Şi a fost aşa: după aceste

lucruri i s-a spus lui Iosif:
�Iată, tatăl tău este bolnav�.
Şi el a luat cu sine pe cei doi

fii* ai săi, pe Manase şi pe
Efraim. Şi i s-a dat de ştire lui
Iacov, zicând: �Iată, Iosif, fiul
tău, vine la tine�. Şi Israel şi-a
adunat puterile şi s-a aşezat pe
pat. Şi Iacov a zis lui Iosif:
�Dumnezeul cel Atotputernic*
mi S-a arătat în Luz**, în ţara
Canaanului, şi m-a binecuvântat.
Şi mi-a zis: �Iată, te voi face
să fii roditor şi te voi înmulţi
şi voi face din tine o mulţime
de popoare; şi voi da ţara a-
ceasta seminţei tale după tine,
ca stăpânire* pentru totdeauna.
Şi acum, cei doi fii* ai tăi,
care ţi s-au născut în ţara E-
giptului până am venit eu la
tine în Egipt, vor fi ai mei: E-
fraim şi Manase vor fi ai mei,
ca şi Ruben şi Simeon. Iar fa-
milia ta pe care o vei naşteb

după ei să fie a ta; ei vor fi
numiţi după numele fraţilor lor
în moştenirea lor. Şi, când am
venit din Padan*, Rahela** a
murit lângă mine în ţara Ca-
naanului, pe drum, când mai
era o bucată oarecare de mers
până la Efrata; şi am înmor-
mântat-o acolo, pe drum spre
Efrata, adică Betleem�.
Şi Israel a văzut pe fiii lui

Iosif şi a zis: �Cine sunt aceştia?�
Şi  Iosif a zis tatălui său:
�Sunt* fiii mei, pe care mi i-a
dat Dumnezeu aici�. Şi el a zis:
�Adu-mi-i, te rog, ca să-i** bi-
necuvântez�. Dar ochii* lui Is-
rael erau îngreuiaţi de bătrâ-
neţe, nu putea să vadă. Şi i-a a-
propiat de el; şi el i-a sărutat**
şi i-a îmbrăţişat. Şi Israel a
zis lui Iosif: �Nu gândeam să-ţi
mai văd* faţa; şi, iată, Dum-
nezeu m-a făcut să-ţi văd şi
sămânţa�. Şi Iosif i-a luat de la
genunchii lui şi s-a plecat* cu
faţa la pământ. Şi Iosif i-a luat
pe  amândoi, pe Efraim în
dreapta sa, spre stânga lui Is-
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*Cap. 41.34.

*Cap. 33.15.

*Vers. 22.

*Cap. 46.3.
**Cap. 35.11
Ex. 1.7.
Deut. 26.5.

*Vers. 9.

*Deut. 31.14
1 Împ. 2.1.
**Cap. 24.2.
�Cap. 24.49.
��Cap. 50.5;
50.25.

*Cap. 15.15.
Deut. 31.16.
2 Sam. 19.37
**Cap. 25.9;
25.10; 35.29;
49.29; 50.5,13

*Cap. 50.25.
**1 Împ. 1.47
Ev. 11.21.

*Cap. 41.51;
41.52.
Ios. 14.4.

*Cap. 28.13.
**Cap. 28.19;
35.6.

*Cap. 17.8.

*Cap. 41.50;
46.20.
Ios. 13.7;
14.4.

*Cap. 33.18;
35.9.
**Cap. 35.16;
35.19,20.

*Cap. 33.5.
**Cap. 27.4.

*Cap. 27.1.
**Cap. 27.27

*Cap. 45.26.

*Cap. 42.6.
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a În Septuaginta �pe vârful toiagului�    b Sau �ai născut-o�

Sfârşitul lui
Iacov se
apropie

48Iacov binecu-
vântează pe
fiii lui Iosif
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rael, şi pe Manase în stânga sa,
spre dreapta lui Israel, şi i-a
apropiat de el. Şi Israel şi-a
întins mâna dreaptă şi a pus-o
pe capul lui Efraim � şi el era
cel mai mic � şi mâna stângă pe
capul lui Manase, încrucişân-
du-şi mâinile, pentru că Mana-
se* era cel întâi-născut. Şi a bine-
cuvântat* pe Iosif şi a zis: �Dum-
nezeul înaintea căruia au um-
blat** părinţii mei, Avraam şi
Isaac,

Dumnezeul care a fost păs-
torul� meu de când sunt până în
ziua aceasta,

Îngerul* care m-a răscum-
părat din orice rău

să binecuvânteze pe aceşti
tineri;
şi numele meu să fie chemat

peste ei
şi numele părinţilor mei, Avra-

am şi Isaac;
şi să crească** devenind o

mulţime în mijlocul ţăriia�.
Şi, când a văzut Iosif că ta-

tăl său şi-a pus* mâna dreaptă
pe capul lui Efraim, a fost rău
în ochii săi şi a apucat mâna
tatălui său ca s-o mute de pe
capul lui Efraim pe capul lui
Manase. Şi Iosif a zis tatălui
său: �Nu aşa, tată, pentru că
acesta este cel întâi-născut;
pune-ţi mâna dreaptă pe capul
lui�. Dar tatăl său n-a vrut şi a
zis: �Ştiu*, fiul meu, ştiu; şi el
va ajunge un popor şi va fi
mare şi el, dar cu adevărat fra-
tele său cel mai mic** va fi
mai mare decât el; şi sămânţa
lui va deveni o mulţime de na-
ţiuni�. Şi i-a binecuvântat în
ziua aceea, zicând:

�În* tine va binecuvânta
Israel, zicând:

«Să te facă Dumnezeu ca pe
Efraim şi ca pe Manase!»�
Şi a pus pe Efraim înaintea

lui Manase. Şi Israel a zis lui

Iosif: �Iată, eu mor; şi Dum-
nezeu* va fi cu voi şi vă va
aduce din nou în ţara părinţilor
voştri. Şi îţi dau ţie o parte
mai mult* decât au fraţii tăi, pe
care am luat-o din mâna amo-
ritului, cu sabia mea şi cu arcul
meu�.
Şi Iacov a chemat pe fiii

săi şi a zis: �Strângeţi-vă îm-
preună şi vă voi spune* ce vi
se va întâmpla la sfârşitul**
zilelor.

Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai
lui Iacov,
şi ascultaţi* pe Israel, tatăl

vostru!
Ruben, tu eşti întâiul* meu

născut,
tăria mea şi pârgab** puterii

mele:
culmea vredniciei şi culmea

tăriei.
Spumegândc ca apele, tu nu

vei avea întâietatea,
pentru că te-ai suit* în patul

tatălui tău;
atunci l-ai întinat: el s-a suit

în aşternutul meu!
Simeon* şi Levi sunt fraţi**:
săbiile lor sunt unelte� de

asuprire.
Suflete al meu, să nu intri*

la sfatul lor!
Gloria** mea, să nu te uneşti�

cu adunarea lor,
pentru că în mânia�� lor au

ucis oamenid.
Şi, ca să-şi facă pe plac, au

tăiat vinele taurilore.
Blestemată fie mânia lor,

pentru că a fost cumplită,
şi furia lor, pentru că a fost

nemiloasă!
Îi voi împărţi* în Iacov
şi-i voi împrăştia în Israel.
Iuda*, pe tine te vor lăuda

fraţii tăi;
mâna** ta va fi asupra gâtului

vrăjmaşilor tăi;
fiii tatălui tău se vor pleca�
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*Cap. 41.51;
41.52.
Vers. 19.

*Ev. 11.21.
**Cap. 17.1;
24.40.
�Cap. 28.13-15;
31.11.

*Cap. 28.15;
31.11,13,24.
Ps. 34.22;
121.7.
**Cap. 28.14;
46.3.

*Vers. 14.

*Vers. 14.
**Num. 1.33;
1.35; 2.19,21
Deut. 33.17.
Apoc. 7.6,8.

*Rut 4.11,12.

*Cap. 15.16;
46.4; 50.24.

*Ios. 24.32.
1 Cr. 5.2.
Ioan 4.5.

*Deut. 33.1.
Amos 3.7.
**Num. 24.14
Deut. 4.30.
Is. 2.2; 39.6.
Ier. 23.20.
Dan. 2.28.
Fap. 2.17.
Ev. 1.2.
*Ps. 34.11.

*Cap. 29.32.
**Deut. 21.17
Ps. 78.51;
105.36.

*Cap. 35.22.
Deut. 27.20.
1 Cr. 5.1.

*Cap. 29.33;
29.34.
**Pr. 18.9.
�Cap. 34.25;
34.30.

*Pr. 1.15,16.
**Ps. 16.9;
30.12; 57.8.
�Ps. 26.9.
Ef. 5.11.
��Cap. 34.26

*Ios. 19.1;
21.5-7.
1 Cr. 4.24,39

*Cap. 29.35.
Deut. 33.7.
**Ps. 18.40.
�Cap. 27.29.
1 Cr. 5.2.
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 a Sau �pământului�     b Sau �începutul�    c Sau �Clocotind�    d Lit. �om�    e Sau �au dărâmat un zid�

49 Binecuvânta-
rea dată de

Iacov fiilor săi
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înaintea ta.
Iuda este un leu* tânăr.
De la pradă, fiul meu, te-ai

suit.
Se pleacă**, se culcă jos ca

un leu
şi ca o leoaică: cine-l va tre-

zi?
Toiagul* de domnie nu se va

depărta din Iuda,
nici toiagul de cârmuirea**

dintre coapsele lui,
până va veni� Şilob 
şi a Lui�� va fi ascultareac 

popoarelor.
El îşi leagă măgarul de viţă*
şi mânzul măgăriţei sale de

viţa aleasă;
Îşi spală veşmântul în vin
şi mantaua în sângele stru-

gurilor.
Ochii* lui vor fi roşii de vin,
şi dinţii lui, albi de lapte.
Zabulon* va locui lângă ţăr-

mul mărilor
şi va fi în limanul corăbiilor
şi hotarul lui va fi spre

Sidon.
Isahar este un măgar ososd

culcat jos între* două staule.
Şi a văzut că odihna era

bună
şi că ţara era plăcută;
şi şi-a plecat umărul ca să

poarte povara
şi a ajuns un slujitor care dă

tribut.
Dan va judeca* pe poporul

său
ca o altă seminţie a lui Is-

rael.
Dan va fi un şarpe* pe drum,
o năpârcă pe cărare,
muşcând călcâiele calului
ca să cadă călăreţul pe spate.
Am aşteptat mântuirea* Ta,

DDDDDoamne!
Gad*, o ceată se va repezi

asupra lui,
dar el se va repezi asupra

călcâiului.
De la Aşer* va fi hranae

grasă
şi el va da mâncăruri gus-

toase, împărăteşti.
Neftali* este o cerboaică

dezlegată,
el rosteşte cuvinte frumoase.
Iosif* este fiu de pom ro-

ditor,
fiu de pom roditor lângă o

fântână.
Ramurilef sale dau lăstari pes-

te zid.
Arcaşii l-au întărâtat* amar-

nic
şi au tras în el şi l-au urât.
Dar arcul* lui a rămas tare
şi braţele** mâinilor lui au

fost întăriteg

de mâinile Celui Puternic�
al lui Iacov.

De aici este păstorul��, pia-
tra*� lui Israel:

de la Dumnezeul* tatălui
tău; şi El te va ajuta;
şi de la Cel** Atotputernic,

şi El te va binecuvânta
cu binecuvântările� ceru-

rilor de sus,
cu binecuvântările adân-

cului care zace jos,
cu binecuvântările  sânilor şi

ale pântecelui.
Binecuvântările tatălui tău

întrec binecuvântările stră-
moşilor mei

până la marginea dealurilor*
eterne:

ele** vor fi pe capul lui
Iosif
şi pe creştetul capului celui

care a fost despărţith de fraţii
săii.

Beniamin* este un lup ră-
pitor;

dimineaţa va sfâşia prada
şi seara** va împărţi jaful�.
Toate acestea sunt cele două-

sprezece seminţii ale lui Israel, şi

*Ezec.19.5-7
Osea 5.14.
Mica 5.8.
Apoc. 5.5.
**Num. 23.24;
24.9.

*Num. 24.17
Ier. 30.21.
**Num. 21.18
Ps. 60.7;
108.8.
�Is. 11.1;
62.11.
Ezec. 21.27.
Dan. 9.25.
Mt. 21.9.
Lc. 1.32,33.
��Ps. 2.6-9;
72.8-11.
Is. 2.2; 11.10;
42.1,4; 49.6;
49.7,22,23;
55.4,5; 60.3-5
Hag. 2.7.
Lc. 2.31,32.
*Deut. 8.7,8.
2 Împ. 18.32.
Is. 63.2.
*Pr. 23.29.

*Deut. 33.18
Ios. 19.10,11

*Jud. 5.15,16
Ps. 68.13.

*Cap. 30.6.
Deut. 33.22.
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*Cap. 30.13.
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*Deut. 33.23.
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��Cap. 45.11;
47.12; 50.21.
Ps. 23.1; 80.1
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Is. 28.16.
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28.3; 35.11;
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a Sau �legiuitorul�    b Împăciuitorul, adică Mesia    c Sau �adunarea�    d Puternic    e Lit. �pâinea�  f Lit.
�Fiicele�    g Sau �au fost făcute mlădioase�    h Lit.  �nazaritean�    i Sau �încoronat între fraţii săi�
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aceasta este ceea ce le-a spus
tatăl lor; şi i-a binecuvântat: i-a
binecuvântat pe fiecare după
binecuvântarea lui.
Şi le-a poruncit şi le-a zis:

�Eu sunt adăugat* la poporul
meu; înmormântaţi-mă** cu pă-
rinţii mei în peştera� care este
în ogorul lui Efron hetitul, în
peştera care este în ogorul Mac-
pela, în faţa lui Mamre, în ţara
Canaanului, pe care a cumpă-
rat-o* Avraam împreună cu o-
gorul de la Efron hetitul,
ca stăpânire a unui loc de în-
mormântare. Acolo* au înmor-
mântat pe Avraam şi pe Sara,
soţia sa; acolo au înmormân-
tat** pe Isaac şi pe Rebeca,
soţia sa; şi acolo am înmor-
mântat eu pe Leea. Cumpărarea
ogorului şi a peşterii care este în
el a fost de la fiii lui Het�.
Şi, după ce a sfârşit Iacov de
poruncit fiilor săi, şi-a strâns
picioarele în pat şi şi-a dat* duhul
şi a fost adăugat** la poporul său.
Şi Iosif a căzut* pe faţa ta-

tălui său şi a plâns** peste el
şi l-a sărutat. Şi Iosif a poruncit
slujitorilor săi, doctorilor, să-l
îmbălsămeze* pe tatăl său. Şi
doctorii l-au îmbălsămat pe
Israel. Şi patruzeci de zile au
fost împlinite pentru el, pentru
că aşa sunt împlinite zilele ce-
lor care sunt îmbălsămaţi. Şi
egiptenii l-au plâns* şaptezeci
de zile. Şi, când au trecut zilele
jelirii lui, Iosif a vorbit casei*
lui Faraon, zicând: �Vă rog,
dacă am căpătat favoare în ochii
voştri,  vorbiţi  în auzul lui
Faraon, zicând: Tatăl meu m-a
pus să jur*, zicând: «Iată, eu
mor; în mormântul meu pe care
l-am săpat** eu însumi în ţara
Canaanului, acolo să mă în-
mormântezi». Şi acum, lasă-mă,
te rog, să mă sui să-l înmor-
mântez pe tatăl meu; şi mă voi

întoarce�. Şi Faraon a zis: �Su-
ie-te şi înmormântează-l pe ta-
tăl tău, cum te-a pus să juri�.
Şi Iosif s-a suit să-l înmormân-
teze pe tatăl său; şi cu el s-au
suit toţi robii lui Faraon, bă-
trânii casei lui şi toţi bătrânii ţării
Egiptului şi toată casa lui Iosif
şi fraţii săi şi casa tatălui său;
numai copiii lor şi turmele lor
şi cirezile lor le-au lăsat în ţi-
nutul Gosen. Şi cu el s-au suit
şi care şi călăreţi; şi a fost o
tabără foarte mare. Şi au venit
la aria lui Atad, care este din-
colo de Iordan, şi acolo l-au
plâns cu plângere mare* şi jale
adâncă; şi Iosif a făcut tatălui
său un bocet de şapte** zile. Şi
locuitorii ţării, canaaniţii, au vă-
zut bocetul de la aria lui Atad
şi au zis: �Acesta este un bocet
mare pentru egipteni�. De aceea
locului aceluia i s-a pus nume-
le Abel-Miţraima, care este din-
colo de Iordan. Şi fiii săi au
făcut* cu el cum le poruncise.
Şi fiii săi l-au dus în ţara Ca-
naan şi l-au înmormântat în peş-
tera din ogorul Macpela, pe
care Avraam o cumpărase* îm-
preună cu ogorul, ca stăpânire
a unui loc de înmormântare, de
la Efron hetitul, în faţa lui
Mamre.
Şi după ce au înmormântat

pe tatăl său, Iosif s-a întors în
Egipt, el şi fraţii săi şi toţi cei
care se suiseră cu el ca să-l
înmormânteze pe tatăl său.
Şi fraţii lui Iosif au văzut

că tatăl lor a murit şi au zis:
�Poate că Iosif ne va urî şi ne
va întoarce tot răul* pe care i
l-am făcut�. Şi au trimis la Iosif,
zicând: �Înainte de a muri, tatăl
tău a poruncit, zicând: Aşa să-i
spuneţi lui Iosif: «Te rog, iartă
acum vina fraţilor tăi şi păcatul
lor, pentru că ţi-au făcut* rău».
Şi acum, iartă, te rugăm, vina

*Cap. 15.15;
25.8.
**Cap. 47.30
2 Sam. 19.37
�Cap. 23.19;
50.13.

*Cap. 23.16.

*Cap. 23.19;
25.9.
**Cap. 35.29

*Cap. 25.8.
Fap. 7.15.
**Vers. 29.

*Cap. 46.4.
**2 Împ. 13.14
*Vers. 26.
2 Cr. 16.14.
Mt. 26.12.
Mc. 14.8; 16.1
Lc. 24.1.
Ioan 12.7;
19.39,40.

*Num. 20.29.
Deut. 34.8.

*Est. 4.2.

*Cap. 47.29;
47.31.
**2 Cr.16.14
Is. 22.16.
Mt. 27.60.

*2 Sam. 1.17
Fap. 8.2.
**1 Sam.31.13
Iov 2.13.

*Cap. 49.29;
49.30.
Fap. 7.16.

*Cap. 23.16;
23.20.

*Cap. 37.28;
42.21,22.
Iov 15.21,22.

*Pr. 28.13.
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robilor Dumnezeului** tatălui
tău�. Şi Iosif a plâns când i-au
vorbit ei. Şi fraţii lui s-au dus
şi ei şi s-au aruncat* înaintea fe-
ţei lui şi au zis: �Iată, suntem
robii tăi�. Şi Iosif le-a zis: �Nu
vă temeţi*; sunt eu** în locul
lui Dumnezeu? Voi*, în adevăr,
aţi gândit rău împotriva mea,
dar Dumnezeu** a gândit spre
bine, ca să facă aşa cum este
astăzi, să păstreze viaţa unui
mare popor. Şi acum, nu vă te-
meţi: vă voi hrăni* pe voi şi
pe copiii voştri�. Şi i-a mân-
gâiat şi le-a vorbit inimii.
Şi Iosif a locuit în Egipt, el

şi casa tatălui său; şi Iosif a trăit

o sută zece ani. Şi Iosif a văzut
pe copiii lui Efraim din* a treia ge-
neraţie; de asemenea şi fiii
lui Machir**, fiul lui Manase, au
fost născuţi pe genunchii� lui
Iosif. Şi Iosif a zis fraţilor săi:
�Eu mor; şi Dumnezeu* vă va
cerceta negreşit şi vă va sui din
ţara aceasta în ţara pe care a ju-
rat-o lui Avraam**, lui Isaac� şi
lui Iacov���. Şi Iosif a pus
pe fiii lui Israel să jure, zicând:
�Dumnezeu vă va cerceta ne-
greşit; şi să ridicaţi* oasele
mele de aici�. Şi Iosif a murit,
în vârstă de o sută zece ani. Şi
l-au îmbălsămat*; şi a fost pus
într-un sicriua în Egipt.

Moartea lui
Iosif

**Cap. 49.25

*Cap. 37.7;
37.10; 41.43.

*Cap. 45.5.
**Deut. 32.35
2 Împ. 5.7.
Iov 34.29.
Rom. 12.19.
Ev. 10.30.
*Cap. 37.26,27
Ps. 56.5.
Is. 10.7.
**Cap. 45.5,7
Fap. 3.13-15.
*Cap. 45.11;
47.12.
Mt. 5.44.

*Iov 42.16.
**Num. 32.39
�Cap. 30.3.

*Cap. 15.14;
46.4; 48.21.
Ex. 3.16,17.
Ev. 11.22.
**Cap. 13.15;
13.17; 15.7;
15.8,18.
�Cap. 26.3.
��Cap. 28.13;
35.12.
*Ex. 13.19.
Ios. 24.32.
Fap. 7.16.
Ev. 11.22.

*Vers. 2.
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Şi acestea sunt numele fiilor
lui Israel* care au venit în Egipt;
au venit cu Iacov, fiecare cu casa
lui: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda;
Isahar, Zabulon şi Beniamin;
Dan şi Neftali; Gad şi Aşer.
Şi toate sufletele ieşite din coap-
sele lui Iacov erau şaptezeci* de
suflete; şi Iosif era în Egipt.
Şi Iosif a murit*, şi toţi fraţii

săi şi toată generaţia aceea.
Şi fiii lui Israel au fost ro-

ditori* şi au crescut şi s-au în-
mulţit şi au ajuns foarte tari; şi
ţara se umpluse de ei.
Şi peste Egipt s-a ridicat un

nou împărat, care nu-l cunoscuse
pe Iosif. Şi el a zis poporului său:
�Iată, poporul* fiilor lui Israel
este mai numeros şi mai tare de-
cât noi. Haideţi să ne purtăm* cu
înţelepciune faţă de ei, ca să nu
se înmulţească şi să se întâmple
ca, dacă va fi un război, să se
unească şi ei cu vrăjmaşii noştri
şi să lupte împotriva noastră şi să
iasă afară din ţară�. Şi au pus pes-
te ei căpetenii,  ca să-i asupreas-
că* prin poverile** lor. Şi au con-
struit lui Faraon cetăţi ca grâna-
re�: Pitom şi Ramses��. Dar, cu
cât îi asupreau, cu atât se înmul-
ţeau şi creşteaub; şi s-au temutc de
fiii lui Israel. Şi egiptenii i-au în-
robit pe fiii lui Israel cu asprime.
Şi le-au amărât* viaţa prin mun-
că grea la lut şi la cărămizi şi prin
tot felul de munci pe câmp; toată
munca lor cu care îi înrobeau era
aspră.
Şi împăratul Egiptului a vor-

bit moaşelor evreice, dintre care
una se numea Şifra şi cealaltă
se numea Pua, şi a zis: �Când
moşiţi pe femeile evreice şi le

vedeţi pe scaunul de naştered,
dacă va fi un băiat, să-l omorâţi,
iar dacă va fi o fată, să trăiască�.
Dar moaşele s-au temut* de
Dumnezeu şi n-au făcut** aşa
cum le zisese împăratul Egip-
tului, ci au lăsat vii pe băieţi.
Şi împăratul Egiptului le-a che-
mat pe moaşe şi le-a zis: �Pentru
ce aţi făcut lucrul acesta şi aţi
lăsat vii pe băieţi?� Şi moaşele
i-au zis lui Faraon: �Pentru că
femeile* evreice nu sunt ca egip-
tencele, ci sunt viguroase şi au
născut înainte de a veni moaşa la
ele�. Şi Dumnezeu a făcut* bine
moaşelor; şi poporul s-a înmul-
ţit şi a ajuns foarte tare. Şi a fost
aşa: pentru că moaşele s-au te-
mut de Dumnezeu, El le-a făcut
casee*. Şi Faraon a poruncit în-
tregului său popor, zicând: �Pe
orice băiat* care se va naşte să-l
aruncaţi în râuf şi pe orice fată
s-o lăsaţi vie�.
Şi un om* din casa lui Levi

s-a dus şi a luat pe o fiică a lui
Levi. Şi femeia a rămas însărci-
nată şi a născut un fiu. Şi l-a vă-
zut* că era frumos şi l-a ascuns
trei luni. Şi, când n-a mai putut
să-l ascundă, a luat pentru el un
coşuleţg de papurăh* şi l-a uns cu
bitum şi cu smoală şi a pus co-
pilul în el şi l-a pus între trestii**,
pe malul râului. Şi sora* lui stă-
tea departe, să vadă ce se va face
cu el. Şi fiica* lui Faraon a coborât
să se scalde în râu**; şi slujnice-
le ei se plimbau pe marginea râu-
lui. Şi a văzut coşuleţul în mij-
locul trestiilor; şi a trimis pe sluj-
nica ei şi l-a adus. Şi a deschis şi
a văzut copilul şi, iată, băiatul
plângea. Şi, făcându-i-se milă, a
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2 Sam. 7.11;
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11.38.
Ps. 127.1.
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a Sau �A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)�    b Sau �se răspândeau�    c Sau �scârbit�    d Sau
�două pietre� (sensul cuvântului ebraic este nesigur)    e Sau �familii�    f Nil    g Sau �arcă�, �chivot�
h Sau �papirus�
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israeliţilor
în Egipt



62

EXOD

20

21

22

23

24

25

2

3

4

5

6

zis: �Acesta este unul dintre copiii
evreilor�. Şi sora lui a zis fiicei lui
Faraon: �Să mă duc şi să chem
o doică dintre femeile evreice
ca să alăpteze copilul pentru
tine?� Şi fiica lui Faraon i-a zis:
�Du-te�. Şi fecioara s-a dus şi a
chemat pe mama copilului. Şi
fiica lui Faraon i-a zis: �Ia copilul
acesta şi alăptează-mi-l, şi îţi voi
plăti�. Şi femeia a luat copilul şi
l-a alăptat. Şi, după ce a crescut
copilul, l-a adus fiicei lui Faraon,
şi el a ajuns fiul* ei. Şi ea i-a
pus numele Moisea şi a zis: �Pen-
tru că l-am scos din apă�.
Şi a fost aşa: în zilele acelea,

când Moise se făcuse mare*, a
ieşit la fraţii săi şi s-a uitat la
poverile** lor; şi a văzut pe un
egiptean bătând pe un evreu, pe
unul din fraţii săi. Şi s-a întors
încoace şi încolo şi, văzând că nu
era nici un om în jur, l-a lovit pe
egiptean şi l-a ascuns în nisip. Şi
a ieşit a doua zi şi, iată, doi băr-
baţi evrei se certau. Şi a zis celui*
care era vinovat: �Pentru ce baţi
pe aproapele tău?� Şi el a zis:
�Cine* te-a pus pe tine conducă-
tor şi judecător** peste noi? Te
gândeşti să mă ucizi şi pe mine
cum l-ai ucis pe egiptean?� A-
tunci Moise s-a temut şi a zis: �Cu
adevărat, lucrul este cunoscut!�
Şi Faraon a auzit de lucrul

acesta şi căuta să-l omoare pe
Moise. Dar Moise a fugit* dina-
intea lui Faraon şi a locuit în ţara
Madian. Şi şedea lângă fântână**.
Şi preotul* din Madian avea şap-
te fiice**; şi ele au venit şi au scos
apă şi au umplut jgheaburile, ca
să adape turma tatălui lor. Şi
păstorii au venit şi le-au alungat.
Dar Moise s-a ridicat şi le-a aju-
tat şi le-a adăpat turma. Şi ele au
venit la Reuel, tatăl* lor, şi el le-a
zis: �Pentru ce aţi venit aşa de
curând astăzi?� Şi ele au zis: �Un
egiptean ne-a scăpat din mâna

păstorilor şi ne-a scos şi apă din
belşug şi a adăpat turma�. Şi a
zis fiicelor sale: �Şi unde este el?
Pentru ce l-aţi lăsat acolo pe omul
acela? Chemaţi-l să mănânce*
pâine!� Şi Moise s-a învoit să ră-
mână la omul acela. Şi el i-a
dat lui Moise pe Sefora*, fiica
sa. Şi ea a născut un fiu, şi el i-a
pus numele Gherşomb*, pentru
că a zis: �Am locuit temporar în-
tr-o ţară** străină�.
Şi a fost aşa: în timpul acelor

multe* zile, împăratul Egiptului
a murit. Şi fiii lui Israel suspinau
din cauza robiei şi au strigat; şi
strigătul** lor din cauza robiei s-a
suit la Dumnezeu. Şi Dumnezeu
a auzit geamătul lor şi Dumnezeu
Şi-a adus aminte* de legămân-
tul** Său cu Avraam, cu Isaac şi
cu Iacov. Şi Dumnezeu a privit*
spre fiii lui Israel şi Dumnezeu a
luat cunoştinţă de starea lor.
Şi Moise păştea turma so-

crului* său Ietro, preotul din Ma-
dian. Şi a mânat turma dincolo
de pustiu şi a venit la muntele**
lui Dumnezeu, la Horeb. Şi În-
gerul* DDDDDomnului i S-a arătat în-
tr-o flacără de foc, din mijlocul
unui rugc**. Şi el s-a uitat şi,
iată, rugul ardea cu foc, dar ru-
gul nu se mistuia. Şi Moise a zis:
�Să mă abat acum şi să văd a-
ceastă privelişte măreaţă*, pentru
ce nu se mistuie rugul�. Şi DDDDDom-
nul a văzut că s-a abătut să vadă
şi Dumnezeu l-a chemat din mij-
locul rugului şi a zis: �Moise!
Moise!� Şi el a zis: �Iată-mă�. Şi
El a zis: �Nu te apropia aici.
Scoate-ţi* sandalele din picioare,
pentru că locul pe care stai este
pământ sfânt�. Şi a zis: �Eu sunt*
Dumnezeul tatălui tău, Dumne-
zeul lui Avraam, Dumnezeul lui
Isaac şi Dumnezeul lui Iacov�. Şi
Moise şi-a ascuns faţa, pentru
că se temea** să se uite spre
Dumnezeu.
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Şi DDDDDomnul a zis: �Am văzut*
într-adevăr întristarea poporului
Meu care este în Egipt şi le-am
auzit strigătul din cauza supra-
veghetorilor** lor; pentru că le
cunosc� durerile. Şi am coborât*
ca să-i scap** din mâna egip-
tenilor şi ca să-i fac să se suie din
ţara aceea într-o ţară� bună şi
largă, într-o ţară în care curge��
lapte şi miere, în ţinutul canaa-
niţilor*� şi al hetiţilor şi al amo-
riţilor şi al fereziţilor şi al hevi-
ţilor şi al iebusiţilora. Şi acum,
iată, strigătul fiilor lui Israel a
ajuns la Mine; şi am văzut şi apă-
sarea cu care îi asupresc egipte-
nii. Şi acum, vino, şi te voi trimi-
te* la Faraon, ca să scoţi din Egipt
pe poporul Meu, pe fiii lui Israel�.
Şi Moise a zis lui Dumnezeu:

�Cine* sunt eu, ca să merg la Fa-
raon şi să scot din Egipt pe fiii
lui Israel?� Şi El a zis: �Cu sigu-
ranţăb, Eu voi fi* cu tine; şi aces-
ta îţi va fi semnul că Eu te-am tri-
mis: după ce vei scoate** popo-
rul din Egipt, veţi slujic� lui Dum-
nezeu pe muntele acesta�. Şi
Moise a zis lui Dumnezeu: �Iată,
voi veni la fiii lui Israel şi le voi
zice: «Dumnezeul părinţilor voş-
tri m-a trimis la voi». Şi vor zice:
«Care este Numele Lui?» Ce să
le spun?� Şi Dumnezeu a zis lui
Moise: �EU SUNT CEL CE
SUNT�. Şi a zis: �Aşa vei spune
fiilor lui Israel: «EU SUNT*» m-a
trimis la voi�.
Şi Dumnezeu a mai zis lui

Moise: �Aşa vei zice fiilor lui Is-
rael: «DDDDDomnul Dumnezeul părin-
ţilor voştri, Dumnezeul lui Avra-
am, Dumnezeul lui Isaac şi Dum-
nezeul lui Iacov m-a trimis la voi.
Acesta este Numele Meu* pentru
totdeauna şi aceasta este aminti-
rea Mea în toate generaţiile. Du-te
şi strânge* pe bătrânii lui Israel
şi spune-le: DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor voştri, Dumnezeul lui

Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov
mi S-a arătat, zicând: «V-am
cercetat** cu adevărat pe voi şi
am văzut ce vi se face în Egipt.
Şi am zis: Vă voi face* să vă suiţi
din suferinţa Egiptului în ţara**
canaaniţilor şi a hetiţilor şi a a-
moriţilor şi a fereziţilor şi a he-
viţilor şi a iebusiţilor, într-o ţară
în care curge lapte şi miere». Şi
vor asculta* de glasul tău. Şi vei
intra, tu şi bătrânii lui Israel, la
împăratul Egiptului şi-i veţi zice:
«DDDDDomnul Dumnezeul evreilor S-a
întâlnit** cu noi; şi acum, lasă-ne,
te rugăm, să mergem cale de trei
zile în pustiu, ca să jertfim DDDDDom-
nului Dumnezeului nostru». Dar
ştiu bine că împăratul Egiptului
nu vă va lăsa* să plecaţi, nici
chiard printr-o mână** tare. Şi Îmi
voi întinde* mâna şi voi lovi E-
giptul cu toate** minunile Mele
pe care le voi face în mijlocul lui;
şi după aceea� vă va lăsa să ple-
caţi. Şi voi da poporului acestuia
favoare* în ochii egiptenilor; şi va
fi aşa: când veţi ieşi, nu veţi ieşi
fără nimic. Ci fiecare femeie va
cere de la vecina ei şi de la cea
care stă în casa ei obiecte de argint
şi obiecte de aur şi haine şi le veţi
pune pe fiii voştri şi pe fiicele
voastre şi veţi prăda* pe egipteni�.
Şi Moise a răspuns şi a zis:

�Dar, iată, nu mă vor crede, nici
nu vor asculta de glasul meu, pen-
tru că vor zice: «Nu ţi S-a ară-
tat* DDDDDomnul!»� Şi DDDDDomnul i-a zis:
�Ce este în mâna ta?� Şi el a zis:
�Un toiag�. Şi El a zis: �Aruncă-l
pe pământ�. Şi l-a aruncat pe pă-
mânt şi s-a făcut şarpe*; şi Moi-
se fugea dinaintea lui. Şi DDDDDomnul
a zis lui Moise: �Întinde-ţi mâna
şi apucă-l de coadă (şi el şi-a în-
tins mâna şi l-a apucat şi s-a fă-
cut toiag în mâna lui), ca să crea-
dă* că DDDDDomnul Dumnezeul** pă-
rinţilor lor, Dumnezeul lui Avra-
am, Dumnezeul lui Isaac şi Dum-
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*Cap. 2.21.

*Cap. 2.15;
2.23.
Mt. 2.20.

*Cap. 18.3,4.
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Num. 20.8,9.
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nezeul lui Iacov ţi S-a arătat�.
Şi DDDDDomnul i-a mai spus: �Pu-

ne-ţi acum mâna în sân�. Şi el şi-a
introdus mâna în sân şi a scos-o
şi, iată, mâna lui era albă de le-
prăa, ca* zăpada. Şi a zis: �Pune-ţi
din nou mâna în sân�. Şi el şi-a
introdus din nou mâna în sân şi a
scos-o afară din sân şi, iată, se
făcuse* din nou cum era carnea
lui. �Şi va fi aşa: dacă nu te vor
crede, nici nu vor asculta de gla-
sul semnului dintâi, vor crede
glasul celuilalt semn. Şi va fi aşa:
dacă nu vor crede nici aceste două
semne, nici nu vor asculta de
glasul tău, vei lua din apa râului
şi vei turna pe uscat; şi apa* pe
care o vei lua din râu se va pre-
face în sânge pe uscat�.
Şi Moise a zis DDDDDomnului: �Te

rog, Doamne, eu nu sunt un om
al cuvintelor, nici de ieri, nici de
alaltăieri, nici de când vorbeşti
Tu robului Tău, pentru că sunt
greoi la vorbireb şi greoi* la lim-
bă�. Şi DDDDDomnul i-a spus: �Cine a
făcut omului gură? Sau cine îl
face* mut, sau surd, sau cu ve-
dere sau orb? Nu Eu, DDDDDomnul?
Deci du-te şi Eu voi fi cu gura*
ta şi te voi învăţa ce să vorbeş-
ti�. Şi el a zis: �Doamne, trimite,
Te rog, prin cinec vei trimite�.
Şi mânia DDDDDomnului s-a aprins
împotriva lui Moise şi i-a zis:
�Nu este Aaron levitul fratele
tău? Ştiu că el vorbeşte bine şi,
iată, îţi şi iese* în întâmpinare
şi, când te va vedea, se va bu-
cura în inima lui. Şi tu vei vor-
bi* cu el şi vei pune** cuvintele
în gura lui; şi Eu voi fi cu gura
ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa
ce să faceţi. Şi el va vorbi în lo-
cul tău către popor şi va fi aşa:
el îţi va fi gură şi tu îi vei fi*
Dumnezeu. Şi vei lua în mâna ta
toiagul* acesta cu care vei face
semnele�.

Şi Moise s-a dus şi s-a întors
la Ietrod, socrul* său, şi i-a zis:
�Te rog, lasă-mă să plec şi să mă
întorc la fraţii mei care sunt în
Egipt, ca să văd dacă mai tră-
iesc�. Şi Ietro a zis lui Moise:
�Mergi în pace�.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise în

Madian: �Mergi, întoarce-te în
Egipt, pentru că au murit toţi acei
oameni* care căutau viaţa ta�.
Şi Moise a luat pe soţia sa şi pe
fiii* săi şi i-a încălecat pe mă-
gare şi s-a întors în ţara Egiptu-
lui. Şi Moise a luat toiagul** lui
Dumnezeu în mâna sa.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Mergând şi întorcându-te în E-
gipt, vezi să faci înaintea lui Fa-
raon toate minunile* pe care le-am
pus în mâna ta: şi Eu îi voi îm-
pietri** inimaf şi nu va lăsa pe
popor să plece. Şi vei zice lui
Faraon: «Aşa zice DDDDDomnul: Isra-
el este fiul* Meu, cel întâi-năs-
cut** al Meu. Şi îţi zic: Lasă pe
fiul Meu să plece ca să-Mi slu-
jească. Şi, dacă nu vei vrea să-l
laşi, iată, voi ucide* pe fiul tău,
pe cel întâi-născut** al tău»�.
Şi a fost aşa: pe drum, în locul

de găzduire, DDDDDomnul l-a întâm-
pinat* şi a căutat să-l omoare**.
Atunci Sefora a luat o piatră as-
cuţită* şi a tăiat prepuţul fiului
său şi l-a aruncat la picioarele
luig şi a zis: �Cu adevărat tu îmi
eşti un soţ sângeros!� Şi El l-a
lăsat să plece. Atunci ea a zis:
�Soţ sângeros!�, din cauza cir-
cumciziei.
Şi DDDDDomnul a zis lui Aaron:

�Ieşi în întâmpinarea lui Moise,
în pustiu�. Şi a mers şi l-a întâm-
pinat la muntele lui Dumnezeu şi
l-a sărutat. Şi Moise i-a spus* lui
Aaron toate cuvintele DDDDDomnului,
care-l trimisese, şi toate sem-
nele** pe care i le poruncise. Şi
Moise şi Aaron s-au dus şi i-au
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strâns* pe toţi bătrânii fiilor lui
Israel. Şi Aaron le-a spus toate
cuvintele pe care DDDDDomnul le
spusese lui Moise şi a făcut sem-
nele înaintea ochilor poporului.
Şi poporul a crezut*. Şi au auzit
că DDDDDomnul cercetase** pe fiii lui
Israel şi că le văzuse� întrista-
rea şi şi-au plecat�� capetele şi
s-au închinat.
Şi, după acestea, Moise şi

Aaron au intrat şi au zis lui Fa-
raon: �Aşa zice DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Israel: «Lasă pe popo-
rul Meu să plece ca să-Mi ţină
o sărbătoare* în pustiu»�. Şi Fa-
raon a zis: �Cine* este DDDDDomnul,
ca să ascult de glasul Lui şi să
las pe Israel să plece? Nu cu-
nosc pe DDDDDomnul şi nici nu voi
lăsa pe Israel să plece�. Şi ei au
zis: �Dumnezeul evreilor S-a în-
tâlnit* cu noi; lasă-ne, te rugăm,
să mergem cale de trei zile în
pustiu şi să jertfim DDDDDomnului
Dumnezeului nostru, ca să nu Se
arunce asupra noastră cu ciumă
sau cu sabie�. Şi împăratul Egip-
tului le-a zis: �Pentru ce, Moise
şi Aaron, abateţi pe popor de la
lucrul său? Înapoi, la poverile*
voastre!� Şi Faraon a zis: �Iată,
acum poporul ţării este numeros*
şi vreţi să-i faceţi să se odihneas-
că de poverile lora!�
Şi Faraon a poruncit în ace-

eaşi zi administratorilor* popo-
rului şi supraveghetorilor lor,
zicând: �Să nu mai daţi paie po-
porului pentru facerea cărămizi-
lor, ca până acum; să meargă şi
să-şi adune singuri paie. Şi să le
cereţib numărul cărămizilor pe
care le făceau până acum; nu
veţi micşora nimic din el, pentru
că sunt leneşi; de aceea strigă,
zicând: «Să mergem să jertfim
Dumnezeului nostru». Să se pună
muncă mai grea pe aceşti oa-
meni, ca să fie prinşi cu ea şi să
nu se uite la vorbe deşarte�. Şi

administratorii poporului şi su-
praveghetorii lor au ieşit şi au vor-
bit poporului, zicând: �Aşa zice
Faraon: «Nu vă dau paie!» Duce-
ţi-vă şi strângeţi-vă singuri paie,
de unde veţi găsi; dar nimic din
lucrul vostru nu se va micşora�.
Şi poporul s-a risipit în toată

ţara Egiptului, ca să strângă mi-
rişte ca paie. Şi administratorii îi
grăbeau, zicând: �Împliniţi-vă
muncile voastre, lucrarea zilei în
ziua ei, ca şi atunci când erau
paie!� Şi supraveghetorii fiilor lui
Israel, pe care-i puseseră admi-
nistratorii lui Faraon peste ei, au
fost bătuţi*, zicând: �Pentru ce nu
v-aţi împlinit datoria, nici astăzi,
nici ieri, făcând cărămizi ca şi
mai înainte?�
Şi supraveghetorii fiilor lui

Israel au venit şi au strigat la
Faraon, zicând: �Pentru ce faci
aşa cu robii tăi? Nu se dau paie
robilor tăi şi ni se spune: «Faceţi
cărămizi!» Şi, iată, robii tăi sunt
bătuţi, dar poporul tău este de
vină�. Şi el a zis: �Sunteţi leneşi,
leneşi! De aceea ziceţi: «Să mer-
gem să jertfim DDDDDomnului!» Şi
acum, duceţi-vă şi munciţi! Şi nu
vi se vor da paie şi veţi da ace-
laşi număr de cărămizi�.
Şi supraveghetorii fiilor lui Is-

rael au văzut că era rău de ei,
deoarece s-a zis: �Nu veţi micşora
nimic din numărul vostru de că-
rămizi, lucrarea zilei în ziua ei!� Şi
i-au întâlnit pe Moise şi pe Aa-
ron, care stăteau acolo ca să-i în-
tâmpine, când ieşeau de la Fara-
on. Şi le-au zis: �Să vă vadă*
DDDDDomnul şi să judece; că aţi făcut
mirosul** nostru urât înainteac lui
Faraon şi înainteac robilor lui,
punându-le o sabie în mână, ca să
ne ucidă�. Şi Moise s-a întors la
DDDDDomnul şi a zis: �Doamne*, pen-
tru ce ai făcut rău poporului a-
cestuia? Pentru ce deci m-ai tri-
mis? Pentru că, de când am venit
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eu la Faraon ca să vorbesc în
Numele Tău, a făcut rău popo-
rului acestuia; şi n-ai eliberat*
nicidecum pe poporul Tău�.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Acum vei vedea ce voi face lui
Faraon: pentru că prin mână tare*
îi va lăsa să plece şi prin mână
tare îi va alunga** din ţara lui�.
Şi Dumnezeu a vorbit lui Moi-

se şi i-a zis: �Eu sunt DDDDDomnul. Şi
Eu M-am arătat lui Avraam, lui
Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul*
cel Atotputernica; dar cu Numele
Meu** de DDDDDomnul nu M-am fă-
cut cunoscut lor. Şi am întărit şi
legământul* Meu cu ei, ca să le
dau** ţara Canaanului, ţara şe-
derii lor temporare, în care au
locuit temporar. Şi am auzit şi
suspinul fiilor lui Israel, pe care
îi ţin egiptenii în robie, şi Mi-am
adus aminte de legământul Meu.
De aceea, spune fiilor lui Israel:
«Eu sunt DDDDDomnul; şi Eu vă voi
scoate* de sub poverile egipte-
nilor şi vă voi elibera din robia
lor şi vă voi răscumpăra** cu
braţ întins� şi cu mari judecăţi.
Şi vă voi lua ca popor* al Meu
şi voi fi** Dumnezeul vostru; şi
veţi cunoaşte� că Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru, care vă
scoate de sub poverile egipteni-
lor. Şi vă voi duce în ţara pentru
care Mi-am ridicat mâna că o voi
da* lui Avraam, lui Isaac şi lui
Iacov; şi vă voi da-o în stăpâ-
nire**. Eu sunt DDDDDomnul!»�
Şi Moise a vorbit astfel fiilor

lui Israel; dar ei n-au ascultat*
pe Moise, din cauza descurajăriib

şi din cauza robiei grele.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

zicând: �Intră, vorbeşte lui Fara-
on, împăratul Egiptului, ca să la-
se* pe fiii lui Israel să iasă din ţa-
ra sa�. Şi Moise a vorbit înaintea
DDDDDomnului, zicând: �Iată, fiii lui Is-
rael nu ascultă* de mine: şi cum
să mă asculte Faraon pe mine,

cel cu buze** necircumcise?� Şi
DDDDDomnul a vorbit lui Moise şi lui
Aaron şi le-a dat porunci pentru
fiii lui Israel şi pentru Faraon,
împăratul Egiptului, ca să scoată
pe fiii lui Israel din ţara Egiptului.

Aceştia sunt capii caselor pă-
rinţilor lor: fiii lui Ruben*, întâ-
iul-născut al lui Israel: Enoh şi
Palu, Heţron şi Carmi. Acestea
sunt familiile lui Ruben. Şi fiii lui
Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad
şi Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul
unei canaanite. Acestea sunt fa-
miliile lui Simeon.
Şi acestea sunt numele fiilor

lui Levi*, după generaţiile lor:
Gherşon şi Chehat şi Merari. Şi
anii vieţii lui Levi au fost o sută
treizeci şi şapte de ani. Fiii lui
Gherşon*: Libni şi Şimei, după
familiile lor. Şi fiii lui Chehat*:
Amram şi Iţehar şi Hebron şi
Uziel. Şi anii vieţii lui Chehat au
fost o sută treizeci şi trei de ani.
Şi fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi.
Acestea sunt familiile lui Levi,
după generaţiile lor. Şi Amram*
a luat de soţie pe Iochebed, mă-
tuşa sa; şi ea i-a născut pe Aaron
şi pe Moise. Şi anii vieţii lui Am-
ram au fost o sută treizeci şi şap-
te de ani. Şi fiii lui Iţehar*: Core
şi Nefeg şi Zicri. Şi fiii lui Uzi-
el*: Mişael şi Elţafan şi Sitri.
Şi Aaron a luat de soţie pe Elişe-
ba, fiica lui Aminadab*, sora lui
Nahşon**; şi ea i-a născut pe
Nadab� şi pe Abihu, pe Eleazar
şi pe Itamar. Şi fiii lui Core*: Asir
şi Elcana şi Abiasaf; acestea sunt
familiile coriţilor. Şi Eleazar, fiul
lui Aaron, a luat de soţie pe una
din fiicele lui Putiel; şi ea i-a năs-
cut pe Fineas*. Aceştia sunt capii
părinţilor leviţilor, după familiile
lor. Aceştia sunt Moise şi Aaron,
către care a zis DDDDDomnul: �Scoa-
teţi* pe fiii lui Israel din ţara
Egiptului, după oştirile** lor�.
Aceştia sunt cei care au vorbit*
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lui Faraon, împăratul Egiptului,
ca să scoată** din Egipt pe fiii
lui Israel; aceştia sunt Moise şi
Aaron.
Şi a fost aşa: în ziua când i-a

vorbit DDDDDomnul lui Moise în ţara
Egiptului, DDDDDomnul i-a vorbit lui
Moise, zicând: �Eu sunt* DDDDDomnul;
vorbeşte** lui Faraon, împăratul
Egiptului, tot ce-ţi spun Eu�. Şi
Moise a zis înaintea DDDDDomnului:
�Iată, eu sunt cu buze* necircum-
cise, şi cum mă va asculta Faraon?�
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Iată, te-am făcut Dumnezeu*
pentru Faraon; şi Aaron, fratele
tău, va fi profetula tău. Tu vei vor-
bi tot ce-ţi poruncesc Eu; şi Aa-
ron, fratele tău, va vorbi lui Fara-
on, ca să lase pe fiii lui Israel să
iasă din ţara lui. Şi Eu voi împie-
tri* inima lui Faraon şi Îmi voi
înmulţi semnele** şi minunile în
ţara Egiptului. Şi Faraon nu va
asculta* de voi; şi Îmi voi pune
mâna peste Egipt şi voi scoate**
din ţara Egiptului oştirile Mele,
pe poporul Meu, pe fiii lui Is-
rael, prin mari� judecăţi. Şi egip-
tenii vor cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul, când Îmi voi întinde
mâna peste Egipt şi voi scoate
pe fiii lui Israel din mijlocul lor�.
Şi Moise şi Aaron au făcut cum
le poruncise DDDDDomnul: aşa* au fă-
cut. Şi Moise era de optzeci* de
ani şi Aaron de optzeci şi trei de
ani, când au vorbit lui Faraon.
Şi DDDDDomnul le-a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând: �Când vă
va vorbi Faraon, spunând: «Ară-
taţi-mi* o minuneb!», atunci să-i
zici lui Aaron: «Ia-ţi toiagul** şi
aruncă-l înaintea lui Faraon». El
se va face şarpec�. Şi Moise şi
Aaron au intrat la Faraon şi au
făcut cum poruncise DDDDDomnul. Şi
Aaron şi-a aruncat toiagul îna-
intea lui Faraon şi înaintea sluji-

torilor săi; şi s-a făcut* şarpe. Şi
Faraon a chemat* şi pe înţelepţi
şi pe vrăjitori; şi ei, de asemenea,
ghicitoriid** Egiptului, au făcut la
fel cu farmecele� lor. Şi fiecare şi-a
aruncat toiagul său, şi s-au făcut
şerpi; dar toiagul lui Aaron a în-
ghiţit toiegele lor. Şi inima lui Fa-
raon era împietrităe* şi n-a ascultat
de ei, după cum spusese DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Inima lui Faraon este greoaie*, el
nu vrea să lase pe popor să ple-
ce. Mergi la Faraon de diminea-
ţă: iată, va ieşi la apă*; şi vei sta
înaintea lui pe malul râului şi vei
lua în mâna ta toiagul care s-a
făcut şarpe. Şi-i vei zice: «DDDDDom-
nul Dumnezeul evreilor* m-a
trimis la tine, zicând: «Lasă pe po-
porul Meu să plece, ca să-Mi
slujească** în pustiu». Şi, iată,
până acum n-ai ascultat». Aşa zi-
ce DDDDDomnul: «Prin aceasta vei cu-
noaşte* că Eu sunt DDDDDomnul: iată,
voi lovi cu toiagul care este în
mâna mea apele care sunt în râu,
şi se vor preface** în sânge. Şi
peştii* care sunt în râu vor muri;
şi râul va mirosi greu; şi le va fi
silă** egiptenilor să bea din ape-
le râului»�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Moise: �Spune lui Aaron: «Ia-ţi
toiagul şi întinde-ţi* mâna peste
apele Egiptuluif, peste râurile lor,
peste canalele lor şi peste bălţile
lor şi peste toate iazurile lor de
apă, şi se vor preface în sânge;
şi va fi sânge în toată ţara Egiptu-
lui, şi în vasele de lemn şi în va-
sele de piatră»�. Şi Moise şi Aaron
au făcut aşa cum poruncise DDDDDom-
nul. Şi el a ridicat* toiagul şi a
lovit apele care erau în râu îna-
intea ochilor lui Faraon şi înain-
tea ochilor slujitorilor săi. Şi toate
apele** care erau în râu s-au pre-
făcut în sânge. Şi peştii care erau
în râu au murit; şi râul a mirosit

a Sau �purtător de cuvânt�; în ebr. de la �a anunţa�    b Lit. �Arătaţi o minune, pentru voi�    c Acelaşi
cuvânt pentru �crocodil�, �şacal�    d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai hieroglifelor)    e Sau
�era neînduplecată�    f Sau �egiptenilor�
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greu şi egiptenii n-au putut să
bea* apă din râu. Şi era sânge în
toată ţara Egiptului. Şi ghicito-
rii* Egiptului au făcut la fel prin
farmecele lor. Şi inima lui Faraon
era împietrităa şi n-a ascultat de
ei, după cum zisese DDDDDomnul.
Şi Faraon s-a întors şi a intrat în
casa lui şi nu şi-a plecat inima
nici la aceasta. Şi toţi egiptenii au
săpat împrejurul râului după apă
de băut, pentru că nu puteau să
bea din apele râului. Şi şapte zile
s-au împlinit după ce lovise
DDDDDomnul râul.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Intră la Faraon şi spune-i: Aşa
zice DDDDDomnul: «Lasă pe poporul
Meu să plece, ca să-Mi slujească*.
Şi, dacă nu vei vrea să-l laşi* să
plece, iată, voi lovi cu broaşte**
toate hotarele tale. Şi râul va
forfoti de broaşte; şi se vor sui şi
vor intra în casa ta şi în camera*
ta de dormit şi pe patul tău şi în
casa robilor tăi şi peste poporul
tău şi în cuptoarele tale şi în al-
biile tale de frământat. Şi broaş-
tele se vor sui şi pe tine şi pe
poporul tău şi pe toţi robii tăi»�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Spu-
ne lui Aaron: «Întinde-ţi* mâna cu
toiagul tău asupra râurilor şi
asupra canalelor şi asupra bălţi-
lor şi fă să se suie broaşte peste
ţara Egiptului»�. Şi Aaron şi-a în-
tins mâna peste apele Egiptului;
şi broaştele* s-au suit şi au aco-
perit ţara Egiptului. Şi ghicito-
rii* au făcut la fel cu farmecele
lor şi au făcut să se suie broaşte
peste ţara Egiptului.
Şi Faraon i-a chemat pe Moi-

se şi pe Aaron şi a zis: �Ruga-
ţi-vă* DDDDDomnului să ia broaştele de
la mine şi de la poporul meu; şi
voi lăsa pe popor să plece şi vor
jertfi DDDDDomnului�. Şi Moise i-a zis
lui Faraon: �Ai gloria aceasta
asupra meab: pentru ce timp să mă
rog pentru tine şi pentru robii tăi şi

pentru poporul tău, ca să cureţe
broaştele de la tine şi de la casele
tale? Vor rămâne numai în râu�.
Şi el a zis: �Pentru mâine�. Şi el
a zis: �Fie după cuvântul tău!, ca
să cunoşti că nu este nici unul*
ca DDDDDomnul Dumnezeul nostru.
Şi broaştele se vor depărta de la
tine şi din casele tale şi de la ro-
bii tăi şi de la poporul tău; vor
rămâne numai în râu�. Şi Moise
şi Aaron au ieşit de la Faraon; şi
Moise a strigat* către DDDDDomnul
pentru broaştele pe care le aduse-
se peste Faraon. Şi DDDDDomnul a fă-
cut după cuvântul lui Moise. Şi
broaştele au murit în case, în curţi
şi pe câmpuri. Şi le-au strâns îm-
preună în grămezi; şi ţara s-a
umplut de miros urât. Şi Faraon a
văzut că avea răgaz* şi şi-a fă-
cut** inima grea şi n-a ascultat
de ei, după cum zisese DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Spune lui Aaron: «Întinde-ţi to-
iagul şi loveşte ţărâna pământu-
lui şi se va face ţânţaric în toa-
tă ţara Egiptului»�. Şi au făcut
aşa. Şi Aaron şi-a întins mâna
cu toiagul său şi a lovit ţărâna
pământului; şi ea s-a făcut ţân-
ţari* care au venit asupra oameni-
lor şi asupra animalelor: toată ţă-
râna pământului s-a făcut ţânţari
în toată ţara Egiptului. Şi ghi-
citorii* au făcut la fel cu farme-
cele lor, ca să scoată ţânţari; dar
n-au putut**. Şi ţânţarii au fost
asupra oamenilor şi asupra ani-
malelor. Şi ghicitorii au zis lui
Faraon: �Acesta este degetul* lui
Dumnezeu!� Şi inima lui Faraon
era împietrităa** şi nu i-a ascul-
tat, după cum zisese DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Scoală-te dis-de-dimineaţă* şi
stai înaintea lui Faraon. Iată, va
ieşi** la apă şi-i vei spune: «Aşa
zice DDDDDomnul: Lasă� pe poporul
Meu să plece, ca să-Mi slujească.
Pentru că, dacă nu vei lăsa pe
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poporul Meu să plece, iată, voi
trimite muştea peste tine şi peste
robii tăi şi peste poporul tău şi
în casele tale, şi casele egiptenilor
se vor umple de muşte, la fel şi pă-
mântul pe care sunt ei. Şi în
ziua aceea voi deosebi* ţinutul
Gosen, în care stă poporul Meu,
ca să nu fie muşte acolo; ca să
cunoşti că Eu, DDDDDomnul, sunt în
mijlocul ţării. Şi voi face o des-
părţireb între poporul Meu şi
poporul tău. Mâine va fi acest
semn»�. Şi DDDDDomnul a făcut aşa; şi
muştele* au intrat o mulţime în
casa lui Faraon şi în casele robi-
lor săi şi în toată ţara Egiptului;
ţara a fost devastată de muşte.
Şi Faraon a chemat pe Moise

şi pe Aaron şi a zis: �Mergeţi*,
jertfiţi Dumnezeului vostru în
ţară!� Şi Moise a zis: �Nu se cuvi-
ne să facem aşa, pentru că am adu-
ce DDDDDomnului Dumnezeului nostru
jertfe care sunt o urâciune egip-
tenilor; iată, dacă vom aduce jertfe
care sunt o urâciune* egiptenilor,
înaintea ochilor lor, nu ne vor ucide
ei cu pietre? Vom merge cale* de
trei zile în pustiu şi vom jertfi DDDDDom-
nului Dumnezeului nostru, cum ne
va porunci�. Şi Faraon a zis: �Vă
voi lăsa să plecaţi, ca să jertfiţi
DDDDDomnului Dumnezeului vostru în
pustiu, numai nu mergeţi foarte
departe. Rugaţi-vă* pentru mine�.
Şi Moise a zis: �Iată, eu ies de la
tine şi mă voi ruga DDDDDomnului; şi mâi-
ne se vor depărta muştele de la Fa-
raon şi de la robii lui şi de la popo-
rul lui. Numai să nu ne mai înşe-
le* Faraon, nelăsând pe popor să
plece ca să jertfească DDDDDomnului�.
Şi Moise a ieşit de la Faraon şi
s-a rugat* DDDDDomnului. Şi DDDDDomnul a
făcut după cuvântul lui Moise şi
a îndepărtat muştele de la Fara-
on, de la slujitorii săi şi de la po-
porul său; n-a rămas una. Şi Fa-
raon şi de astă dată şi-a îngreuiat*

inima şi n-a lăsat pe popor să plece.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Intră* la Faraon şi spune-i: «Aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul evreilor:
Lasă pe poporul Meu să plece**,
ca să-Mi slujească! Pentru că,
dacă* nu vei vrea să-i laşi şi îi
vei reţine, iată, mâna* DDDDDomnului
va fi peste vitele care sunt în
câmpii, peste cai, peste măgari,
peste cămile, peste boi şi peste oi:
va fi o plagă foarte grea. Şi DDDDDom-
nul va face deosebire* între vitele
lui Israel şi vitele Egiptului; şi
nimic** nu va muri din tot ce este
al fiilor lui Israel»�. Şi DDDDDomnul a
hotărât un timp, zicând: �Mâine
va face DDDDDomnul aceasta în ţară�.
Şi DDDDDomnul a făcut aceasta a doua
zi; şi toate vitele* Egiptului au
murit, dar nici una din vitele fiilor
lui Israel n-a murit. Şi Faraon a
trimis şi, iată, nici una din vitele
israeliţilor nu murise. Dar inima
lui Faraon s-a îngreuiat* şi n-a lă-
sat pe popor să plece.
Şi DDDDDomnul le-a zis lui Moise şi

lui Aaron: �Umpleţi-vă mâinile cu
cenuşă din cuptor şi Moise s-o
arunce spre ceruri înaintea ochilor
lui Faraon; şi se va face pulbere
măruntă peste toată ţara Egiptu-
lui; şi vor fi bube* care dau în bă-
şici, pe om şi pe animal, în toată
ţara Egiptului�. Şi au luat cenuşă
din cuptor şi au stat înaintea lui
Faraon; şi Moise a aruncat-o
spre ceruri; şi s-a făcut bube care
dau în băşici, pe om şi pe animal.
Şi ghicitorii n-au putut* să stea
înaintea lui Moise, din cauza bu-
belor; pentru că bubele erau pe
ghicitori şi pe toţi egiptenii. Şi
DDDDDomnul a împietritc* inima lui
Faraon şi el nu i-a ascultat, după
cum zisese DDDDDomnul lui Moise.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Scoală-te* dis-de-dimineaţă şi
stai înaintea lui Faraon şi spu-
ne-i: Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul
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evreilor: «Lasă** pe poporul Meu
să plece, ca să-Mi slujească! Pen-
tru că de astă dată trimit toate
plăgile Mele în inima ta, şi peste
robii tăi şi peste poporul tău, ca
să cunoşti că nu este* nimeni
ca Mine pe tot pământul. Pentru
că, dacă Mi-aş fi întins mâna şi
te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi
pe poporul tău, ai fi pierit de pe
faţa pământului. Dar chiar pentru
aceasta te-am lăsat să trăieşti, ca
să-Mi arăt* în tine puterea Mea
şi ca Numele Meu să fie făcut cu-
noscut pe tot pământul. Te mai înal-
ţi tu împotriva poporului Meu, ca
să nu-l laşi să plece? Iată, mâine,
pe timpul acesta, voi face să plouă
grindină* foarte mare, cum n-a fost
în Egipt din ziua în care a fost în-
temeiat şi până astăzi. Şi acum
trimite şi pune la adăpost toate
vitele tale şi tot ce ai pe câmp; pen-
tru că grindina va cădea pes-
te orice om şi peste orice animal
care se va găsi pe câmp şi nu va
fi adus în casă, şi va muri»�. Cel*
care s-a temut de cuvântul DDDDDomnu-
lui dintre slujitorii lui Faraon şi-a
scăpat robii şi vitele în casă. Dar
cel care nu şi-a îndreptat inima
spre cuvântul DDDDDomnului şi-a lăsat
robii şi vitele pe câmp. Şi DDDDDom-
nul i-a zis lui Moise: �Întinde-ţi
mâna spre ceruri, ca să fie* grin-
dină în toată ţara Egiptului,
peste oameni şi peste animale şi
peste toată iarba câmpului în ţara
Egiptului�. Şi Moise şi-a întins
toiagul spre ceruri; şi DDDDDomnul a
trimis tunetea şi grindină şi fo-
cul* umbla pe pământ. Şi DDDDDomnul
a plouat grindină peste ţara E-
giptului. Şi a fost grindină, şi foc
amestecat cu grindină foarte
mare, cum n-a fost* în toată ţara
Egiptului de când a ajuns el o na-
ţiune. Şi grindina a bătut, în toată
ţara Egiptului, tot ce era pe câmp,
de la om până la animal; şi grin-

dina a bătut* toată iarba câmpu-
lui şi a frânt toţi copacii de pe
câmp. Numai* în ţinutul Gosen,
unde erau fiii lui Israel, n-a fost
grindină.
Şi Faraon a trimis şi i-a che-

mat pe Moise şi pe Aaron şi le-a
zis: �Am păcătuit* de astă dată;
DDDDDomnul** este drept, iar eu şi po-
porul meu suntem răi. Rugaţi-vă
DDDDDomnului şi să fie de ajuns atâ-
tea tunete şi grindină ale lui Dum-
nezeu, şi vă voi lăsa să plecaţi şi
nu veţi mai rămâne�. Şi Moise
i-a zis: �Când voi ieşi din cetate,
îmi voi întinde* mâinile către
DDDDDomnul: tunetele vor înceta şi nu
va mai fi grindină, ca să cunoşti
că pământul este** al DDDDDomnului.
Cât despre tine şi robii tăi, ştiu*
că încă** nu vă temeţi de DDDDDom-
nul Dumnezeu�. Şi inul şi orzul*
au fost distruse, pentru că orzul
dăduse în spic şi inul înflorise.
Şi grâul şi alaculb nu s-au stricat,
pentru că erau târzii. Şi Moise a
ieşit de la Faraon, afară din ce-
tate, şi şi-a întins* mâinile spre
DDDDDomnul; şi tunetele şi grindina
au încetat şi ploaia nu s-a mai
vărsat pe pământ. Şi Faraon a
văzut că ploaia şi tunetele şi grin-
dina încetaseră şi a păcătuit
în continuare şi şi-a îngreuiat ini-
ma*, el şi robii săi. Şi inima lui Fa-
raon s-a împietrit* şi nu i-a lăsat
pe fiii lui Israel să plece, după
cum zisese DDDDDomnul princ Moise.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Intră la Faraon; pentru că am
îngreuiat* inima lui şi inima slu-
jitorilor lui, ca să fac** aceste
semne ale Mele în mijlocul lui şi
ca să istoriseşti* în auzul fiului
tău şi al fiului fiului tău ce am fă-
cut Eu în Egipt şi semnele Mele
pe care le-am făcut în mijlocul lui;
şi veţi cunoaşte că Eu sunt DDDDDom-
nul�. Şi Moise şi Aaron au intrat
la Faraon şi i-au zis: �Aşa zice
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DDDDDomnul Dumnezeul evreilor:
«Până când refuzi tu să te
smereşti* înaintea Mea? Lasă pe
poporul Meu să plece, ca să-Mi
slujească! Pentru că, dacă nu vei
vrea să laşi pe poporul Meu să
plece, iată, mâine voi aduce lă-
custe* în hotarele tale. Şi vor
acoperi faţaa pământului şi pă-
mântul nu se va putea vedea; şi
vor mânca rămăşiţa* care a scă-
pat, ce v-a lăsat grindina; şi vor
mânca orice copac care creşte în
câmpiile voastre. Şi vor umple*
casele tale şi casele tuturor sluji-
torilor tăi şi casele tuturor egip-
tenilor, aşa cum n-au văzut părin-
ţii tăi, nici părinţii părinţilor tăi,
din ziua când au fost pe pământ
până în ziua aceasta»�. Şi s-a în-
tors şi a ieşit de la Faraon.
Şi slujitorii* lui Faraon i-au

zis: �Până când ne va fi acesta o
cursă**? Lasă pe oameni să ple-
ce şi să slujească DDDDDomnului Dum-
nezeului lor. Încă nu ştii că Egiptul
este ruinat?� Şi i-au întors pe Moi-
se şi pe Aaron la Faraon. Şi el
le-a zis: �Mergeţi*, slujiţi DDDDDomnu-
lui Dumnezeului vostru! Cine şi
care vor merge?� Şi Moise a zis:
�Vom merge* cu tinerii noştri şi cu
bătrânii noştri, cu fiii noştri şi cu
fiicele noastre; cu turmele** noas-
tre şi cu cirezile noastre vom mer-
ge, pentru că avem o sărbătoare�
pentru DDDDDomnul�. Şi el le-a zis:
�Aşa să fie DDDDDomnul cu voi, cum
vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi
şi pe pruncii voştri! Vedeţi că răul
este înaintea voastră! Nu aşa;
mergeţi deci voi, bărbaţii, şi slu-
jiţi DDDDDomnului, pentru că aceasta
doriţi�. Şi au fost daţi afară*
dinaintea feţei lui Faraon.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Întinde-ţi* mâna peste ţara Egip-
tului pentru lăcuste, ca să se suie
peste ţara Egiptului şi să mă-
nânce** toată iarba ţării, tot ce a
lăsat grindina�. Şi Moise şi-a

întins toiagul peste ţara Egiptului;
şi DDDDDomnul a adus peste ţară un
vânt* de la răsărit, toată ziua aceea
şi toată noaptea. Când a venit
dimineaţa, vântul de răsărit a adus
lăcustele. Şi lăcustele* s-au suit
peste toată ţara Egiptului şi s-au
aşezat în toate hotarele Egiptului,
foarte apăsătoare; înainte de ele
n-au fost** astfel de lăcuste şi
după ele nu vor fi asemenea. Şi
au acoperit* faţa întregii ţări
şi ţara s-a întunecat; şi au mân-
cat** toată iarba pământului şi
tot rodul pomilor pe care îl lăsase
grindina; şi n-a rămas nici o ver-
deaţă pe copaci, nici în iarba
câmpului, în toată ţara Egiptului.
Şi Faraon a chemat în grabă

pe Moise şi pe Aaron şi a zis: �Am
păcătuit* împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului vostru şi împotriva
voastră. Şi acum, te rog, iartă-mi
păcatul numai de astă dată şi ruga-
ţi-vă* DDDDDomnului Dumnezeului vos-
tru să îndepărteze de peste mine
moartea aceasta!� Şi a ieşit* de la
Faraon şi s-a rugat DDDDDomnului. Şi
DDDDDomnul a întors un vânt de la apus
foarte puternic, care a ridicat lă-
custele şi le-a cufundat* în Marea
Roşie. N-a rămas nici o lăcustă în
toate hotarele Egiptului. Şi DDDDDom-
nul a împietrit* inima lui Faraon şi
n-a lăsat pe fiii lui Israel să plece.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Întinde-ţi* mâna spre ceruri şi va
fi întuneric** în ţara Egiptului,
astfel de întuneric că se va pipăi
cu mâna�. Şi Moise şi-a întins
mâna spre ceruri; şi a fost întune-
ric* gros în toată ţara Egiptului
trei zile. Nu se vedeau unul pe
altulb şi trei zile nici unul nu s-a
ridicat din locul în care era. Dar*
pentru toţi fiii lui Israel era lumi-
nă în locuinţele lor. Şi Faraon l-a
chemat pe Moise şi a zis: �Mer-
geţi*, slujiţi DDDDDomnului; numai
turmele** şi cirezile voastre să ră-
mână; chiar şi pruncii voştri vor
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merge cu voi�. Şi Moise a zis:
�Tu să ne dai şi jertfe şi arderi-
de-tot în mâinile noastre, ca să
jertfim DDDDDomnului Dumnezeului
nostru; turmele noastre vor mer-
ge de asemenea cu noi, nici o
copită nu va rămâne, pentru că
din ele vom lua ca să slujim DDDDDom-
nului Dumnezeului nostru; şi nu
ştim cu ce vom sluji DDDDDomnului până
nu vom ajunge acolo�. Şi DDDDDomnul
a împietrit* inima lui Faraon şi
n-a vrut să-i lase să plece. Şi Fa-
raon i-a zis: �Pleacă* de la mine;
fereşte-te să-mi mai vezi faţa,
pentru că în ziua când îmi vei
vedea faţa vei muri�. Şi Moise a
zis: �Ai vorbit drept, nu-ţi voi mai
vedea* faţa�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Încă o plagă* voi mai aduce
asupra lui Faraon şi asupra Egip-
tului; după aceea vă va lăsa să
plecaţi** de aici; când vă va lăsa
să plecaţi cu totul, vă va alunga
în grabă de aici. Vorbeşte acum
în auzul poporului să ceară fieca-
re bărbat de la vecinul său şi
fiecare femeie de la vecina* sa
obiecte de argint şi obiecte de
aur�. Şi DDDDDomnul a dat poporului
bunăvoinţă* în ochii egiptenilor.
Afară de aceasta, omul Moise
era foarte mare** în ţara Egip-
tului, în ochii slujitorilor lui Faraon
şi în ochii poporului. Şi Moise a
zis: �Aşa zice DDDDDomnul: «Pe la
miezul nopţii* voi ieşi** în mij-
locul Egiptului. Şi orice întâi-
născut* în ţara Egiptului va muri,
de la întâiul-născut al lui Fara-
on, care şade pe tronul său, până
la întâiul-născut al roabei care
este înapoia râşniţei şi până la
orice întâi-născut al animalelor. Şi
va fi un strigăt* mare în toată
ţara Egiptului, cum n-a fost şi nu
va mai fi ca el. Dar cât despre
fiii* lui Israel, nici un câine**
nu-şi va mişca limba împotriva
omului sau a animalului, ca să

cunoaşteţi că DDDDDomnul face deo-
sebire între egipteni şi Israel. Şi
toţi* aceşti robi ai tăi vor coborî
la mine şi se vor pleca până la
pământ înaintea mea, zicând:
«Ieşi tu şi tot poporul care este
la picioarele tale». Şi după aceea
voi ieşi»�. Şi a ieşit de la Faraon
aprins de mânie. Şi DDDDDomnul i-a
zis lui Moise: �Faraon* nu va as-
culta de voi, ca să-Mi înmulţesc**
minunile în ţara Egiptului�. Şi
Moise şi Aaron au făcut toate
aceste minuni înaintea lui Faraon.
Şi DDDDDomnul a împietrit* inima lui
Faraon, şi el n-a lăsat pe fiii lui
Israel să plece din ţara lui.
Şi DDDDDomnul le-a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron în ţara Egiptului,
zicând: �Această lună va fi pentru
voi începutula lunilor; ea va fi
pentru voi întâia lună* a anului.
Vorbiţi întregii adunări a lui Israel,
zicând: «În a zecea zi a lunii
acesteia să-şi ia fiecare un miel,
după casa părintească, un miel*
pentru o casă. Şi dacă o casă este
prea mică pentru un miel, să-l
ia el şi vecinul său cel mai apro-
piat de casa lui, după numărul
sufletelor; veţi număra, pentru un
miel, după cât poate mânca fie-
care. Mielul* vostru să fie fără
cusur, parte bărbătească de un an;
să-l luaţi dintre oi sau dintre ca-
pre. Şi îl veţi păstra până în ziua
a paisprezecea* a lunii acesteia;
şi toată mulţimea adunării lui
Israel să-l înjunghie între cele
două serib**. Şi să ia din sânge şi
să pună pe amândoi uşorii uşii
şi pe pragul de sus, în casele în
care-l vor mânca. Şi în noaptea
aceea* să mănânce carnea friptă
la foc şi cu azime; cu ierburi a-
marec s-o mănânce. Şi să nu mân-
caţi nimic crud din el, nici fiert
în apă, ci fript* la foc: capul lui
şi picioarele lui şi măruntaiele
lui. Şi să nu lăsaţi nimic din el
până dimineaţa; şi ce va rămâne*
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până dimineaţa să ardeţi în foc.
Şi să-l mâncaţi aşa: cu coapsele
încinse*, cu sandalele voastre în
picioarele voastre şi cu toiagul
vostru în mâna voastră; şi să-l
mâncaţi în grabă: este paştelea**
DDDDDomnului. Şi Eu voi trece* prin
ţara Egiptului în noaptea aceas-
ta şi voi lovi pe orice întâi-năs-
cut din ţara Egiptului, de la om
până la animal; şi voi face ju-
decăţi** împotriva tuturor dum-
nezeilor� Egiptului: Eu�� sunt
DDDDDomnul. Şi sângele* vă va fi
semn** pe casele în care sunteţi;
şi Eu voi vedea sângele şi voi
trece� peste voi; şi, când voi lovi
ţara Egiptului, nu va fi nici o pla-
gă peste voi, ca să vă distrugă.
Şi această zi să vă fie ca amin-
tire* şi s-o ţineţi ca sărbătoare**
pentru DDDDDomnul; o veţi ţine în ge-
neraţiile voastre, ca sărbătoare
printr-o rânduială� pentru totdea-
una. Şapte* zile să mâncaţi azime;
din ziua întâi să scoateţib aluatul
din casele voastre, pentru că ori-
cine mănâncă pâine cu aluat din
ziua întâi până în ziua a şaptea,
sufletul acela va fi nimicit** din
Israel. Şi, în ziua întâi, să fie o a-
dunare sfântă; şi în ziua a şaptea
va fi o adunare sfântă*; să nu se
facă nici un fel de lucrare** în
ele, în afară de ce mănâncă fiecare
suflet; numai aceea să se facă de
către voi. Şi să ţineţi Azimele,
pentru că în această zi am scos*
oştirile voastre din ţara Egiptului;
şi să ţineţi ziua aceasta, în gene-
raţiile voastre, printr-o rânduială
pentru totdeauna. În luna întâi, în
ziua a paisprezecea* a lunii, seara,
veţi mânca azime, până în ziua a
douăzeci şi una a lunii, seara.
Şapte* zile să nu se găsească aluat
în casele voastre, pentru că orici-
ne va mânca ce este cu aluat, su-
fletul acela va fi nimicit** din
adunarea lui Israel, fie străin, fie

băştinaş al ţării. Să nu mâncaţi
nimic dospit; în toate locuinţele
voastre să mâncaţi* azime»�.
Şi Moise i-a chemat pe toţi

bătrânii lui Israel şi le-a zis: �Ale-
geţi şi luaţi miei*, după familii-
le voastre, şi înjunghiaţi paştele.
Şi luaţi un mănunchi de isop*
şi muiaţi-l în sângele care va
fi în vas şi stropiţic** pragul de
sus şi cei doi uşori ai uşii cu sân-
gele� care va fi în vas; şi nimeni
dintre voi să nu iasă�� la intra-
rea casei lui până dimineaţa.
Şi DDDDDomnul va trece* ca să-i lo-
vească pe egipteni; şi va vedea
sângele pe pragul de sus şi pe
cei doi uşori ai uşii şi DDDDDomnul
va trece pe lângă intrare şi nu-l
va lăsa** pe nimicitor� să intre
în casele voastre, ca să loveas-
că. Şi să ţineţi lucrul acesta ca
o rânduială, pentru tine şi pen-
tru fiii tăi, pentru totdeauna.
Şi va fi aşa: când veţi intra în
ţara pe care v-o va da* DDDDDomnul,
cum a promis, veţi ţine slujba
aceasta. Şi va fi aşa: când* fiii
voştri vă vor zice: «Ce înseam-
nă această slujbă pentru voi?»,
veţi spune: «Este jertfă* de Paşti
pentru DDDDDomnul, pentru că a tre-
cut peste casele fiilor lui Israel
în Egipt, când i-a lovit pe egip-
teni şi ne-a salvat casele»�. Şi po-
porul şi-a plecat** capuld şi s-a
închinat. Şi fiii lui Israel au mers
şi au făcut cum* poruncise DDDDDom-
nul lui Moise şi lui Aaron; aşa
au făcut.
Şi a fost aşa: la miezul nopţii,

DDDDDomnul i-a lovit* pe toţi întâii-
născuţi** în ţara Egiptului, de la
întâiul-născut al lui Faraon, care
şedea pe tronul său, până la în-
tâiul-născut al prizonierului, care
era în închisoaree, şi toţi întâii-
născuţi dintre� animale. Şi Faraon
s-a sculat noaptea, el şi toţi sluji-
torii săi şi tot Egiptul. Şi a fost

    a Ebr. �pesah�, de la �pasah� (�a sări� sau �a trece peste�; v. 13)    b Lit. �să faceţi să înceteze�
c Sau �faceţi să se atingă de�    d Lit. �capetele�   e Lit. �casa gropii�
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un mare ţipăt* în Egipt, pentru
că nu era casă în care să nu fie
un mort. Şi i-a chemat* pe Moise
şi pe Aaron noaptea şi a zis:
�Ridicaţi-vă, plecaţi** din mij-
locul poporului meu, voi şi fiii�
lui Israel; şi mergeţi şi slujiţi
DDDDDomnului, cum aţi zis. Luaţi-vă*
turmele şi cirezile, cum aţi zis, şi
duceţi-vă; şi binecuvântaţi-mă**
şi pe mine�. Şi egiptenii* sileau
pe popor, ca să-l scoată afară
din ţară în grabă, pentru că zi-
ceau: �Toţi suntem** morţi!� Şi
poporul şi-a luat plămădeala îna-
inte de a se dospi, cu albiile lor le-
gate în haine pe umerii lor. Şi fiii
lui Israel făcuseră după cuvântul
lui Moise şi ceruseră* de la egip-
teni obiecte de argint şi obiecte de
aur şi haine. Şi DDDDDomnul dăduse*
poporului bunăvoinţă în ochii e-
giptenilor, şi ei le-au împlinit ce-
rerea; şi au prădat** pe egipteni.
Şi fiii* lui Israel au plecat

din** Ramses la Sucot, cam�
şase sute de mii de bărbaţi pe
picioare, în afară de copii. Şi o
mare adunătură de oamenia* s-a
suit cu ei; şi turme şi cirezi � vite
foarte** multe. Şi au copt în tur-
te de azime plămădeala pe care
au scos-o din Egipt, fiindcă nu
era dospită; pentru că fuseseră
alungaţi din Egipt şi n-au putut
să aştepte, nici nu-şi putuseră
pregăti merinde.
Şi şederea fiilor lui Israel, cât

au locuit în Egipt, a fost de pa-
tru* sute treizeci de ani. Şi a fost
aşa: la încheierea a patru sute
treizeci de ani, tocmai în aceeaşi
zi, a fost că toate oştirile* DDDDDom-
nului au ieşit** din ţara Egiptului.
Aceasta este o noapte* de ţinut
pentru DDDDDomnul, pentru că i-a
scos** din ţara Egiptului; aceasta
este noaptea de ţinut� pentru
DDDDDomnul de către toţi fiii lui Is-
rael în generaţiile lor.
Şi DDDDDomnul le-a zis lui Moise

şi lui Aaron: �Aceasta este rându-
iala* Paştelui: Nici un străinb să
nu mănânce din el. Dar robul fie-
căruia, cumpărat cu argint, să fie
circumcis*; apoi să mănânce**
din el. Oaspetele* şi lucrătorul
plătit** să nu mănânce din el.
Să fie mâncat într-o singură
casă; şi să nu scoateţi din car-
nea lui afară din casă, nici să nu
zdrobiţi* vreun os din el. Toată*
adunarea lui Israel trebuie să-l
ţină. Şi dacă un străin* va locui
temporar la tine şi va vrea să
ţină Paştele DDDDDomnului, toată par-
tea bărbătească a lui să fie cir-
cumcisă şi atunci să se apropie
ca să-l ţină; şi va fi ca şi un băş-
tinaş al ţării; dar nici un necir-
cumcis să nu mănânce din el. O
singură lege* va fi pentru băşti-
naş şi pentru străinul care va lo-
cui temporar printre voi�. Şi toţi
fiii lui Israel au făcut cum porun-
cise DDDDDomnul lui Moise şi lui Aa-
ron: aşa au făcut.
Şi a fost aşa: chiar în ziua*

aceea, DDDDDomnul i-a scos pe fiii lui
Israel din ţara Egiptului, după
oştirile** lor.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Sfinţeşte* pentru
Mine pe orice întâi-născut, pe
oricine deschide pântecele între
fiii lui Israel, din om şi din ani-
mal: este al Meu�. Şi Moise a zis
poporului: �Aduceţi-vă* aminte de
ziua aceasta, în care aţi ieşit din
Egipt, din casa robilor; pentru că
DDDDDomnul v-a scos** cu mână tare
din acest loc. Şi să nu se mănân-
ce� nimic cu aluat. Voi ieşiţi* as-
tăzi, în luna Abibc. Şi va fi aşa:
când te va aduce* DDDDDomnul în
ţara canaaniţilor şi a hetiţilor şi a
amoriţilor şi a heviţilor şi a ie-
busiţilor, pe care a jurat** pă-
rinţilor tăi că ţi-o va da, ţară în
care curge lapte şi miere, vei
împlini� această slujbă în luna
aceasta. Şapte* zile să mănânci
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Şi a fost aşa: după ce Faraon
a lăsat pe popor să plece, Dum-
nezeu nu i-a dus pe drumul ţării
filistenilor, deşi acela era aproa-
pe. Pentru că Dumnezeu a zis:
�Ca nu cumva poporul, văzând
lupta, să regrete* şi să se în-
toarcă** în Egipt�. Şi Dumnezeu a
făcut pe popor să ocolească* pe
drumul pustiului Mării Roşii. Şi
fiii lui Israel au ieşit rânduiţi de
bătaiee** din ţara Egiptului. Şi
Moise a luat cu sine oasele lui
Iosif, pentru că pusese pe fiii lui
Israel să jure cu jurământ, zicând:
�Dumnezeu vă va cerceta negre-
şit; atunci să-mi luaţi* oasele cu
voi de aici�. Şi au plecat* din Su-
cot şi au aşezat tabăra în Etam, la
margineaf pustiului. Şi DDDDDomnul
mergea înaintea feţei lor, ziua în-
tr-un stâlp de nor*, ca să le arate
calea, iar noaptea într-un stâlp
de foc, ca să le dea lumină, ca să
meargă zi şi noapte. Stâlpul de nor
nu se depărta ziua, nici stâlpul de
foc noaptea, dinaintea poporului.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael să se întoarcă* şi să aşeze tabă-
ra în faţa Pi-Hahirotului**, între
Migdol� şi mare; veţi aşeza tabăra
în faţa Baal-Ţefonului, în dreptul
lui, lângă mare. Şi Faraon va zice
despre fiii lui Israel: «S-au încur-
cat* prin ţară, i-a închis pustiul!»
Şi voi împietri* inima lui Faraon,
şi vă va urmări; şi voi fi glori-
ficat** în Faraon şi în toată oşti-
rea lui; şi egiptenii� vor cunoaşte
că Eu sunt DDDDDomnul�. Şi au făcut
aşa. Şi s-a spus împăratului Egip-
tului că poporul a fugit. Şi inima*
lui Faraon şi a robilor lui s-a întors
împotriva poporului şi au zis: �Ce
am făcut, de am lăsat pe Israel să
plece din slujbag noastră?� Şi şi-a
înhămat carul şi şi-a luat poporul
cu sine. Şi a luat şase sute de care*
alese şi toate carele din Egipt şi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

azime; şi în ziua a şaptea este
sărbătoare pentru DDDDDomnul. În cele
şapte zile să se mănânce azime;
şi să nu se vadă* la tine pâine cu
aluat şi să nu se vadă la tine aluat
în toate hotarele tale. Şi să isto-
riseşti* fiului tău în ziua aceea,
zicând: «Este pentru ceea ce mi-a
făcut DDDDDomnul când am ieşit din
Egipt». Şi aceasta să-ţi fie ca
semn* pe mâna ta şi ca o amin-
tire între ochii tăi, pentru ca legea
DDDDDomnului să fie în gura ta; pen-
tru că DDDDDomnul te-a scos din Egipt
cu mână tarea. Şi să ţii* această
rânduială la timpul ei, din an în
anb. Şi va fi aşa: când te va a-
duce DDDDDomnul în ţara canaaniţilor,
cum ţi-a jurat* ţie şi părinţilor
tăi, şi ţi-o va da, vei consacra*
pentru Dumnezeu tot ce deschide
pântecele şi orice întâi-născut
care vine din animalele tale; cei
de parte bărbătească vor fi ai
DDDDDomnului. Şi pe orice întâi-năs-
cut* al măgăriţei îl vei răscumpă-
ra cu un miel; şi, dacă nu-l vei
răscumpăra, îi vei frânge gâtul.
Şi pe orice întâi-născut din om
dintre fiii tăi îl vei răscumpăra**.
Şi va fi aşa: când te va întreba
fiul* tău în viitorc, zicând: «Ce
este aceasta?», atunci îi vei zice:
«DDDDDomnul ne-a scos cu mână**
tare din Egipt, din casa robilor.
Şi a fost aşa: când Faraon s-a
încăpăţânatd să nu ne lase să
plecăm, DDDDDomnul i-a omorât* pe
toţi întâii-născuţi în ţara Egip-
tului, de la întâiul-născut al oa-
menilor până la întâiul-născut
al animalelor: de aceea jertfesc
eu DDDDDomnului tot ce deschide
pântecele, parte bărbătească, şi
răscumpăr pe orice întâi-născut
al fiilor mei. Şi să-ţi fie ca
semn* pe mâna ta şi ca fruntare
între ochii tăi, pentru că DDDDDomnul
ne-a scos cu mână  tare din
Egipt»�.

17

18

19

20

21

22

2

3

4

5

6

7

*Cap. 12.19.

*Cap. 10.2;
12.26.
Deut. 6.20.
Ps. 44.1.

*Deut. 6.8;
11.18.
Is. 49.16.
Ier. 22.24.
Mt. 23.5.

*Cap. 12.14.

*Gen. 15.18;
17.18.

*Lev. 27.26.
Num. 8.17;
18.15.
Deut. 15.19.
Lc. 2.23.

*Cap. 34.20.
Num. 18.15.
**Num.
3.46.

*Cap. 10.2;
12.26.
Deut. 6.20.
Ios. 4.6,21.
**Vers. 3,9.

*Cap. 12.29.

*Vers. 9.

*Cap. 14.11.
Num. 14.3.
**Deut. 17.16

*Cap. 14.2.
**Ios. 1.14;
4.12.
Jud. 7.11.

*Gen. 50.25.
Ios. 24.32.
Fap. 7.16.

*Cap. 12.37.
Num. 33.6.

*Num. 9.15.
Deut. 1.33.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14;
99.7.
Is. 4.5.
1 Cor. 10.1.

*Cap. 13.18.
**Num. 33.7
�Ier. 44.1.

*Ps. 71.11.

*Cap. 4.21.
**Cap. 9.16.
Rom. 9.17;
9.22.
�Cap. 7.5.

*Ps. 105.25.

*Cap. 15.4.

17

18

19

20

21

2

3

4

5

7

a Lit. �cu puterea mâinii�    b Lit. �din zile în zile�    c Lit. �mâine�    d Lit. �şi-a înţepenit grumazul (sau
inima)�    e Sau �în rânduri de câte cinci�    f Sau �capătul�    g Slujbă de robi

14

Călătoria
spre pustiu

14:7

Trecerea
Mării Roşii



76

EXOD

căpetenii peste toate. Şi DDDDDomnul
a împietrit* inima lui Faraon,
împăratul Egiptului, şi  a urmărit
pe fiii lui Israel. Şi fiii lui Israel
au ieşit** cu mână ridicată. Şi
egiptenii* i-au urmărit; şi toţi caii
şi carele lui Faraon şi călăreţii
lui şi oştirea lui i-au ajuns în ta-
bără, lângă mare, la Pi-Hahirot,
în dreptul Baal-Ţefonului.
Şi Faraon s-a apropiat. Şi fiii

lui Israel şi-au ridicat ochii şi, iată,
egiptenii veneau în urma lor; şi fiii
lui Israel s-au temut foarte mult
şi au strigat* către DDDDDomnul. Şi au
zis* lui Moise: �Pentru că nu erau
morminte în Egipt ne-ai adus să
murim în pustiu? Ce ne-ai făcut
de ne-ai scos din Egipt? Nu este
acesta cuvântul pe care ţi l-am
spus în Egipt, zicând: «Lasă-ne*,
şi vom sluji ca robi egiptenilor,
pentru că este mai bine pentru
noi să slujim ca robi egiptenilor,
decât să murim în pustiu»?� Şi
Moise a zis poporului: �Nu vă
temeţi*; staţi pe loc şi veţi vedea
salvarea DDDDDomnului, pe care o va
lucra astăzi pentru voi; pentru că
pe egiptenii pe care-i vedeţi as-
tăzi nu-i veţi mai vedea niciodată.
DDDDDomnul va lupta* pentru voi,
dar voi staţi liniştiţia**!�
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�De ce strigi către Mine? Vor-
beşte fiilor lui Israel să meargă
înainte. Şi tu, ridică-ţi toiagul* şi
întinde-ţi mâna peste mare şi des-
pică marea; şi fiii lui Israel să intre
pe uscat în mijlocul mării. Şi, iată,
voi împietri* inima egiptenilor
şi vor intra după ei; şi voi fi glo-
rificat în Faraon şi în toată oşti-
rea lui şi în carele lui şi în călă-
reţii lui. Şi egiptenii vor cunoaşte*
că Eu sunt DDDDDomnul, când voi fi
glorificat în Faraon, în carele lui
şi în călăreţii lui�. Şi Îngerul lui
Dumnezeu, care* mergea înaintea
taberei lui Israel, Şi-a schimbat
locul şi a mers în urma lor. Şi stâl-

pul de nor s-a ridicat dinaintea
lor şi a stat în urma lor. Şi a venit
între tabăra egiptenilor şi tabăra lui
Israel. Şi era* nor şi întuneric
pentru unii şi lumină noaptea
pentru ceilalţi; şi nu s-au apro-
piat unii de alţii toată noaptea. Şi
Moise şi-a întins mâna peste
mare; şi DDDDDomnul a făcut ca marea
să se retragă toată noaptea prin-
tr-un vânt* tare de răsărit şi a fă-
cut** marea pământ uscat, şi a-
pele s-au despicat�. Şi fiii lui Is-
rael au intrat* pe uscat în mijlo-
cul mării; şi apele le erau un pe-
rete** la dreapta şi la stânga lor.
Şi egiptenii i-au urmărit şi au
intrat după ei, în mijlocul mării,
toţi caii lui Faraon, carele lui şi
călăreţii lui. Şi a fost aşa: la straja
dimineţii, DDDDDomnul S-a uitat*
la tabăra egiptenilor din stâlpul
de foc şi de nor şi a tulburat ta-
băra egiptenilor. Şi le-a scos ro-
ţile carelor şi le-a îngreuiat mer-
sul. Şi egiptenii au zis: �Să fugim
dinaintea lui Israel, pentru că
DDDDDomnul luptă* pentru ei împo-
triva egiptenilor!�
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Întinde-ţi* mâna peste mare, ca
apele să se întoarcă peste egip-
teni, peste carele lor şi peste că-
lăreţii lor�. Şi Moise şi-a întins
mâna peste mare; şi, spre dimi-
neaţă, marea* s-a întors la locul
ei; şi egiptenii au fugit înaintea
ei. Şi DDDDDomnul i-a răsturnatb**
pe egipteni în mijlocul mării.
Şi apele s-au întors* şi au aco-
perit** carele şi pe călăreţii din
toată oştirea lui Faraon, care
intraseră după ei în mare; n-a
rămas nici unul din ei. Şi fiii* lui
Israel au trecut pe uscat** prin
mijlocul mării; şi apele le-au fost
un perete la dreapta şi la stânga
lor. Şi DDDDDomnul l-a salvat* pe Is-
rael din mâna egiptenilor în ziua
aceea şi Israel i-a văzut** pe e-
gipteni morţi pe ţărmul mării.
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Şi Israel a văzut mâna cea tare
pe care a arătat-o DDDDDomnul împo-
triva egiptenilor. Şi poporul s-a
temut de DDDDDomnul şi a crezut* în
DDDDDomnul şi în robul Său, Moise.

Atunci Moise şi fiii lui Israel
au cântat DDDDDomnului această cân-
tare* şi au vorbit, zicând:

�Voi cânta DDDDDomnului, pentru că
este foarte înălţat.

A aruncat** în mare pe cal şi
pe călăreţul lui.

Domnula este tăria mea* şi
cântarea** mea. Şi El a fost sal-
varea mea.

Acesta este Dumnezeul meu
şi-L voi lăudab;

Dumnezeul tatălui meu, şi-L
voi înălţa�.

 DDDDDomnul este un războinic*;
Numele** Său este DDDDDomnul.

 Carele lui Faraon şi oştirea
lui, le-a aruncat în mare;
şi căpeteniile* lui alese s-au

afundat în Marea Roşie.
Adâncurile* i-au acoperit, au

coborât** în adâncimi ca o piatră.
Dreapta* Ta, DDDDDoamne, este

glorioasă în putere;
dreapta Ta, DDDDDoamne, a sfă-

râmat în bucăţi pe vrăjmaş.
Şi în mărimea măreţiei* Tale

ai zdrobit** pe cei care s-au ri-
dicat împotriva Ta.

Ai trimis� mânia Ta: i-a mis-
tuit�� ca pe o mirişte.
Şi, la suflarea* nărilor Tale,

apele s-au îngrămădit;
şuvoaiele s-au ridicat ca un

zid**;
adâncurile s-au închegat în

inima mării.
 Vrăjmaşul* zicea: «Voi ur-

mări, voi ajunge,
voi împărţi** prada, mi se va

sătura sufletul de ei.
Îmi voi trage sabia, mâna mea

îi va nimici».
Tu ai suflat* cu suflarea Ta;

i-a acoperit** marea.
S-au scufundat ca plumbul în

apele măreţe.
Cine este* ca Tine, DDDDDoamne,

între dumnezei?
Cine este ca Tine, măreţ** în

sfinţenie,
înfricoşător în laude, înfăp-

tuind� minuni?
Ţi-ai întins dreapta, pământul

i-a înghiţit.
Prin îndurarea Ta, ai condus*

poporul pe care l-ai răscum-
părat**;

l-ai călăuzit prin puterea Ta
spre� locuinţa sfinţeniei Tale.

Popoarele* au auzit, au tre-
murat;

i-a cuprins groaza** pe locui-
torii Filistiei.

Atunci căpeteniile* Edomului
s-au îngrozit;

tremurul a cuprins pe puter-
nicii** Moabului;

toţi locuitorii� Canaanului
sunt topiţi.

Frica* şi groaza au căzut peste
ei.

De măreţia braţului Tău au
încremenit ca piatra**,

până a trecut poporul� Tău,
DDDDDoamne,

până a trecut poporul pe care
Ţi l-ai cumpărat��.

Tu îi vei duce* şi îi vei sădi
pe muntele** moştenirii Tale,

la loculc pe care l-ai făcut lo-
cuinţa Ta, DDDDDoamne,

locaşul� sfânt, Doamne, pe
care mâinile Tale l-au înteme-
iat.

 DDDDDomnul* va împărăţi pentru
totdeauna şi în veci!

Deoarece caii* lui Faraon, cu
carele lui şi cu călăreţii lui, au
intrat în mare şi DDDDDomnul a adus
înapoi** apele mării peste ei; şi
fiii lui Israel au mers pe uscat
prin mijlocul mării�.
Şi Mariad*, profetesa**, sora

lui Aaron, a luat tamburina în
mâna ei şi toate femeile� au ieşit
după ea cu tamburine�� şi cu
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jocuri*�. Şi Maria le răspundea:
�Cântaţi DDDDDomnului, pentru că

este foarte înălţat;
a aruncat în mare pe cal şi

pe călăreţul lui�.
Şi Moise* a pornit pe Israel

de la Marea Roşie şi au ieşit în
pustiul Şur**. Şi trei zile au umblat
prin pustiu şi n-au găsit
apă�. Şi au venit la Mara* şi n-au
putut să bea apele din Mara,
pentru că erau amare**; de aceea
i s-a pus numele Maraa. Şi popo-
rul murmura* împotriva lui Moi-
se, zicând: �Ce vom bea?� Şi el a
strigat* către DDDDDomnul; şi DDDDDomnul
i-a arătat un lemn** şi el l-a
aruncat� în ape şi apele s-au fă-
cut�� dulci. Acolo i-a dat o rân-
duială*� şi o judecată; şi acolo
i-a încercat�*. Şi a zis: �Dacă vei
asculta* cu tot dinadinsul de cu-
vântul DDDDDomnului Dumnezeului
tău şi vei face ce este drept în
ochii Lui şi-ţi vei pleca urechea
la poruncile Lui şi vei păzi toate
rânduielile Lui, nu voi pune peste
tine nici una din plăgileb** pe
care le-am pus peste Egipt; pen-
tru că Eu sunt DDDDDomnul care te
vindecă��.
Şi au venit la Elim*; şi acolo

erau douăsprezece izvoare de
apă şi şaptezeci** de palmieri�;
şi au aşezat tabăra acolo, lângă
ape.
Şi au pornit* din Elim şi toată

adunarea fiilor lui Israel a venit
în pustiul Sin**, care este între
Elim şi Sinai, în ziua a cincispre-
zecea a lunii a doua� de la ieşi-
rea lor din ţara Egiptului. Şi toată
adunarea fiilor lui Israel a mur-
murat* împotriva lui Moise şi
împotriva lui Aaron în pustiu. Şi
fiii lui Israel le-au zis: �De am fi
murit* de mâna DDDDDomnului în ţara
Egiptului**, când şedeam lângă
oalele cu carne�, când mâncam
pâine pe săturate! Pentru că ne-aţi
adus în pustiul acesta ca să omo-

râţi toată mulţimea aceasta cu
foame�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moi-
se: �Iată, voi face să vă plouă
pâine* din ceruri; şi poporul să
iasă şi să adune porţiac unei
zile** în fiecare zid, ca să-i în-
cerc� dacă vor umbla în legea
Mea sau nu. Şi va fi aşa: în ziua
a şasea vor pregăti ce vor fi
adus şi va fi* de două ori mai
mult decât ce vor aduna zilnic�.
Şi Moise şi Aaron au zis tutu-
ror fiilor lui Israel: �Astă-seară*
veţi cunoaşte** că DDDDDomnul v-a
scos din ţara Egiptului. Şi mâine
veţi vedea gloria* DDDDDomnului,
pentru că a auzit murmurele**
voastre împotriva DDDDDomnului. Şi
ce� suntem noi, de murmuraţi îm-
potriva noastră?� Şi Moise a zis:
�Aşa va fi când DDDDDomnul vă va da
seara carne să mâncaţi şi di-
mineaţa pâine să vă săturaţi,
pentru că DDDDDomnul a auzit mur-
murele voastre cu care murmuraţi
împotriva Lui; şi ce suntem noi?
Murmurele voastre nu sunt îm-
potriva noastră, ci împotriva*
DDDDDomnului�. Şi Moise a vorbit lui
Aaron: �Spune întregii adunări
a fiilor lui Israel: «Apropia-
ţi-vă* înaintea DDDDDomnului, pen-
tru că a auzit murmurele voas-
tre»�. Şi a fost aşa: pe când
vorbea Aaron întregii adunări a
fiilor lui Israel, s-au uitat înspre
pustiu şi, iată, gloria* DDDDDomnu-
lui s-a arătat în nor. Şi DDDDDomnul
a vorbit lui Moise, zicând: �Am
auzit* murmurele fiilor lui Is-
rael. Vorbeşte-le, zicând: «Între
cele două seri** veţi mânca voi
carne şi dimineaţa� vă veţi să-
tura cu pâine; şi veţi cunoaşte��
că Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
vostru�.
Şi a fost aşa: seara au venit

prepeliţe* şi au acoperit tabăra,
iar dimineaţa era rouă** împre-
jurul taberei. Şi s-a ridicat roua
care era şi iată pe faţa pustiului
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ziua a şaptea, unii din popor au
ieşit să adune şi n-au găsit. Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Până
când nu veţi voi* să păziţi po-
runcile Mele şi legile Mele? Ve-
deţi că DDDDDomnul v-a dat sabatul;
de aceea vă dă* în ziua a şasea
pâine pentru două zile. Fiecare să
rămână la locul său; nimeni să
nu iasă din locul său în ziua a
şaptea�. Şi poporul s-a odihnit în
ziua a şaptea. Şi casa lui Israel
i-a pus numele �manăd�. Şi era
ca sămânţa* de coriandrue, albă;
şi gustul ei era ca turta cu miere.
Şi Moise a zis: �Acesta este cu-

vântul pe care l-a poruncit DDDDDom-
nul: «Umpleţi un omer din ea, ca
să fie păstrat pentru generaţiile
voastre, ca să vadă pâinea pe care
v-am dat-o s-o mâncaţi în pustiu,
după ce v-am scos din ţara Egip-
tului»�. Şi Moise i-a zis lui Aaron:
�Ia un urcior* şi pune în el un omer
plin de mană şi aşaz-o înaintea
DDDDDomnului, ca să fie păstrată pentru
generaţiile voastre�. Aşa cum po-
runcise DDDDDomnul lui Moise, Aaron
a pus-o* înaintea mărturiei, ca să
fie păstrată. Şi fiii lui Israel au
mâncat* mană patruzeci** de ani,
până au intrat în ţara locuită; au
mâncat mană până au ajuns� la
hotarul ţării Canaanului. Şi un
omer este a zecea* parte din efăf.
Şi toată adunarea fiilor lui

Israel a plecat din pustiul Sin,
după călătoriile lor, la poruncag

DDDDDomnului; şi au aşezat tabăra în
Refidim*; şi nu era apă** de băut
pentru popor. Şi poporul s-a cer-
tat* cu Moise; şi ziceau: �Daţi-ne
apă să bem!� Şi Moise le-a zis:
�Pentru ce vă certaţi cu mine? Pen-
tru ce-L ispitiţih** pe DDDDDomnul?�
Şi poporul era însetat de apă şi
poporul* a murmurat împotriva
lui Moise şi a zis: �Pentru ce** ne-
ai suit din Egipt, ca să ne faci să
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ceva* mărunt, ca nişte grăunţe,
mărunt ca bruma, pe pământ.
Şi fiii lui Israel au văzut şi au
zis unul către altul: �Ce este
aceasta?a�, pentru că nu ştiau* ce
era. Şi Moise le-a zis: �Aceasta
este pâinea** pe care v-a dat-o
DDDDDomnul ca hrană. Acesta este
cuvântul pe care l-a poruncit
DDDDDomnul: «Strângeţi din ea, fiecare
după cât poate mânca, un omer*
de cap, după numărul sufletelor
voastre; să luaţi fiecare pentru
cei care sunt în cortul lui»�. Şi fiii
lui Israel au făcut aşa şi au adu-
nat, unul mult, altul puţin. Şi au
măsurat cu omerul: şi cel care*
strânsese mult n-a avut prea mult;
şi celui care strânsese puţin nu i-a
lipsit; strânseseră fiecare după cât
mânca. Şi Moise le-a zis: �Nimeni
să nu lase din ea până* diminea-
ţa�. Dar n-au ascultat de Moise şi
unii au lăsat din ea până dimi-
neaţa, dar a făcut viermi şi a mi-
rosit urât. Şi Moise s-a mâniat
pe ei. Şi au strâns în fiecare di-
mineaţă, fiecare după cât mânca.
Şi la căldura soarelui se topea.
Şi a fost aşa: în ziua a şasea au
strâns pâine dublu, două omere
de cap. Şi toate căpeteniile* a-
dunării au venit şi au spus lui
Moise. Şi el le-a zis: �Aceasta este
ce a zis DDDDDomnul: Mâine este o-
dihnab*, sabatulc sfânt pentru
DDDDDomnul. Coaceţi ce aveţi de copt,
fierbeţi ce aveţi de fiert şi strân-
geţi-vă tot ce prisoseşte, ca să
fie păstrat până dimineaţa�. Şi au
strâns-o până dimineaţa, cum
poruncise Moise, şi nu a mirosit*
urât, nici n-a fost vreun vierme
în ea. Şi Moise a zis: �Mâncaţi-o
astăzi, pentru că astăzi este saba-
tul DDDDDomnului; astăzi n-o veţi găsi
pe câmp. Şase zile s-o strângeţi,
dar în ziua a şaptea* este sabatul:
în el nu va fi�. Şi a fost aşa: în
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murim de sete, pe mine şi pe
fiii mei şi vitele� mele?� Şi Moi-
se a strigat către DDDDDomnul, zi-
când: �Ce să fac cu poporul a-
cesta? Încă puţin şi mă vor uci-
de* cu pietre!� Şi DDDDDomnul i-a
zis lui Moise: �Treci* înaintea
poporului şi ia cu tine din bătrâ-
nii** lui Israel. Şi ia în mână to-
iagul� tău cu care ai lovit râul şi
mergi. Iată, Eu voi sta înaintea
ta acolo, pe stâncă, în Horeb, şi
vei lovi stânca* şi vor ieşi ape
din ea şi poporul va bea�. Şi Moi-
se a făcut aşa înaintea ochilor bă-
trânilor lui Israel. Şi a pus nu-
mele locului �Masaa* şi Meri-
bab**�, din cauza certei fiilor lui
Israel şi pentru că-L ispitiseră�
pe DDDDDomnul, zicând: �Este DDDDDom-
nul între noi, sau nu?�
Şi Amalec* a venit şi s-a lup-

tat cu Israel la Refidim. Şi Moi-
se i-a zis lui Iosuac: �Alege bărbaţi
pentru noi şi ieşi, luptă-te cu
Amalec! Mâine voi sta pe vârful
dealului, cu toiagul lui Dumnezeu
în mâna mea�. Şi Iosua a făcut
cum i-a zis Moise, ca să se lupte
cu Amalec; şi Moise, Aaron şi
Hurd* s-au suit pe vârful** dea-
lului. Şi a fost aşa: când îşi ridi-
ca* Moise mâna, învingea Israel,
iar când îşi lăsa mâna în jose,
învingea Amalec. Şi mâinile lui
Moise îi erau grele; şi au luat o
piatră şi au pus-o sub el, iar el
s-a aşezat pe ea. Şi Aaron şi Hur
îi ţineau* mâinile, unul de o par-
te şi altul de alta, şi mâinile lui au
stat întinse până la apusul soarelui.
Şi Iosua a doborât pe Amalecf

şi pe poporul său cu ascuţişul sa-
biei. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:
�Scrie* aceasta spre aducere-a-
minte în carte şi spuneg  lui Iosua
că voi şterge de tot amintirea lui
Amalec** de sub ceruri�. Şi Moi-
se a zidit un altar* şi i-a pus nu-

mele: �DDDDDomnul, steagul** meuh�.
Şi a zis: �Pentru că Domnuli a
juratj, DDDDDomnul va purta război
cu Amalec din generaţie în ge-
neraţie�.
Şi Ietro, preotul Madianului,

socrul lui Moise, a auzit tot ce
făcuse* Dumnezeu lui Moise şi lui
Israel, poporul Său, că DDDDDomnul
scosese pe Israel din Egipt.
Şi Ietro, socrul lui Moise, a luat
pe Sefora, soţia lui Moise, după
ce o trimisese el înapoi, şi pe cei
doi* fii ai ei, dintre care numele
unuia era Gherşomk**, pentru că
zisese: �Am locuit temporar în-
tr-o ţară străină�. Şi numele ce-
luilalt, Eliezerl*: �pentru că Dum-
nezeul tatălui** meu a fost ajuto-
rul meu şi m-a scăpat� de sabia
lui Faraon�. Şi Ietro, socrul lui
Moise, a venit cu fiii şi soţia lui
Moise la acesta, în pustiul unde el
aşezase tabăra, la muntele* lui
Dumnezeu. Şi a trimis să spună
lui Moise: �Eu, Ietro, socrul tău,
am venit la tine, şi soţia ta, şi
cei doi fii ai ei cu ea�. Şi Moise a
ieşit să-l întâmpine pe socrul
său şi s-a plecat* până la pă-
mânt şi l-a sărutat**; şi s-au între-
bat unul pe altul de sănătatem şi au
intrat în cort. Şi Moise a istorisit
socrului său tot ceea ce DDDDDomnul fă-
cuse lui Faraon şi egiptenilor
pentru* Israel, tot necazul** care
i-a ajunsn pe drum şi cum i-a eli-
berat� DDDDDomnul. Şi Ietro s-a bu-
curat* de tot binele pe care-l fă-
cuse DDDDDomnul lui Israel, că-l eli-
berase din mâna egiptenilor. Şi
Ietro a zis: �Binecuvântat* să fie
DDDDDomnul, care v-a eliberat din
mâna egiptenilor şi din mâna lui
Faraon, care a eliberat poporul de
sub mâna egiptenilor! Acum cu-
nosc că DDDDDomnul este mai mare*
decât toţi dumnezeii, pentru că**,
în lucrul în care s-au purtat�
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cu mândrie, El a fost mai presus
decât ei�. Şi Ietro, socrul lui Moi-
se, a adus* o ardere-de-tot şi jert-
fe pentru Dumnezeu. Şi Aaron şi
toţi bătrânii lui Israel au venit să
mănânce pâine** cu socrul lui
Moise, înaintea� lui Dumnezeu.
Şi a fost aşa: a doua zi, Moise

s-a aşezat să judece poporul; şi
poporul stătea înaintea lui Moise de
dimineaţa până seara. Şi socrul lui
Moise a văzut tot ce făcea el cu
poporul şi a zis: �Ce este lucrul
acesta pe care-l faci cu poporul?
Pentru ce stai singur, şi tot po-
porul stă lângă tine de dimineaţa
până seara?� Şi Moise i-a zis so-
crului său: �Pentru că poporul vi-
ne* la mine ca să-L întrebe pe Dum-
nezeu. Când au o neînţelegere*,
ei vin la mine, şi eu judec între
unul şi altula şi le fac cunoscut**
rânduielile lui Dumnezeu şi legi-
le Sale�. Şi socrul lui Moise i-a
zis: �Nu* este bine lucrul pe ca-
re-l faci. Vei fi epuizat de tot, tu
şi tot poporul care este cu tine,
pentru că lucrul este prea greu
pentru tine: nu-l poţi face singur*.
Ascultă acum glasul meu; te voi
sfătui, şi Dumnezeu va fi* cu tine.
Fii pentru** popor înaintea lui
Dumnezeu şi adu neînţelegerile�
la Dumnezeu. Şi învaţă-i* rându-
ielile şi legile şi arată-le calea**
pe care trebuie să umble şi lu-
crarea� pe care trebuie să o facă.
Şi alege* din tot poporul oameni
destoinici, temători** de Dumne-
zeu, oameni ai adevărului, care să
urască� un câştig necinstit, şi pu-
ne-i peste ei, căpetenii peste o
mie, căpetenii peste o sută, căpe-
tenii peste cincizeci şi căpetenii
peste zece. Şi ei să judece popo-
rul în tot timpul. Şi va fi aşa: ei
vor aduce* la tine orice neînţe-
legere mare şi ei vor judeca ori-
ce neînţelegere mică; şi vor uşura
ce este asupra ta şi vor purta
povara** împreună cu tine. Dacă

vei face lucrul acesta, şi Dum-
nezeu îţi va porunci, vei putea
face faţă*, şi tot poporul acesta
va ajunge şi el la locul** său în
pace�. Şi Moise a ascultat de
glasul socrului său şi a făcut tot
ce zisese el. Şi Moise a ales* din
tot Israelul oameni destoinici şi
i-a pus căpetenii peste popor, că-
petenii peste o mie, căpetenii
peste o sută, căpetenii peste cinci-
zeci şi căpetenii peste zece. Şi ei
judecau poporul în tot timpul:
neînţelegerile grele* le aduceau
lui Moise, iar orice neînţelegere
mică o judecau ei. Şi Moise a lă-
sat* pe socrul său să plece, şi el
s-a dus în ţara sa.

În luna a treia după* ieşirea
fiilor lui Israel din ţara Egiptului,
în aceeaşi zi, au ajuns în pustiul
Sinai. Au plecat de la Refidim şi
au ajuns în pustiul Sinai şi au
aşezat tabăra în pustiu. Şi Israel a
aşezat tabăra acolo, în dreptul
muntelui. Şi Moise s-a suit* la
Dumnezeu şi DDDDDomnul l-a chemat
din munte, zicând: �Aşa să zici ca-
sei lui Iacov şi să spui fiilor lui
Israel: «Aţi văzut* ce am făcut E-
giptului şi cum v-am purtat** pe
aripi de vultur şi v-am adus la
Mine. Şi acum, dacă* veţi asculta
de glasul Meu cu adevărat şi veţi
păzi legământul Meu, veţi fi co-
moara** Mea deosebităb dintre
toate popoarele, pentru că tot pă-
mântul� este al Meu. Şi Îmi veţi
fi o împărăţie* de preoţi şi o na-
ţiune sfântă**». Acestea sunt cu-
vintele pe care le vei spune fiilor
lui Israel�.
Şi Moise a venit şi a chemat

pe bătrânii poporului şi le-a pus
înainte toate aceste cuvinte pe
care i le poruncise DDDDDomnul. Şi tot
poporul a răspuns împreună şi a
zis: �Tot* ce a zis DDDDDomnul vom
face�. Şi Moise a adus înapoi
DDDDDomnului cuvintele poporului. Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Iată, voi
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veni la tine în întunericul* gros
al norului, ca poporul să audă**
când voi vorbi cu tine şi să te
creadă� şi pe tine întotdeauna�. Şi
Moise a adus înapoi DDDDDomnului
cuvintele poporului.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Mergi la popor şi sfinţeşte-i* as-
tăzi şi mâine şi să-şi spele hai-
nele**. Şi să fie gata pentru a tre-
ia zi, pentru că a treia zi DDDDDomnul
va coborî*, înaintea ochilor între-
gului popor, pe muntele Sinai. Şi
vei pune poporului îngrădiri de
jur-împrejur, zicând: «Feriţi-vă să
vă suiţi pe munte şi să vă atingeţi
de marginea lui. Orice* se va atin-
ge de munte va fi omorât negre-
şit: nici o mână nu se va atinge de
el, fără ca omul să fie ucis negre-
şit cu pietre sau străpuns cu să-
geata; animal sau om, nu vor trăi».
Când cornul de berbeca va suna
lung, se vor sui spre munte�. Şi
Moise a coborât de pe munte la
popor şi a sfinţit poporul; şi şi-au
spălat hainele. Şi a zis poporului:
�Fiţi gata pentru ziua a treia; să
nu vă apropiaţi* de femeie�.
Şi a fost aşa: a treia zi dimi-

neaţa au fost tuneteb* şi fulgere
şi un nor** gros pe munte şi un
sunet de trâmbiţă foarte� tare; şi
tot poporul care era în tabără s-a
cutremurat. Şi Moise a scos pe
popor din tabără ca să-L întâm-
pine pe Dumnezeu; şi au stat la
poalele muntelui. Şi tot muntele
Sinai fumega*, pentru că DDDDDomnul
coborâse pe el în foc**; şi fumul�
lui se suia ca fumul unui cuptor şi
tot�� muntele se cutremura pu-
ternic. Şi sunetul trâmbiţei creş-
tea şi era foarte tare; şi Moise a
vorbit şi Dumnezeu* i-a răspuns
printr-un glas. Şi DDDDDomnul a cobo-
rât pe muntele Sinai, pe vârful
muntelui; şi DDDDDomnul l-a chemat pe
Moise în vârful muntelui şi Moise
s-a suit. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moi-

se: �Coboară, porunceşte popo-
rului să nu năvălească la DDDDDom-
nul ca să privească*, şi mulţi
dintre ei să cadă. Chiar şi preoţii
care se apropie de DDDDDomnul să se
sfinţească*, pentru ca nu cumva
DDDDDomnul să-i zdrobeascăc**�. Şi
Moise i-a zis DDDDDomnului: �Popo-
rul nu se va putea sui pe muntele
Sinai, pentru că ne-ai poruncit
stăruitor, zicând: «Pune îngră-
diri* împrejurul muntelui şi sfin-
ţeşte-l»�. Şi DDDDDomnul i-a zis:
�Du-te, coboară; şi te vei sui*,
tu, şi Aaron cu tine, dar preoţii
şi poporul să nu năvălească să
se suie la DDDDDomnul, ca să nu-i
zdrobească�. Şi Moise a cobo-
rât la popor şi le-a spus.
Şi Dumnezeu a vorbit toate

cuvintele acestea, zicând:
�Eu* sunt DDDDDomnul Dumne-

zeul tău, care te-am scos din ţara
Egiptului, din casa robilor. Să nu
ai alţi* dumnezei în afară de
Mined.

Să nu-ţi faci* nici un chip
cioplit, nici o asemănare a ceea ce
este sus în ceruri, sau a ceea ce
este jos pe pământ, sau a ceea ce
este în apele de sub pământ. Să
nu te pleci* înaintea lor şi să nu
le slujeşti; pentru că Eu, DDDDDomnul
Dumnezeul tău, sunt un Dumne-
zeu gelos**, care cercetez� nele-
giuirea părinţilor în fii până la a
treia şi a patra generaţie a celor
care Mă urăsc şi care arăt îndu-
rare* faţă de miile celor care Mă
iubesc şi păzesc poruncile Mele.

Să nu iei* în deşert Numele
DDDDDomnului Dumnezeului tău.
Pentru că DDDDDomnul nu va socoti
nevinovat pe cel care va lua în
deşerte Numele Său.

Adu-ţi aminte de ziua saba-
tului, ca s-o sfinţeşti. Şase* zile
să lucrezi şi să-ţi faci toată lu-
crarea ta; dar ziua a şaptea* este
sabat pentru DDDDDomnul Dumnezeul
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şi pe el să jertfeşti arderile tale
de tot şi jertfele tale de pace,
oile* tale şi boii tăi. În orice loc**
unde voi pune amintirea Nume-
lui Meu, voi veni la tine şi te voi
binecuvânta�. Şi dacă Îmi vei
face* un altar de piatră, să nu-l
zideşti din pietre cioplite; pentru
că, dacă-ţi vei pune fierul as-
cuţit peste el, îl vei profana. Şi
să nu te sui pe trepte la altarul
Meu, ca să nu ţi se descopere
goliciunea pe el»�.

�Şi acestea sunt judecăţile pe
care le vei pune* înaintea lor:
Dacă vei cumpăra un rob* evreu,
să-ţi slujească şase ani; iar în al
şaptelea să iasă liber, fără a plăti
nimic. Dacă a venit singurb, sin-
gur să iasă; dacă avea soţie, soţia
lui să iasă cu el. Dacă stăpânul
său i-a dat o soţie şi ea îi va naşte
fii sau fiice, soţia şi copiii ei vor
fi ai stăpânului ei şi el să iasă
singur. Dar, dacă robul va zice
hotărât: «Iubesc* pe stăpânul
meu, pe soţia mea şi pe copiii
mei, nu vreau să ies liber!», a-
tunci stăpânul său să-l aducă îna-
intea* judecătorilorc şi să-l apro-
pie de uşă sau de tocul uşii; şi stă-
pânul său să-i găurească** ure-
chea cu o sulă; şi el să-i slujeas-
că pentru totdeauna.
Şi dacă va vinde cineva pe

fiica* sa roabă, ea să nu iasă
cum** ies robii. Dacă ea nu va
plăcead* în ochii stăpânului său
care se logodise cu ea, acesta s-o
lase să fie răscumpărată; să nu
aibă putere s-o vândă la un popor
străin, după ce a înşelat-o. Şi dacă
a logodit-o cu fiul său, să se poar-
te cu ea după dreptul fiicelor.
Dacă-şi va lua alta, să nu-i scadă
nimic din hrana ei, din hainele ei
şi din dreptul* ei de soţie. Iar
dacă nu-i va face aceste trei lu-
cruri, ea să iasă liberă, fără să
dea bani.

tău: să nu faci nici o lucrare, nici
tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici
robul tău, nici roaba ta, nici ani-
malul tău, nici străinul** tău
care este înăuntrul porţilor tale.
Pentru că în şase zile DDDDDomnul a
făcut* cerurile şi pământul, ma-
rea şi tot ce este în ele şi în ziua
a şaptea S-a odihnit**; de aceea
DDDDDomnul a binecuvântat ziua sa-
batului şi a sfinţit-o.

Onorează* pe tatăl tău şi pe
mama ta, ca să ţi se lungească**
zilele în ţara pe care ţi-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul tău.

Să nu ucizia*.
Să nu comiţi adulter.
Să nu furi*.
Să nu depui* mărturie falsă

împotriva aproapelui tău.
Să nu pofteşti* casa aproa-

pelui tău; să nu pofteşti** soţia
aproapelui tău, nici robul lui, nici
roaba lui, nici boul lui, nici mă-
garul lui, nici orice altceva care
este al aproapelui tău�.
Şi tot poporul a observat* tu-

netele şi flăcările şi sunetul trâm-
biţei şi muntele fumegând. Şi po-
porul a văzut; şi s-au cutremurat
şi au stat departe; şi au zis lui
Moise: �Vorbeşte* tu cu noi şi
vom asculta; dar să nu vorbeas-
că** Dumnezeu cu noi, ca să nu
murim�. Şi Moise a zis poporului:
�Nu vă temeţi*; pentru că Dum-
nezeu a venit ca să vă încerce**
şi pentru ca temerea� Lui să fie
înaintea feţelor voastre, ca să nu
păcătuiţi�. Şi poporul a stat de-
parte şi Moise s-a apropiat de
întunericul gros* în care era Dum-
nezeu.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Aţi
văzut că am vorbit cu voi din*
ceruri. Să nu vă faceţi dumnezei
de argint alături* de Mine şi să
nu vă faceţi dumnezei de aur.
Să-Mi faci un altar de pământ
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Cine loveşte* pe un om, şi
acesta moare, să fie omorât**
negreşit. Dar dacă nu l-a pândit*,
şi Dumnezeu l-a dat** în mâna lui,
îţi voi hotărî� un loc unde să fugă.
Dar dacă cineva se va ridica
intenţionat* împotriva aproapelui
său şi-l va ucide cu viclenie, îl vei
lua de la altarul** Meu, ca să
moară. Şi cine loveşte* pe tatăl său
sau pe mama sa să fie omorât
negreşit. Şi cine* fură un om şi-l
vinde** � sau dacă se va găsi în
mâna lui � să fie omorât negreşit.
Şi cine blestemă* pe tatăl său sau
pe mama sa să fie omorât negre-
şit. Şi dacă se vor certa doi oa-
meni, şi unul va lovi pe celălalt
cu o piatră sau cu pumnul, şi nu
va muri, ci va cădea la pat, dacă
se va ridica şi va umbla afară
sprijinit pe* toiag, cel care l-a lovit
să fie fără vină; va plăti numai
pentru şederea lui până se va
vindeca deplin. Şi dacă va lovi
cineva pe robul său sau pe roaba
sa cu toiagul şi va muri sub mâna
lui, va fi răzbunat negreşit. Dar
dacă va rămâne în viaţă o zi sau
două, nu va fi răzbunat, pentru că
este argintul* său. Şi dacă se vor
certa nişte bărbaţi între ei, şi unul
va lovi pe o femeie însărcinată,
şi va naşte pruncul, şi nu va fi
nici o vătămare, el va plăti negre-
şit o amendă*, după cum îi va cere
soţul femeii, şi va plăti după ho-
tărârea judecătorilor. Dar dacă
va fi vreo vătămare, vei da viaţă
pentru viaţă, ochi* pentru ochi,
dinte pentru dinte, mână pentru
mână, picior pentru picior, arsură
pentru arsură, rană pentru rană,
vânătaie pentru vânătaie. Şi dacă
va lovi cineva ochiul robului său
sau ochiul roabei sale, şi-l va face
să-l piardă, îl va lăsa să plece li-
ber, pentru ochiul lui. Şi dacă va
face să cadă dintele robului său
sau dintele roabei sale, îl va lăsa
să plece liber, pentru dintele lui.

Şi dacă un bou va împunge
pe un bărbat sau pe o femeie, şi
vor muri, boul* va fi ucis cu pietre
şi carnea lui nu se va mânca; dar
stăpânul boului va fi nevinovat.
Dar dacă boul împungea mai di-
nainte şi dacă s-a spus stăpânu-
lui său şi nu l-a păzit, şi a ucis pe
un bărbat sau pe o femeie, boul
va fi ucis cu pietre şi stăpânul
său va fi omorât. Şi dacă se va
pune asupra lui un preţ de răs-
cumpărare, va da răscumpăra-
rea* vieţii sale potrivit cu tot ce
se va pune asupra lui. Fie că a
împuns pe un băiat sau a împuns
pe o fată, i se va face după jude-
cata aceasta. Dacă boul va împun-
ge pe un rob sau pe o roabă, stă-
pânul boului va da stăpânului lor
treizeci* de sicli de argint şi boul**
va fi ucis cu pietre. Şi dacă va
deschide cineva o groapă sau dacă
va săpa cineva o groapă, şi n-o va
acoperi, şi dacă va cădea în ea
un bou sau un măgar, stăpânul gro-
pii să plătească, să dea argintul
stăpânului lor, şi animalul mort
va fi al lui. Şi dacă boul cuiva va
împunge boul vecinului său, şi va
muri, vor vinde boul cel viu şi
vor împărţi argintul lui şi vor îm-
părţi şi pe cel mort. Dar dacă s-a
ştiut mai dinainte că boul îm-
pungea şi stăpânul său nu l-a pă-
zit, va da bou pentru bou, iar cel
mort va fi al lui.

Dacă va fura* cineva un bou
sau o oaiea şi o va înjunghia sau
o va vinde, să plătească cinci
boi pentru un bou şi patru** oi
pentru o oaie. Dacă hoţul va fi gă-
sit spărgând* şi va fi lovit şi va
muri, nu va fi vină** de sânge pen-
tru el. Dacă va răsări soarele pes-
te el, va fi vină de sânge pentru
el: să plătească tot; dacă nu are,
să fie vândut* pentru furtul său.
Dacă ce a furat se va găsi viu*
în mâna lui, fie bou, fie măgar,
fie oaie, el să plătească dublu**.
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Dacă cineva face stricăciuni
într-un ogor sau într-o vie, lăsân-
du-şi vita să pască în ogorul altuia,
să plătească din ce este mai bun
în ogorul său sau din ce este mai
bun în via sa. Dacă va izbucni
focul şi va cuprinde spinii şi vor
arde snopii de grâu sau holdele
sau ogorul, cel care a pus foc* să
plătească tot. Dacă va da cineva
vecinului său argint sau unelte
spre păstrare*, şi vor fi furate din
casa acelui om, dacă se va găsi
hoţul, să plătească dublu**. Dacă
nu se va găsi hoţul, stăpânul casei
să fie adus înaintea* judecătorilor,
ca să spună că n-a pus mâna pe
bunul aproapelui său. În orice fel
de înşelăciune, fie bou, sau mă-
gar, sau oaie, sau haină, sau orice
lucru pierdut despre care se va
zice: «Acesta este!», cauza* celor
doi să vină înaintea judecătorilor:
acela pe care îl vor condamna
judecătorii să plătească dublu
aproapelui său. Dacă va da cineva
aproapelui său spre păzire un
măgar, sau un bou, sau o oaie, sau
vreun animal, şi animalul va muri
sau va fi vătămat sau răpit, şi
nimeni nu va vedea, jurământul*
DDDDDomnului să fie între cei doi, că
n-a pus mâna pe bunul aproape-
lui său; şi stăpânul lui îl va primi,
şi el nu va plăti. Dar dacă i-a fost
furat* în adevăr, el să plătească
stăpânului lui. Dacă a fost sfâşiat,
să-l aducă mărturie: nu va plăti ce
a fost sfâşiat. Şi dacă va împru-
muta* cineva un animal de la a-
proapele său, şi va fi vătămat, sau
va muri, stăpânul lui nefiind cu el,
va plăti negreşit. Dacă stăpânul lui
a fost cu el, nu va plăti; dacă a fost
închiriat, el va intra în plata chiriei.
Şi dacă va amăgi cineva pe o

fecioară nelogodită şi se va culca
cu ea, s-o înzestreze* negreşit, ca
să-i fie soţie. Dacă tatăl ei nu va

voi nicidecum să i-o dea, el va
cântări argint după zestrea* fe-
cioarelor. Pe vrăjitoare* să n-o laşi
să trăiască. Oricine se culcă* cu un
animal să fie omorât negreşit. Cel
care jertfeşte unui dumnezeu,
afară* numai de DDDDDomnul, să fie
dat nimicirii**.

Să nu strâmtorezi şi să nu
asupreşti pe străin*, pentru că
aţi fost străini în ţara Egiptului. Să
nu mâhniţi pe văduvă*, nici
pe orfan. Dacă-i vei mâhni în
vreun fel şi vor striga* către Mine,
voi auzi** negreşit strigătul lor.
Şi mânia* Mea se va aprinde şi
vă voi ucide cu sabia; şi soţiile**
voastre vor rămâne văduve, şi
copiii voştri orfani. Dacă vei îm-
prumuta* argint poporului Meua,
săracului care este cu tine, să nu-i
fii ca un creditor: să nu-i puneţi
dobândă. Dacă vei lua garanţie*
chiar haina aproapelui tău, să i-o
înapoiezi înainte de apusul soa-
relui. Pentru că este singura lui
învelitoare, haina sa pentru pielea
sa; în ce se va culca? Şi va fi aşa:
când va striga către Mine, voi
auzi, pentru că sunt îndurător*.

Să nu batjocoreşti* pe Dumne-
zeub şi să nu blestemi pe căpete-
nia poporului tău. Să nu întârzii
cu belşugul* ariei tale şi cu ce
curgec din teascul tău. Pe întâiul-
născut dintre fiii tăi să Mi-l  dai
Mie. Aşa* să faci cu boul tău, cu
oaia ta: şapte** zile să fie cu ma-
ma sa; în ziua a opta� Mi-l vei
da. Şi voi să-Mi fiţi oameni sfinţi*;
şi să nu mâncaţi** carne sfâşiată
în câmp: s-o aruncaţi la câini.

Să nu primeştid zvon* minci-
nos. Să nu te uneşti cu cel răue, ca
să fii martor** nedreptf. Să nu te
iei* după cei mulţi, ca să faci rău,
şi să nu răspunzi la judecată ca să
te pleci după mulţime, ca să strâmbi
judecata. Şi să nu părtineştig pe
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sărac când se judecă. Dacă vei
întâlni* boul vrăjmaşului tău sau
măgarul său rătăcit, să i-l aduci
negreşit înapoi. Dacă vei vedea
măgarul celui care te urăşte zăcând
sub povara lui, fereşte-te să-l
părăseşti: să-l dezlegi negreşit
împreună cu ela. Să nu suceşti*
dreptatea săracului tău când se
judecă. Depărtează-te de cuvân-
tul* mincinos şi să nu ucizi pe cel
nevinovat** şi pe cel drept; pen-
tru că nu voi îndreptăţi� pe cel
rău. Şi să nu iei* mită, pentru că
mita orbeşte pe cei cu ochii des-
chişi şi suceşte cuvintele celor
drepţi. Şi să nu asupreşti pe stră-
in*; pentru că voi cunoaşteţi su-
fletul celui străin, pentru că aţi
fost străini în ţara Egiptului.
Şi şase* ani să-ţi semeni pă-

mântul şi să-i strângi roadele. Dar,
în anul al şaptelea, să-l laşi să se
odihnească şi să rămână nelucrat
şi să mănânce săracii poporului
tău; şi ce vor lăsa ei, să mănânce
animalele câmpului. Tot aşa să faci
cu via ta şi cu măslinul tău. Şase*
zile să-ţi faci lucrarea ta, dar în
ziua a şaptea să te odihneşti, pen-
tru ca boul tău şi măgarul tău să
se odihnească şi fiul roabei tale
şi străinul să răsufle. Să luaţi amin-
te* la tot ce v-am spus şi să nu
amintiţi numele** dumnezeilor
străini; să nu se audă din gura ta.

De trei* ori pe an să-Mi ţii
o sărbătoare. Să ţii sărbătoarea
Azimelor*; şapte zile să mănânci
azime, cum ţi-am poruncit, la
timpul rânduit al lunii** Abib;
pentru că în ea ai ieşit din Egipt;
şi nimeni să nu se înfăţişeze îna-
intea feţei Mele fără nimic; şi
sărbătoarea Secerişuluib*, cele
dintâi roade ale recoltelor tale,
pe care le-ai semănat pe câmp;
şi sărbătoarea Culesuluic**, la
sfârşitul anului, când culegi re-

coltele tale de pe câmp. De trei*
ori pe an, toată partea bărbăteas-
că a ta să se înfăţişeze înaintea
Domnului DDDDDumnezeu. Să nu a-
duci sângele jertfei Mele cu pâi-
ne* cu aluat; şi grăsimea sărbăto-
rii Mele să nu rămână toată noap-
tea, până dimineaţa. Să aduci în
casa DDDDDomnului Dumnezeului tău
pârga* celor dintâi roade din o-
gorul tău. Să nu fierbi** iedul în
laptele mamei lui.

Iată, trimit un Înger înaintea*
ta, ca să te păzească pe cale şi
să te ducă în locul pe care Eu
l-am pregătit. Fii atent în pre-
zenţa Lui şi ascultă glasul Lui;
nu-L mânia*, pentru că nu vă
va ierta** fărădelegile; pentru
că Numele� Meu este în El.
Dar, dacă vei asculta cu atenţie
glasul Lui şi vei face tot ce-ţi
voi spune, Eu voi fi vrăjmaşul*
vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul
potrivnicilor tăi. Pentru că Înge-
rul Meu va merge înaintea ta
şi te va duce* la amoriţi şi hetiţi
şi fereziţi şi canaaniţi şi heviţi
şi iebusiţi şi-i voi nimici. Să nu
te pleci* înaintea dumnezeilor
lor şi să nu le slujeşti şi să nu
faci** după faptele lor, ci să-i
nimiceşti� cu totul şi să le sfă-
râmi cu totul stâlpiid. Şi să slu-
jiţi* DDDDDomnului Dumnezeului vos-
tru; şi El îţi va binecuvânta** pâi-
nea şi apele; şi voi îndepărta
boala din mijlocul tău. Nu va fi*
nici unae care să piardă sarcina,
nici sterilă în ţara ta; îţi voi îm-
plini** numărul zilelor. Voi trimi-
te frica* Mea înaintea ta şi voi
tulbura** orice popor la care vei
ajunge şi voi face pe toţi vrăj-
maşii� tăi să întoarcă spatele
înaintea ta. Şi voi trimite* viespi
mari înaintea ta, care-i vor alunga
pe heviţi, pe canaaniţi şi pe hetiţi
dinaintea ta. Nu-i voi alunga* di-

*Pr. 24.17.

*Iov 31.13.
Ecl. 5.8.
Is. 10.1,2.
Amos 5.12.
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naintea ta într-un an, ca nu cum-
va ţara să ajungă pustie şi fiarele
câmpului să se înmulţească îm-
potriva ta. Îi voi alunga încetul cu
încetul dinaintea ta, până vei rodi
şi vei stăpâni ţara. Şi-ţi voi stabi-
li* hotarele de la Marea Roşie
până la Marea Filistenilor, şi de
la pustiu până la râua; pentru că
voi da** pe locuitorii ţării în mâi-
nile tale, şi-i vei alunga� dinain-
tea ta. Să nu faci legământ* cu
ei, nici cu dumnezeii lor. Să nu
locuiască ei în ţara ta, ca să nu
te facă să păcătuieşti împotriva
Mea; pentru că, dacă vei sluji
dumnezeilor lor, aceasta sigur îţi
va fi* o cursă�.
Şi El a zis lui Moise: �Suie-te*

la DDDDDomnul, tu şi Aaron, Nadab**
şi Abihu şi şaptezeci� din bătrâ-
nii lui Israel; şi să vă închinaţi
de departe. Şi Moise să se apro-
pie singur deb DDDDDomnul; dar ei să
nu se apropie; şi poporul să nu se
suie cu el�.
Şi Moise a venit şi a istorisit

poporului toate cuvintele DDDDDom-
nului şi toate judecăţile. Şi tot
poporul a răspuns cu un singur
glas şi a zis: �Toate* cuvintele pe
care le-a spus DDDDDomnul le vom
face!� Şi Moise a scris* toate cu-
vintele DDDDDomnului; şi s-a sculat
dis-de-dimineaţă şi a zidit un
altar**, la poalele muntelui, şi
doisprezece stâlpi�, după cele
douăsprezece seminţii ale lui Is-
rael. Şi a trimis tineri dintre fiii
lui Israel şi ei au adusc arderi-de-
tot şi au jertfit DDDDDomnului jertfe
de pace din boi. Şi Moise a luat
jumătate* din sânge şi l-a pus în
vase; şi a stropit jumătate din
sânge pe altar. Şi a luat cartea*
legământului şi a citit în auzul
poporului. Şi ei au zis: �Tot ce a
zis DDDDDomnul vom face şi vom fi
ascultători!� Şi Moise a luat sân-
gele şi a stropit pe popor şi a zis:
�Iată sângele* legământului pe

care l-a făcut DDDDDomnul cu voi,
potrivit tuturor acestor cuvinte�.
Şi Moise şi Aaron, Nadab şi

Abihu şi şaptezeci din bătrânii
lui Israel s-au suit; şi L-au văzut*
pe Dumnezeul lui Israel. Şi sub
picioarele Lui era ca o lucrare
străvezie** ca safirul şi ca înseşi
cerurile în curăţie. Şi nu Şi-a
pus* mâna peste aleşii fiilor lui
Israel: L-au văzut pe Dumnezeu
şi au mâncat** şi au băut.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Suie-te* la Mine pe munte şi fii
acolo; şi-ţi voi da tablele** de pia-
tră şi legea şi porunca pe care
le-am scris pentru învăţătura lor�.
Şi Moise s-a ridicat, şi Iosua*,
slujitorul său; şi Moise s-a suit pe
muntele** lui Dumnezeu. Şi a zis
bătrânilor: �Aşteptaţi-ne* aici
până ne vom întoarce la voi; şi,
iată, Aaron şi Hur** sunt cu voi:
oricine va avea o neînţelegere să
se apropie de ei�. Şi Moise s-a
suit pe munte şi norul* a acope-
rit muntele. Şi gloria* DDDDDomnului
a locuit pe muntele Sinai şi norul
l-a acoperit şase zile. Şi, în ziua a
şaptea, l-a chemat pe Moise din
mijlocul norului. Şi arătarea glo-
riei* DDDDDomnului era ca un foc**
mistuitor pe vârful muntelui, în
ochii fiilor lui Israel. Şi Moise a
intrat în mijlocul norului şi s-a suit
pe munte. Şi Moise a fost pe mun-
te patruzeci* de zile şi patruzeci
de nopţi.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Israel
să ia pentru Mine un dar ridicat:
veţi lua darul Meu ridicat de la
orice om pe care-l îndeamnă*
inima. Şi acesta este darul ridicat
pe care-l veţi lua de la ei: aur şi ar-
gint şi aramă şi material albastru
şi purpură şi stacojiu şi in subţi-
red şi păr de capră şi piei de ber-
bec vopsite roşu şi piei de viţel
de mare şi lemn de salcâm; unt-
delemn* pentru luminător; miro-
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**Cap. 30.23
�Cap. 30.34.

*Cap. 28.4,6.
**Cap. 28.15

*Cap. 36.1,3
Ev. 9.1,2.
**1 Împ. 6.13
2 Cor. 6.16.
Apoc. 21.3.
*Fap. 7.44.
Ev. 8.5.

*Cap. 37.1.
Deut. 10.3.
Ev. 9.4.

*1 Împ. 8.8.

*Cap. 16.34;
31.18; 40.20.
2 Împ. 11.12.

*Cap. 37.6.
Rom. 3.25.
Ev. 9.5.

*1 Împ. 8.7.
1 Cr. 28.18.

*Cap. 26.34.
**Vers. 16.

denii** pentru untdelemnul un-
gerii şi pentru tămâia� plăcut mi-
rositoare; pietre de onix şi pietre
de prins în efod* şi în pieptar**.
Şi să-Mi facă un locaş sfânta*,
ca să locuiesc** în mijlocul lor.
Potrivit* cu tot ce-ţi arăt, mode-
lul cortului şi modelul tuturor
uneltelor lui, aşa să faceţi�.
Şi să facă un chivot* de lemn

de salcâm; lungimea lui să fie
de doi coţi şi jumătate, şi lăţimea
lui de un cot şi jumătate, şi înăl-
ţimea lui de un cot şi jumătate.
Şi să-l îmbraci cu aur curat: să-l
îmbraci pe dinăuntru şi pe din-
afară; şi să faci pe el o bordură de
aur de jur-împrejur. Şi să torni
patru verigi de aur pentru el şi să
le pui la cele patru picioare ale lui:
şi două verigi vor fi pe o latură şi
două verigi pe cealaltă latură a lui.
Şi să faci drugi din lemn de sal-
câm şi să-i îmbraci cu aur. Şi să
introduci drugii în verigile de pe
laturile chivotului, ca să poată fi
purtat chivotul cu ei. Drugii* vor
fi în verigile chivotului; nu se vor
scoate din el. Şi să pui în chivot
mărturia* pe care ţi-o voi da.
Şi să faci şi un scaun* al îndu-

răriib din aur curat; lungimea lui
să fie de doi coţi şi jumătate şi
lăţimea lui de un cot şi jumătate.
Şi să faci doi heruvimi de aur;
să-i faci din aur bătut, la cele
două capete ale scaunului îndu-
rării. Şi să faci un heruvim la un
capăt, de o parte, şi un heruvim
la celălalt capăt, de altă parte;
heruvimii să-i faci ieşind din
scaunul îndurării, la cele două
capete ale lui. Şi heruvimii* îşi
vor întinde aripile pe deasupra,
acoperind cu aripile lor scaunul
îndurării, şi feţele lor să fie în-
toarse una către alta: feţele he-
ruvimilor vor fi spre scaunul în-
durării. Şi să pui scaunul* în-
durării deasupra chivotului, şi în
chivot** să pui mărturia pe care

ţi-o voi da. Şi Mă voi întâlni* cu
tine acolo şi voi vorbi cu tine
de pe scaunul îndurării, din-
tre** cei doi heruvimi care sunt
deasupra chivotului mărturiei,
orice îţi voi porunci pentru fiii
lui Israel.
Şi să faci şi o masă* de lemn

de salcâm; lungimea ei să fie de
doi coţi, şi lăţimea ei de un cot, şi
înălţimea ei de un cot şi jumătate.
Şi s-o îmbraci cu aur curat. Şi să
faci pe ea o bordură de aur de jur-
împrejur. Şi să-i faci un pervaz lat
de o palmă de jur-împrejur şi să
faci o bordură de aur pentru per-
vazul ei, de jur-împrejur. Şi să-i
faci patru verigi de aur. Şi să pui
verigile la cele patru colţuri care
sunt la cele patru picioare ale ei.
Verigile să fie lângă pervaz, ca su-
porturi pentru drugi, ca să poarte
masa. Şi să faci drugii din lemn
de salcâm şi să-i îmbraci cu aur;
şi masa să fie purtată cu ei. Şi să
faci farfuriile* ei şi ceştile ei şi
urcioarele ei şi castroanele ei, cu
care să toarne: să le faci din aur
curat. Şi să aşezi* pe masă pâi-
nea pentru punerea înainte, îna-
intea Mea, neîncetat.
Şi să faci un sfeşnic* de aur

curat; sfeşnicul să fie făcut din aur
bătut: piedestalul lui şi fusul lui,
cupele lui, gămălioarele lui şi flo-
rile lui să fie din aceeaşi bucată.
Şi şase braţe să iasă din laturile
lui: trei braţe ale sfeşnicului din-
tr-o latură a lui şi trei braţe ale
sfeşnicului din cealaltă latură a
lui; trei cupe în chipul florilor de
migdal pe un braţ, o gămălioară şi
o floare; şi trei cupe în chipul flo-
rilor de migdal pe celălalt braţ, o
gămălioară şi o floare; aşa să
fie pe cele şase braţe care ies din
sfeşnic. Şi pe sfeşnic să fie patru
cupe în chipul florilor de migdal,
gămălioarele lor şi florile lor; şi
să fie o gămălioară sub două bra-
ţe din el, şi o gămălioară sub două

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

15

16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

*Cap. 29.42.
Num. 17.4.
**Num. 7.89
1 Sam. 4.4.
2 Sam. 6.2.
2 Împ. 19.15
Ps. 80.1.
Is. 37.16.

*Cap. 37.10.
1 Împ. 7.48.
2 Cr. 4.8.
Ev. 9.2.

*Cap. 37.16.
Num. 4.7.

*Lev. 24.5,6.

*Cap. 37.17.
1 Împ. 7.49.
Zah. 4.2.
Ev. 9.2.
Apoc. 1.12;
4.5.

22

23

29

30

31

a  Sau �sanctuar�   b Capacul chivotului (sau �un capac al ispăşirii�)

25:7

Chivotul
şi scaunul
îndurării

Masa cu
pâinile pentru

punerea
înainte

Sfeşnicul
de aur



89

EXOD

braţe din el, şi o gămălioară sub
două braţe din el, pentru cele şa-
se braţe care ies din sfeşnic. Gă-
mălioarele lor şi braţele lor să fie
din el, totul bătut, dintr-o buca-
tă, de aur curat. Şi să-i faci şapte
candele şi ei să-i aprindăa can-
delele* şi ele să lumineze** îna-
intea lui; şi mucările lui şi cenu-
şarele lui să fie din aur curat.
Să-l facă dintr-un talant de aur
curat, cu toate uneltele acestea.
Şi vezi* să faci potrivit cu mode-
lul lor, care ţi s-a arătat pe munte.
Şi să faci cortul* din zece co-

voareb de in subţire răsucit şi
albastru** şi purpură şi stacojiu:
să le faci cu heruvimi, lucrare
artistică. Lungimea unui covor să
fie de douăzeci şi opt de coţi şi
lăţimea unui covor de patru coţi �
o singură măsură pentru toate
covoarele. Cinci covoare să fie
prinse unul cu altul şi cinci co-
voare să fie prinse unul cu altul.
Şi să faci cheotori din albastru
pe marginea unui covor la capă-
tul îmbinării; şi tot aşa să faci
pe marginea covorului din urmă
la cealaltă îmbinare. Să faci cinci-
zeci de cheotori la un covor şi
să faci cincizeci de cheotori la
marginea covorului la cealaltă
îmbinare: cheotorile să fie una în
faţa alteia. Şi să faci cincizeci de
copci de aur. Şi cu copcile să îm-
bini covoarele unul cu altul, astfel
încât cortul să fie una.
Şi să faci covoare* din păr de

capră pentru un acoperiş deasupra
cortului; să faci unsprezece co-
voare. Lungimea unui covor să fie
de treizeci de coţi şi lăţimea unui
covor de patru coţi: o singură mă-
sură pentru cele unsprezece co-
voare. Şi să uneşti cinci covoare
de o parte şi şase covoare de altă
parte şi să îndoi al şaselea covor
în faţa cortului. Şi să faci cincizeci
de cheotori pe marginea covoru-
lui de la urmă din îmbinare şi

*Cap. 36.19.

*Cap. 36.20.

*Cap. 38.27.
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Cortul şi
covoarele

a Sau �să facă să se înalţe�, expresie folosită pentru arderea-de-tot    b Sau �perdele�

cincizeci de cheotori pe marginea
covorului din cealaltă îmbinare.
Şi să faci cincizeci de copci de
aramă şi să pui copcile în cheo-
tori şi să îmbini acoperişul, ca să
fie una. Şi ceea ce rămâne atâr-
nând din covoarele acoperişului,
jumătatea covorului care rămâne,
să atârne peste partea dinapoi a
cortului. Şi cotul de pe o latură şi
cotul de pe cealaltă latură din ceea
ce va rămâne din lungimea covoa-
relor acoperişului să atârne peste
laturile cortului, de o parte şi de
alta, ca să-l acopere.
Şi să faci pentru acoperiş o

învelitoare* din piei de berbec
vopsite roşu şi o învelitoare din
piei de viţel de mare pe deasupra.
Şi să faci scândurile* pentru

cort din lemn de salcâm, puse în
picioare. Lungimea unei scânduri
să fie de zece coţi şi lăţimea unei
scânduri de un cot şi jumătate.
Fiecare scândură să aibă două
mânere, unul în dreptul altuia: aşa
să faci la toate scândurile cortului.
Şi să faci scândurile pentru cort,
douăzeci de scânduri în latura de
sud, spre sud. Şi să faci patruzeci
de postamente* de argint sub cele
douăzeci de scânduri, două posta-
mente sub o scândură, pentru cele
două mânere ale ei, şi două posta-
mente sub cealaltă scândură,
pentru cele două mânere ale ei.
Şi pentru cealaltă latură a cortului,
dinspre nord, să fie douăzeci de
scânduri şi cele patruzeci de
postamente de argint ale lor: două
postamente sub o scândură şi
două postamente sub cealaltă
scândură. Şi pentru spatele cor-
tului, dinspre apus, să faci şase
scânduri. Şi să faci două scânduri
pentru cele două unghiuri ale
cortului, în spate. Şi să fie legate
jos şi să fie unite împreună la
capetele lor într-un inel: aşa să fie
pentru amândouă; să fie pentru
cele două unghiuri. Şi să fie opt

26:25
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scânduri şi postamentele lor de
argint, şaisprezece postamente:
două postamente sub o scândură şi
două postamente sub cealaltă
scândură.
Şi să faci drugi* din lemn de

salcâm; cinci pentru scândurile
dintr-o latură a cortului şi cinci
drugi pentru scândurile din cea-
laltă latură a cortului şi cinci drugi
pentru scândurile din latura cor-
tului din spate, spre apus. Şi dru-
gul de la mijloc, din mijlocul scân-
durilor, să treacă de la un capăt
la celălalt. Şi să îmbraci scândurile
cu aur şi să faci verigile lor din
aur, ca suporturi pentru drugi, şi
să îmbraci drugii cu aur. Şi să ri-
dici cortul după* chipul lui, după
cum ţi s-a arătat pe munte.
Şi să faci o perdea* din mate-

rial albastru şi purpură şi staco-
jiu şi in subţire răsucit; să fie făcu-
tă lucrare artistică, cu heruvimi. Şi
s-o pui pe patru stâlpi din lemn de
salcâm îmbrăcaţi cu aur; cârligele
lor să fie de aur; stâlpii să fie puşi
pe patru postamente de argint.
Şi să prinzi perdeaua sub copci şi
să aduci acolo, înăuntrul perdelei,
chivotul* mărturiei; şi perdeaua**
să vă facă o despărţire între Sfân-
ta şi Sfânta Sfintelor. Şi să pui
scaunul* îndurării pe chivotul măr-
turiei, în Sfânta Sfintelor.
Şi să pui masa* în afara per-

delei şi sfeşnicul** în faţa mesei
în latura dinspre sud a cortului;
şi să pui masa în latura dinspre
nord. Şi să faci pentru intrarea cor-
tului o perdea* din material albas-
tru şi purpură şi stacojiu şi in sub-
ţire răsucit, lucrare de broderie.
Şi să faci pentru perdea cinci
stâlpi* din lemn de salcâm şi să-i
îmbraci cu aur; cârligele lor să fie
de aur şi să torni pentru ei cinci
postamente de aramă.
Şi să faci altarul* din lemn de

salcâm, lung de cinci coţi şi lat
de cinci coţi: altarul să fie pătrat

şi înălţimea lui să fie de trei coţi.
Şi să-i faci coarnele* în cele patru
colţuri ale lui; coarnele lui să fie
din el şi să-l îmbraci cu aramă**.
Şi să-i faci oalele pentru scoaterea
cenuşiia şi lopeţile şi farfuriile
adâncib şi furculiţele şi tigăile
pentru cărbuni; toate uneltele lui
să le faci din aramă. Şi să-i faci
un grătar din aramă în formă de
reţea; şi pe reţea să faci patru ve-
rigi de aramă la cele patru colţuri
ale ei. Şi să-l pui sub marginea
altarului, jos, şi reţeaua să ajungă
până la jumătatea altarului. Şi să
faci drugi pentru altar, drugi din
lemn de salcâm, şi să-i îmbraci cu
aramă. Şi drugii lui să se introducă
prin verigi şi drugii să fie pe cele
două laturi ale altarului, ca să fie
purtat*. Să-l faci din scânduri, gol
pe dinăuntru, cum* ţi s-a arătat pe
munte; aşa să-l facă.
Şi să faci curtea* cortului. În la-

tura de sud, înspre sud, să faci
pânzed din in subţire răsucit,
pentru curte, de o sută de coţi lun-
gime pentru o latură; şi cei două-
zeci de stâlpi ai ei şi cele două-
zeci de postamente de aramă ale
lor; şi cârligele stâlpilor şi verge-
lele lor de legătură, de argint. La
fel şi pentru latura dinspre nord
în lungime, să faci pânze lungi
de o sută de coţi şi cei douăzeci
de stâlpi ai ei, şi cele douăzeci de
postamente de aramă ale lor; cârli-
gele stâlpilor şi vergelele lor de
legătură să fie de argint. Şi pen-
tru lăţimea curţii în latura dinspre
apus să fie pânze de cincizeci
de coţi, cei zece stâlpi ai lor şi
cele zece postamente ale lor. Şi
lăţimea curţii din latura dinspre
răsărit, spre răsăritul soarelui, să
fie de cincizeci de coţi. Pânzele
pentru o aripăc a intrării să fie
de cincisprezece coţi, cei trei
stâlpi ai lor şi cele trei postamen-
te ale lor. Şi la cealaltă aripă să
fie pânze de cincisprezece coţi, cei
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*Cap. 25.9;
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**Lev. 4.6;
16.2.
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*Cap. 25.3,4.

*Cap. 39.2.
Lev. 8.7.

*Cap. 39.7.
**Lev. 24.7.
Num. 31.54.
Ios. 4.7.
Zah. 6.14.
1 Cor. 11.24.

*Cap. 39.8.

*Cap. 39.10.
Apoc. 21.19.

trei stâlpi ai lor şi cele trei pos-
tamente ale lor. Şi pentru poarta
curţii să fie o perdea de douăzeci
de coţi, din material albastru şi
purpură şi stacojiu şi in subţire ră-
sucit, lucrare brodată; cei patru
stâlpi ai lor şi cele patru postamen-
te ale lor. Toţi stâlpii curţii, de jur-
împrejur, să aibă vergele de legă-
tură de argint, cârligele lor de ar-
gint şi postamentele lor de ara-
mă. Lungimea curţii să fie de o
sută de coţi şi lăţimea de cinci-
zeci şi cincizeci şi înălţimea de
cinci coţi, de in răsucit; şi pos-
tamentele lor să fie de aramă.
Toate uneltele cortului pentru toa-
tă slujba lui şi toţi ţăruşii lui şi
toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.
Şi să porunceşti* fiilor lui Is-

rael să-ţi aducă pentru luminător
untdelemn curat de măsline bătu-
te ca să facă să lumineze candela
neîncetat. Aaron şi fiii săi le vor
pregăti de seara* până dimineaţa
înaintea DDDDDomnului, în cortul în-
tâlnirii**, în afara perdelei� care
este înaintea chivotului mărturiei;
va fi o rânduială pentru totdeau-
na��, pentru generaţiile lor, din
partea fiilor lui Israel.
Şi tu apropie la tine pe Aa-

ron, fratele tău, şi pe fiii săi cu
el, dintre fiii lui Israel, ca să-Mi
facă slujba de preoţi*: Aaron,
Nadab şi Abihu, Eleazar şi Ita-
mar, fiii lui Aaron. Şi să faci veş-
minte* sfinte lui Aaron, fratele tău,
pentru glorie şi pentru podoabă.
Şi să vorbeşti tuturor* celor cu
inimă înţeleaptă, pe care** i-am
umplut cu duh� de înţelepciune, ca
să facă veşmintele lui Aaron spre
a-l sfinţi, ca să-Mi facă slujba de
preot. Şi acestea sunt veşmintele
pe care le vor face: un pieptar* şi
un efod** şi o mantie� şi o căma-
şă�� ţesută, o mitră şi un brâu: şi
vor face veşmintele sfinte pentru
Aaron, fratele tău, şi pentru fiii
lui, ca să-Mi facă slujba de preoţi.

Şi să ia aur* şi material albas-
tru şi purpură şi stacojiu şi in sub-
ţire şi să facă efodul* din aur, din
material albastru şi purpură, din
stacojiu şi in subţire răsucit, lucrare
artis-tică. Să aibă doi umerari, ca
să-l îmbine la cele două capete ale
lui; aşa va fi îmbinat. Şi brâula efo-
dului lui, care va fi peste el, să fie
din aceeaşi bucată, ca lucrătura lui,
din aur, din material albastru şi
purpură şi stacojiu şi in subţire
răsucit. Şi să iei două pietre de
onix şi să gravezi pe ele numele
fiilor lui Israel: şase din numele
lor pe o piatră şi cele şase nume
ale celorlalţi pe cealaltă piatră,
după naşterea lor. Ca lucrarea unui
tăietor în piatră, asemenea gra-
vurilor de pecete, să gravezi cele
două pietre cu numele fiilor lui
Israel; să le faci montate în fe-
recături de aur. Şi să pui cele două
pietre pe umerarii efodului, ca
pietre de amintire* pentru fiii lui
Israel; şi Aaron va purta numele
lor înaintea DDDDDomnului, pe amân-
doi umerii săi, spre amintire**.
Şi să faci ferecături de aur şi două
lănţişoare de aur curat; să le faci
ca nişte şnururi, lucrare împletită;
şi să prinzi lănţişoarele împletite
pe ferecături.
Şi să faci pieptarul* judecă-

ţii; să-l faci lucrare artistică, la fel
ca lucrarea efodului; să-l faci din
aur, din material albastru şi purpu-
ră şi stacojiu şi in subţire răsucit.
Să fie pătrat şi dublat; lungimea lui
să fie de o palmă şi lăţimea lui
de o palmă. Şi să montezi pe el
montura de pietre*, patru şiruri de
pietre; un şir de pietre: un sar-
donix, un topaz şi un smarald �
întâiul şir; şi al doilea şir: un ru-
bin, un safir şi un diamant; şi al
treilea şir: un opal, un agat şi un
ametist; şi al patrulea şir: un cri-
solit, un onix şi un iaspisb; să fie
montate în aur în monturile lor.
Şi pietrele să fie după numele fii-

*Cap. 35.8;
35.28.
 Lev. 24.2.

*Cap. 30.8.
1 Sam. 3.3.
2 Cr. 13.11.
**Cap. 28.43
Fap. 7.44.
�Cap.26.31,33
��Cap. 29.9.
Lev. 3.17.
Num. 18.23.

*Num. 18.7.
Ps. 99.6.
Ev. 5.1,4.

*Cap. 29.5,29;
31.10; 39.1,2
Lev. 8.7,30.
Num. 20.26,28

*Cap. 31.6;
36.1.
**Cap. 31.3;
35.31.
1 Cor. 12.7.
�Is. 11.2.
Ef. 1.17.

*Vers. 15.
**Vers. 6.
�Vers. 31.
��Vers. 39.
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lor lui Israel, douăsprezece, după
numele lor, gravate ca o pecete,
fiecare după numele său; să
fie pentru cele douăsprezece*
seminţii. Şi să faci pe pieptar
lănţişoare ca nişte şnururi, lu-
crare împletită, din aur curat. Şi
să faci pe pieptar două inele
de aur şi să pui cele două ine-
le la cele două capete ale piep-
tarului. Şi să pui cele două lăn-
ţişoare de aur împletite în cele
două inele, la capetele piepta-
rului. Şi cele două capete ale ce-
lor două lănţişoare împletite să
le prinzi de cele două ferecături
şi să le pui pe umerarii efodu-
lui, în partea lui dinainte. Şi să
faci două inele de aur şi să le
pui la celelalte două capete ale
pieptarului, la marginea lui, pe
dinăuntru înspre efod. Şi să faci
două inele de aur şi să le pui
pe cei doi umerari ai efodului,
jos, în partea dinainte a lui,
chiar la îmbinarea lui, deasupra
brâuluia efodului. Şi să lege piep-
tarul cu inelele lui de inelele e-
fodului cu şnur albastru, ca să
fie deasupra brâului efodului şi
ca pieptarul să nu se desfacă
de pe efod. Şi Aaron va purta
numele fiilor lui Israel pe piep-
tarul judecăţii, pe inima sa, când
va intra în sfântul locaş, spre
amintire* înaintea DDDDDomnului,
neîncetat. Şi să pui* în piep-
tarul judecăţii Urim şi Tumimb

şi să fie pe inima lui Aaron,
când va intra înaintea DDDDDomnului.
Şi Aaron va purta judecata fii-
lor lui Israel pe inima sa, ne-
încetat, înaintea DDDDDomnului.
Şi să faci mantia* efodului, toa-

tă din material albastru. Şi deschi-
zătura ei pentru cap să fie în mij-
locul ei; la deschizătura ei să fie o
tivitură de lucrare ţesută de jur-
împrejur; să fie în ea ca deschiză-
tura unei cămăşi de zale, ca să

nu se rupă. Şi pe marginilec ei să fa-
ci rodii din fir albastru şi pur-
pură şi stacojiu, de jur-împrejurul
marginilor ei, şi clopoţei de aur
printre ele, de jur-împrejur: un clo-
poţel de aur şi o rodie, un clopo-
ţel de aur şi o rodie, pe marginile
mantiei, de jur-împrejur. Şi ea să
fie pe Aaron când va face slujbă;
şi să se audă sunetul ei când va
intra în sfântul locaş înaintea
DDDDDomnului şi când va ieşi, ca să
nu moară.
Şi să faci o placă* subţire de

aur curat şi să gravezi pe ea,
asemenea gravurilor de pecete,
«Sfinţenie** DDDDDomnului!» Şi
s-o pui pe un şnur albastru şi să
fie pe mitră; să fie pe partea di-
nainte a mitrei. Şi va fi pe frun-
tea lui Aaron, şi Aaron va purta*
nelegiuirea făcută în aducerea
lucrurilor sfinte, pe care le vor
sfinţi fiii lui Israel în toate da-
rurile lucrurilor lor sfinte; şi va fi
neîncetat pe fruntea lui, ca să
fie primite** pentru ei înaintea
DDDDDomnului.
Şi să ţeşi cămaşa* de in sub-

ţire; şi să faci mitra din in sub-
ţire; şi să faci un brâu de broderie.
Şi pentru fiii* lui Aaron să faci

cămăşi; şi să le faci brâie; şi să
le faci tichii, pentru glorie şi pen-
tru podoabă. Şi să îmbraci cu ele
pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii lui
cu el; şi să-i ungi* şi să-i con-
sacrid** şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi
facă slujba de preoţi. Şi să le faci
pantaloni* de in, ca să acopere
goliciunea cărnii lor; de la brâu
până la glezne să fie. Şi ei să fie
pe Aaron şi pe fiii lui când vor
intra în cortul întâlnirii sau când
se vor apropia de altar* ca să
slujească în sfântul locaş, ca să
nu poarte** nelegiuirea şi să
moară: este o rânduială pentru
totdeauna�, pentru el şi pentru
sămânţa lui după el.
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Şi aceasta vei face pentru ei
ca să-i sfinţeşti, ca să-Mi fie în
slujba de preoţi. Ia* un viţel tânăr
din cireadăa şi doi berbeci fără
cusur şi azime* şi turteb fără aluat
frământate cu untdelemn şi plă-
cintec fără aluat unse cu untde-
lemn; să le faci din floarea făinii
de grâu. Şi să le pui într-un coş şi
să le aduci în coş, şi viţelul şi cei
doi berbeci. Şi să apropii pe Aa-
ron şi pe fiii săi la intrarea cortu-
lui întâlnirii şi să-i spelid* cu apă.
Şi să iei veşmintele* şi să îmbraci
pe Aaron cu cămaşa şi cu mantia
efodului şi cu efodul şi cu piepta-
rul şi să-l încingi cu brâul efodu-
lui. Şi să-i pui mitra pe cap şi să
prinzi diadema* sfântă pe mitră.
Şi să iei untdelemnul* ungerii şi
să-i torni pe cap şi să-l ungi.
Şi să apropii pe fiii lui şi să-i

îmbraci* cu cămăşile şi să-i în-
cingi cu brâul, pe Aaron şi pe
fiii lui, şi să legi tichiile pe ei; şi
preoţia* să fie a lor, ca o rându-
ială pentru totdeauna. Şi vei con-
sacra pe** Aaron şi pe fiii săi.
Şi să aduci viţelul înaintea cortu-
lui întâlnirii; şi Aaron şi fiii săi
să-şi pună mâinile* pe capul vi-
ţelului. Şi să înjunghii viţelul îna-
intea DDDDDomnului, la intrarea cor-
tului întâlnirii. Şi să iei* din sân-
gele viţelului şi să pui cu degetul
tău pe coarnele altarului şi să
verşi celălalt sânge la piciorul al-
tarului. Şi să iei* toată grăsimea
care acoperă măruntaiele şi pra-
purul ficatului şi amândoi rinichii
şi grăsimea care este pe ei şi să le
arzie pe altar. Şi carnea* viţelului
şi pielea lui şi balega lui să le arzif

cu foc afară din tabără: este o jert-
fă pentru păcat. Şi să iei* unul din
berbeci şi Aaron şi fiii săi să-şi
pună mâinile pe capul berbecului.
Şi să înjunghii berbecul şi să iei

sângele lui şi să stropeşti pe altar
de jur-împrejur. Şi să tai berbecul
în bucăţi şi să-i speli măruntaiele
şi picioarele şi să le pui pe bu-
căţile lui şi pe capul lui. Şi să arzie

berbecul întreg pe altar: este o ar-
dere-de-tot pentru DDDDDomnul, de
mireasmă* plăcutăg, o jertfă prin
foc pentru DDDDDomnul.
Şi să iei* al doilea berbec şi

Aaron şi fiii lui să-şi pună mâi-
nile pe capul berbecului. Şi să
înjunghii berbecul şi să iei din
sângele lui şi să pui pe lobul ure-
chii drepte a lui Aaron şi pe lo-
bul urechii drepte a fiilor săi şi
pe degetul mare al mâinii drepte
a lor şi pe degetul mare al pi-
ciorului drept al lor; şi să stro-
peşti sângele pe altar de jur-împre-
jur. Şi să iei* din sângele care este
pe altar şi din untdelemnul unge-
rii şi să-l stropeşti pe Aaron şi veş-
mintele lui, şi pe fiii lui şi veş-
mintele fiilor lui cu el; şi va fi sfin-
ţit el şi veşmintele lui, şi fiii lui şi
veşmintele fiilor lui odată cu el. Şi
să iei grăsimea berbecului şi coa-
da şi grăsimea care acoperă mă-
runtaiele şi prapurul ficatului şi
amândoi rărunchii şi grăsimea
care este pe ei şi spata dreaptă,
pentru că este berbecul de con-
sacrare, şi o pâine* şi o turtă cu
untdelemn şi o plăcintă din co-
şul azimelor care este înaintea
DDDDDomnului. Şi să le pui pe toate
în mâinile lui Aaron şi în mâi-
nile fiilor lui şi să le legeni* ca
dar legănat înaintea DDDDDomnului.
Şi să le iei* din mâna lor, să le
arzie pe altar deasupra arderii-de-
tot ca mireasmă plăcută DDDDDom-
nului: este o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul. Şi să iei pieptul* ber-
becului de consacrare care este
pentru Aaron şi să-l legeni ca
dar legănat înaintea DDDDDomnului; şi
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el va fi partea ta. Şi vei sfinţi
pieptul darului legănat* şi spata
darului ridicat** care a fost le-
gănat şi ridicat din berbecul de
consacrare, din cel care este pen-
tru Aaron şi din cel care este
pentru fiii lui. Şi vor fi ale lui
Aaron şi ale fiilor săi, ca rându-
ială pentru totdeauna*, de la fiii
lui Israel; pentru că este un dar
ridicat**; şi va fi un dar ridicat
din partea fiilor lui Israel din
jertfele lor de pace, darul lor ri-
dicat pentru DDDDDomnul.
Şi veşmintele sfinte ale lui Aa-

ron vor fi* ale fiilor lui după el,
ca să fie unşi în ele şi să fie con-
sacraţi în ele. Şapte* zile le va
purta fiul lui care va fi preot în
locul lui, când va intra în cortul
întâlnirii ca să slujească în sfân-
tul locaş.
Şi să iei berbecul de consa-

crare şi să-i fierbi* carnea într-un
loc sfânt. Şi Aaron şi fiii lui să
mănânce carnea berbecului şi
pâinea* care este în coş la intra-
rea cortului întâlnirii. Ei vor mân-
ca* lucrurile cu care s-a făcut is-
păşirea, ca să-i consacre şi să-i
sfinţească. Dar străinul** să nu
mănânce, pentru că sunt sfinte. Şi
dacă va rămâne din carnea de
consacrare şi din pâine până a
doua zi, atunci vei arde rămăşi-
ţa* cu foc: nu va fi mâncată,
pentru că este sfântă. Şi aşa vei
face lui Aaron şi fiilor lui, potri-
vit cu tot ce ţi-am poruncit: şap-
te* zile îi vei consacra.
Şi vei aduce în fiecare zi* un

viţel ca jertfă pentru păcat, pen-
tru ispăşire: şi vei curăţi altarul,
făcând ispăşire pentrua el, şi-l
vei unge**, ca să-l sfinţeşti. Şap-
te zile vei face ispăşire pentrua

altar şi-l vei sfinţi; şi altarul va
fi preasfântb: orice se atinge* de
altar va fi sfânt.
Şi iată ce vei aduce pe altar:

doi miei de un an, în fiecare zi,

neîncetat*. Vei jertfi un miel di-
mineaţa* şi pe al doilea miel îl
vei jertfi între cele două seri. Şi a
zecea parte din floarea făinii,
frământată cu a patra parte din-
tr-un hin de untdelemn bătut,
pentru un miel; şi a patra parte
dintr-un hin de vin, ca dar de bău-
tură. Şi pe al doilea miel îl vei
jertfi între* cele două seri; îl vei
jertfi cu acelaşi dar de mâncare
ca dimineaţa şi cu acelaşi dar de
băutură, ca mireasmă plăcutăc, o
jertfă prin foc pentru DDDDDomnul.
Va fi arderea-de-tot neîncetată*
în generaţiile voastre, la intrarea
cortului întâlnirii, înaintea DDDDDom-
nului, unde Mă voi întâlni** cu
voi, ca să vorbesc acolo cu tine.
Şi acolo Mă voi întâlni cu fiii lui
Israel; şi cortul va fi sfinţit de
gloria* Mea. Şi voi sfinţi cortul
întâlnirii şi altarul; şi voi sfinţi
şi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să-Mi
fie în slujba de preoţi. Şi voi
locui* în mijlocul fiilor lui Israel
şi voi fi Dumnezeul lor. Şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor care i-am scos din
ţara Egiptului, ca să locuiesc în
mijlocul lor: Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor.
Şi să faci un altar* pentru ar-

derea tămâiei; să-l faci din lemn
de salcâm. Lungimea lui să fie
de un cot, lăţimea lui de un cot;
să fie pătrat; şi înălţimea lui de
doi coţi; coarnele* lui să fie din
el. Şi să-l îmbraci cu aur curat,
capaculd lui şi pereţii lui de jur-
împrejur şi coarnele lui; şi să
faci pe el o bordură de aur de
jur-împrejur. Şi să-i faci două
verigi de aur sub bordura lui,
pe cele două părţi lateralee ale
lui; să le faci pe cele două mu-
chii ale lui şi să fie ca suporturi
pentru drugi, ca să-l poarte cu
ei. Şi să faci drugii din lemn de
salcâm şi să-i îmbraci cu aur.
Şi să-l pui în faţa perdelei* care
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este înaintea chivotului mărturi-
ei, în faţa scaunului** îndurării,
care este deasupra mărturiei, unde
Mă voi întâlni cu tine. Şi Aaron
să ardă pe el tămâia* plăcut mi-
rositoare: s-o ardă în fiecare di-
mineaţă, când se pregătesc** can-
delele. Şi când Aaron va aprindea

candelele între cele două seri, să
ardă tămâia, o tămâie neîncetată
înaintea DDDDDomnului în generaţiile
voastre. Să nu aduceţi nici o tă-
mâie străină* pe el, nici arde-
re-de-tot, nici dar de mâncare;
şi să nu vărsaţi dar de băutură
pe el. Şi Aaron să facă ispăşi-
re* pe coarnele lui o dată** pe
an. Să facă ispăşire pe el o dată
pe an în generaţiile voastre, cu
sângele jertfei pentru păcat, pen-
tru ispăşire; este preasfânt pentru
DDDDDomnul�.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Când vei face nu-
mărătoarea* fiilor lui Israel, po-
trivit cu toţi aceia dintre ei
care vor fi număraţi, atunci să
dea fiecare un preţ de răscum-
părare** DDDDDomnului pentru su-
fletul său, când îi vei număra, ca
să nu fie nici o plagă� printre
ei când îi vei număra. Aceasta
să dea oricine va trece între
cei număraţi: o jumătate de siclu,
după siclul* sfântului locaş; si-
clul este de douăzeci de ghere.
O jumătate** de siclu va fi dar
ridicat pentru DDDDDomnul. Oricine
va trece între cei număraţi, de la
vârsta de douăzeci de ani în
sus, să dea darul ridicat al DDDDDom-
nului. Bogatul* să nu dea mai
mult şi săracul să nu dea mai pu-
ţin de o jumătate de siclu, când
vor aduce darul ridicat al DDDDDom-
nului, ca să facă ispăşire pentru
sufletele voastre. Şi vei primi ar-
gintul de ispăşire de la fiii lui
Israel şi-l vei da pentru slujba
cortului întâlnirii; şi va fi o
amintire* pentru fiii lui Israel

înaintea DDDDDomnului, ca să facă is-
păşire pentru sufletele voastre�.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Să faci şi un li-
ghean* de aramă pentru spălat,
şi piciorul lui de aramă; şi să-l
pui** între cortul întâlnirii şi al-
tar şi să pui apă în el. Şi Aaron
şi fiii lui să-şi spele mâinile şi pi-
cioarele dinb el. Când intră în
cortul întâlnirii, să se spele* cu
apă, ca să nu moară; sau când se
apropie de altar ca să slujească,
să înalţe o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul. Şi să-şi spele mâinile şi
picioarele, ca să nu moară*. Şi va
fi o rânduială pentru totdeauna
pentru ei, pentru el şi pentru să-
mânţa lui în generaţiile lor�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Şi tu, ia cele mai
bune mirodenii*: mir** lichid,
cinci sute de sicli, şi scorţişoară
aromată, pe jumătate, două sute
cincizeci, şi trestie� aromată,
două sute cincizeci, şi casia*,
cinci sute de sicli, după siclul
sfântului locaş, şi un hin** de
untdelemn de măsline. Şi să faci
din el un untdelemn pentru un-
gerea sfântă, un amestec parfu-
mat, după arta celui care face
mir*. Acesta va fi untdelemnul**
ungerii sfinte. Şi să ungi* cu el
cortul întâlnirii şi chivotul măr-
turiei şi masa şi toate uneltele
ei şi sfeşnicul şi uneltele lui şi
altarul tămâiei şi altarul arde-
rii-de-tot şi toate uneltele lui şi
ligheanul şi piciorul lui. Şi să
le sfinţeşti, ca să fie preasfinte;
orice se va atinge* de ele va fi
sfânt. Şi să ungi* pe Aaron şi pe
fiii săi şi să-i sfinţeşti, ca să-Mi
fie în slujba de preoţi. Şi să
vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
«Acesta va fi pentru Mine un
untdelemn de ungere sfântă în ge-
neraţiile voastre. Să nu se toar-
ne pe carnea vreunui om şi să nu
faceţi unul ca el, după ameste-
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cul lui: este* sfânt; să vă fie sfânt!
Oricine va amesteca unul ca el
sau cine va pune din el pe un
străina va fi nimicit* din poporul
său»�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Ia-ţi mirodenii* � stacte şi onice
şi galban � mirodenii mirosi-
toare şi tămâie curată; să fie în
aceeaşi măsură. Şi să faci din
ele o tămâie, o mireasmă după
arta celui care face mir*: sărată,
curată, sfântă. Şi vei pisa mărunt
din ea şi vei pune din ea înain-
tea mărturiei în cortul întâlnirii,
unde* Mă voi întâlni cu tine: vă
va fi preasfântă**. Şi tămâia
pe care o vei face � să nu faceţi*
după amestecul ei pentru voi
înşivă � îţi va fi sfântă pentru
DDDDDomnul. Oricine* va face tămâie
asemenea ei, ca s-o miroasă, va
fi nimicit din poporul său�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vezi*, am chemat pe
nume pe Beţaleelb, fiul** lui
Uric, fiul lui Hur, din seminţia
lui Iuda. Şi l-am umplut* cu Du-
hul lui Dumnezeu în** înţelep-
ciune şi în pricepere şi în cu-
noştinţă şi în orice fel de meşte-
şug, ca să facă invenţii � ca să
lucreze în aur şi în argint şi în a-
ramă şi în tăierea pietrei pentru
montat şi în tăierea lemnului � ca
să lucreze în orice meşteşug. Şi,
iată, am rânduit cu el pe Oho-
liabd*, fiul lui Ahisamace, din se-
minţia lui Dan; şi am dat înţelep-
ciune** în inima fiecăruia care
este cu inimă înţeleaptă, ca să facă
tot ce ţi-am poruncit: cortul* în-
tâlnirii şi chivotul** mărturiei şi
scaunul� îndurării care este deasu-
pra şi toate uneltele cortului, şi
masa* şi uneltele ei, şi sfeşnicul**
curat şi toate uneltele lui, şi alta-
rul� tămâiei, şi altarul* arderii-de-
tot şi toate uneltele lui, şi lighea-
nul** şi piciorul lui, şi veşmintele*
lucrate artistic şi veşmintele sfinte

pentru preotul Aaron, şi veşmin-
tele fiilor săi, ca să-Mi fie în slujba
de preoţi, şi untdelemnul* ungerii
şi tămâia** plăcut mirositoare
pentru sfântul locaş. Vor face po-
trivit cu tot ce ţi-am poruncit�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Şi tu, vorbeşte fiilor
lui Israel, zicând: «Să ţineţi ne-
greşit sabatele* Mele; pentru că
acesta este un semn între Mine şi
voi în generaţiile voastre, ca să
cunoaşteţi că Eu sunt DDDDDomnul
care vă sfinţeşte. Să ţineţi* deci
sabatul, pentru că vă este sfânt:
oricine-l va profana va fi omo-
rât** negreşit, pentru că cine va
face vreo lucrare în el, sufletul
acela va fi nimicit din poporul
său. Şase* zile să se lucreze, dar în
ziua a şaptea** este sabatul de
odihnă, sfânt pentru DDDDDomnul.
Cine va face vreo lucrare în ziua
sabatului va fi omorât negreşit.
Şi fiii lui Israel să păzească sa-
batul, ca să ţină sabatul în ge-
neraţiile lor drept legământ pen-
tru totdeauna. Este un semn* în-
tre Mine şi fiii lui Israel pentru
totdeauna; pentru că DDDDDomnul a
făcut cerurile şi pământul în
şase** zile, şi în ziua a şaptea
S-a odihnit şi S-a înviorat»�.
Şi, după ce a terminat de

vorbit cu Moise pe muntele Sinai,
i-a dat cele două table* ale măr-
turiei, table de piatră, scrise cu
degetul lui Dumnezeu.
Şi, când a văzut poporul că

Moise* întârzia să coboare de
pe munte, poporul s-a adunat
la Aaron şi i-a zis: �Ridică-te,
fă-ne** un dumnezeu care să
meargă� înaintea noastră; pen-
tru că nu ştim ce i s-a întâmplat
lui Moise acesta, omul care
ne-a scos�� din ţara Egiptului!�
Şi Aaron le-a zis: �Scoateţi cer-
ceii* de aur care sunt în urechile
soţiilor voastre, ale fiilor voştri
şi ale fiicelor voastre şi aduceţi-i
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la mine�. Şi tot poporul şi-a
scos cerceii de aur care erau în
urechile lor şi i-au adus lui
Aaron. Şi el a luat din mâinile
lor şi l-a modelat cu dalta şi a
făcut* un viţel turnat. Şi au zis:
�Israele, acesta este dumnezeul
tău care te-a scos din ţara Egip-
tului!� Şi Aaron l-a văzut şi a
zidit un altar înaintea luia; şi
Aaron a anunţat* şi a zis: �Mâine
este o sărbătoare pentru DDDDDom-
nul!� Şi a doua zi s-au sculat de
dimineaţă şi au jertfit arderi-
de-tot şi au adus jertfe de pace;
şi poporul* s-a aşezat să mă-
nânce şi să bea şi s-au ridicat să
joace**.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Du-te, coboară*, pentru că po-
porul tău pe care l-ai scos din ţa-
ra Egiptului s-a stricat**. Curând
s-au abătut de la calea pe care
le-am poruncit-o; şi-au făcut un
viţel turnat şi s-au închinat îna-
intea lui şi i-au jertfit* şi au zis:
«Acesta, Israele, este dumnezeul
tău care te-a scos din ţara Egip-
tului!»� Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moi-
se: �Am văzut* pe acest popor şi,
iată, este un popor cu grumazul
înţepenit**. Şi acum lasă-Mă* ca
mânia** Mea să se aprindă îm-
potriva lor şi să-i nimicesc; şi
voi face din tine� o mare naţiune�.
Şi Moise L-a rugat* pe DDDDDom-

nul Dumnezeul său şi a zis:
�Pentru ce, DDDDDoamne, să se aprin-
dă mânia Ta împotriva poporu-
lui Tău, pe care l-ai scos din ţa-
ra Egiptului cu putere mare şi cu
mână tare? Pentru ce să vor-
bească* egiptenii, zicând: «Spre
rău i-a scos, ca să-i omoare pe
munţi şi să-i nimicească de pe faţa
pământului»? Întoarce-Te de la
aprinderea mâniei Tale şi întoar-
ce-Te de la acest rău împotriva
poporului Tău! Adu-ţi aminte de
Avraam, de Isaac şi de Israel, ro-
bii Tăi, cărora le-ai jurat* pe Ti-

ne Însuţi şi le-ai zis: «Voi înmulţi
sămânţa voastră ca stelele** ce-
rurilor şi voi da seminţei voastre
toată ţara� aceasta despre care
am vorbit şi o vor moşteni pen-
tru totdeauna»�. Şi DDDDDomnul S-a
întors* de la răul pe care spusese
că-l va face poporului Său.
Şi Moise s-a întors* şi a co-

borât de pe munte cu cele două
table ale mărturiei în mâna lui;
tablele erau scrise pe amândouă
părţile: erau scrise pe o parte şi
pe cealaltă. Şi tablele* erau lu-
crarea lui Dumnezeu şi scrierea
era scrierea lui Dumnezeu, grava-
tă pe table. Şi Iosua a auzit gla-
sul poporului când chiuiau şi i-a
zis lui Moise: �E strigăt de război
în tabără�. Şi el a zis: �Nu e sune-
tul unui strigăt de victorie, nici su-
netul unui strigăt de înfrângereb;
aud un glas de cântare al unora care
cântă răspunzându-şi�. Şi a fost
aşa: când s-a apropiat de tabără,
a văzut viţelul şi jocurile*. Şi mâ-
nia lui Moise s-a aprins şi a arun-
cat tablele din mâini şi le-a sfă-
râmat la poalele muntelui. Şi
a luat* viţelul pe care-l făcuseră şi
l-a ars cu foc şi l-a măcinat în
pulbere şi a presărat-o pe apă şi
a dat-o fiilor lui Israel s-o bea.
Şi Moise i-a zis lui Aaron: �Ce ţi-a
făcut* acest popor, de ai adus un
mare păcat asupra lor?� Şi Aaron
a zis: �Să nu se aprindă mânia
domnului meu! Tu* cunoşti po-
porul, că este pus pe rău. Şi mi-au
zis: «Fă-ne un dumnezeu care să
meargă înaintea noastră, pentru
că nu ştim ce i s-a întâmplat lui
Moise acesta, omul care ne-a
scos din ţara Egiptului!» Şi le-am
zis: «Cine are aur?» Ei l-au scos
şi mi l-au dat, iar eu l-am aruncat
în foc şi a ieşit acest viţel�.
Şi Moise a văzut că poporul

era fără frâu; pentru că Aaron
îl făcuse fără frâu*, spre ruşinea
lor, înaintea potrivnicilor lor. Şi
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Moise a stat la poarta taberei şi
a zis: �Cine este pentru DDDDDomnul:
la mine!� Şi toţi fiii lui Levi s-au
strâns la el. Şi le-a zis: �Aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael: «Fiecare să-şi pună* sabia
la coapsă; şi mergeţi încoace şi
încolo, din poartă în poartă,
prin tabără, şi fiecare să ucidă**
pe fratele său şi fiecare pe tova-
răşul său şi fiecare pe prietenul
său de aproape»�. Şi fiii lui
Levi au făcut după cuvântul lui
Moise şi cam trei mii de bărbaţi
au căzut din popor în ziua
aceea. Şi Moise a zis: �Consa-
craţi-vă astăzi pentru DDDDDomnul,
fiecare împotriva* fiului său şi
împotriva fratelui său, ca să
aduceţi astăzi o binecuvântare
asupra voastră înşivă�.
Şi a fost aşa: a doua zi, Moi-

se a spus poporului: �Aţi păcă-
tuit* cu un mare păcat. Şi acum
mă voi sui la DDDDDomnul: poate**
voi face ispăşire� pentru păcatul
vostru�. Şi Moise s-a întors* la
DDDDDomnul şi a zis: �Vai! poporul
acesta a păcătuit cu un mare pă-
cat şi şi-au făcut** un dumnezeu
de aur! Şi acum, dacă le vei ier-
ta păcatul �, iar dacă nu, şter-
ge-mă*, Te rog, din cartea** Ta
pe care ai scris-o�. Şi DDDDDomnul i-a
zis lui Moise: �Pe cel care a pă-
cătuit* împotriva Mea, pe acela
îl voi şterge din cartea Mea. Şi
acum mergi şi du pe popor unde
ţi-am spus*. Iată, Îngerul** Meu
va merge înaintea ta, dar în ziua�
cercetării Mele le voi pedepsia

păcatul în ei�. Şi DDDDDomnul a lovit
pe popor pentru că făcuseră*
viţelul � pe care-l făcuse Aaron.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Pleacă*, suie-te de aici, tu şi po-
porul pe care l-ai scos din ţara
Egiptului, în ţara pentru care am
jurat** lui Avraam, lui Isaac� şi
lui Iacov��, zicând: «O voi da se-
minţei tale». Şi voi trimite un în-

ger* înaintea ta şi voi alunga**
pe canaaniţi, pe amoriţi şi pe he-
tiţi şi pe fereziţi, pe heviţi şi pe
iebusiţi: în ţara* unde curge lapte
şi miere; pentru că Eu nu Mă voi
sui în mijlocul tău, pentru că eşti
un popor cu grumazul înţepe-
nit**; ca să nu te nimicesc� pe
drum�. Şi poporul a auzit acest
cuvânt rău. Şi s-au jelit* şi ni-
meni nu şi-a pus podoabele**. Şi
DDDDDomnul zisese lui Moise: �Spune
fiilor lui Israel: «Voi sunteţi un
popor cu grumazul înţepenit: în-
tr-o clipă dacă Mă voi sui în
mijlocul tău, te voi nimici. Şi
acum, aruncă-ţi podoabele de pe
tine şi voi şti* ce-ţi voi face»�.
Şi fiii lui Israel şi-au scos po-
doabele lor, lab muntele Horeb.
Şi Moise a luat cortul* şi l-a

întins afară** din tabără, departe
de tabără, şi l-a numit cortul
întâlnirii. Şi a fost aşa: oricine
căuta� pe DDDDDomnul ieşea la cor-
tul întâlnirii, care era afară din
tabără. Şi a fost aşa: când Moise
ieşea afară la cort, tot poporul
se ridica şi stătea fiecare la in-
trarea* cortului său şi se uita du-
pă Moise până intra în cort. Şi a
fost aşa: când intra Moise în cort,
stâlpul de nor* cobora şi stătea
la intrarea cortului şi DDDDDomnul
vorbea** cu Moise. Şi tot popo-
rul vedea stâlpul de nor stând la
intrarea cortului  şi tot poporul
se ridica şi se închina*, fiecare la
intrarea cortului său. Şi DDDDDomnul
vorbea cu Moise faţă în faţă*,
cum vorbeşte un om cu prietenul
său. Şi se întorcea în tabără; dar
slujitorul său, Iosua**, fiul lui
Nun, un tânăr, nu ieşea dinăun-
trul cortului.
Şi Moise i-a zis DDDDDomnului:

�Vezi, Tu îmi zici: «Suie* pe po-
porul acesta!» Şi nu mi-ai făcut
cunoscut pe cine vei trimite cu
mine. Şi ai zis: «Eu te cunosc**
pe nume şi ai căpătat favoare în
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ochii Mei». Şi acum, Te rog, dacă
am căpătat favoare în ochii
Tăi, arată-mi dar căile* Tale, ca să
Te cunosc şi să capăt favoare
în ochii Tăi; şi ai în vedere că
această naţiune este poporul**
Tău�. Şi El a zis: �Faţa* Mea va
merge cu tine şi îţi voi da odih-
nă**�. Şi el I-a zis: �Dacă nu
merge faţa Ta cu noi, nu ne sui
de aici. Pentru că, prin ce se va
cunoaşte atunci că am căpătat
favoare în ochii Tăi, eu şi popo-
rul Tău? Nu prin aceasta, că vei
merge* cu noi? Aşa vom fi deo-
sebiţi**, eu şi poporul Tău, din-
tre toate popoarele care sunt pe
faţa pământului�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Voi face* şi lucrul acesta, pe ca-
re-l spui acum, pentru că ai că-
pătat favoare în ochii Mei şi
te cunosc pe nume�. Şi el a zis:
�Arată-mi, Te rog, gloria* Ta�.
Şi El a zis: �Voi face* să treacă
toată bunătatea Mea pe dinain-
tea feţei tale şi voi vesti Nume-
le DDDDDomnului înaintea ta; şi voi
fi îndurător** cu cine voi fi în-
durător şi voi avea milă de cine
voi avea milă�. Şi a zis: �Tu
nu-Mi poţi vedea faţa, pentru că
omul nu poate* să Mă vadă şi să
trăiască�. Şi DDDDDomnul a zis: ,,Iată
un loc lângă Mine: acolo vei sta*
pe stâncă. Şi va fi aşa: când va
trece gloria Mea, te voi pune în-
tr-o crăpătură* a stâncii şi te voi
acoperi** cu mâna Mea până voi
trece. Şi-Mi voi trage mâna şi
Mă vei vedea pe dinapoi, dar
faţa Mea nu se va vedea*�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Taie-ţi două* table de piatră
asemenea celor dintâi şi voi
scrie** pe table cuvintele care
erau pe tablele dintâi, pe care
le-ai sfărâmat. Şi fii gata mâine
dimineaţă şi suie-te dimineaţă
pe muntele Sinai* şi stai acolo
înaintea Mea, pe vârful munte-
lui. Şi nici un om* să nu se suie
cu tine şi nici un om să nu se vadă

pe tot muntele; nici turmele, nici
cirezile să nu pască în faţa mun-
telui aceluia�. Şi a tăiat două ta-
ble de piatră asemenea celor
dintâi; şi Moise s-a sculat dis-de-
dimineaţă şi s-a suit pe muntele
Sinai, cum îi poruncise DDDDDomnul,
şi a luat în mână cele două table
de piatră.
Şi DDDDDomnul a coborât în nor*

şi a stat acolo cu el; şi a vestit
Numele DDDDDomnului. Şi DDDDDomnul
a trecut pe dinaintea feţei lui şi
a strigat: �DDDDDomnul, DDDDDomnul
Dumnezeu, binevoitor* şi mi-
los, încet la mânie şi bogat în
îndurare** şi adevăr�, păs-
trând* îndurare pentru mii, ier-
tând** nelegiuirea şi răzvrăti-
rea şi păcatul, şi care nu socoteş-
te� nicidecum nevinovat pe
cel vinovat, care cercetează��
nelegiuirea părinţilor în copii şi
în copiii copiilor, în cea de-a tre-
ia şi a patra generaţie!�
Şi Moise s-a grăbit şi s-a ple-

cat* cu faţa până la pământ
şi s-a închinat; şi a zis: �Dacă am
căpătat favoare în ochii Tăi,
Doamne, Te rog, să meargă Dom-
nul în mijlocul nostru; pentru că
este un popor cu grumazul în-
ţepenit; şi iartă-ne nelegiuirea
şi păcatul nostru şi ia-ne de moş-
tenire*�. Şi El a zis: �Iată, întă-
resc un legământ*: în faţa în-
tregului tău popor voi face mi-
nuni** care n-au fost făcute pe
tot pământul, nici în vreo naţiu-
ne; şi tot poporul în mijlocul
căruia eşti va vedea lucrarea
DDDDDomnului, pentru că ceea ce voi
face cu tine va fi înfricoşător�.

Păzeşte ce-ţi poruncesc as-
tăzi! Iată, alung* dinaintea ta pe
amoriţi şi pe canaaniţi şi pe
hetiţi şi pe fereziţi şi pe heviţi
şi pe iebusiţi. Fereşte-te să faci*
legământ cu locuitorii ţării în
care vei intra, ca să nu fie o
cursă în mijlocul tău. Ci să le
dărâmaţi* altarele şi să le sfă-
râmaţi stâlpii şi să le tăiaţi**

*Ps. 25.4;
51.13;
**Cap. 3.7,10.
Deut. 9.26;
9.29.
Ioel 2.17.

*Cap.13.21;
40.34-38.
Deut. 4.37.
Is. 63.9.
**Deut. 3.20
Ios. 21.44;
Ps. 95.11.
Mt. 11.28.

*Num. 14.14
**Cap. 34.10
Lev. 20.24,26
Deut. 4.7,34.
2 Sam. 7.23.
1 Împ. 8.53.
Ps. 147.20.

*Gen. 19.21.
Iac. 5.16.

*Deut. 5.24.
1 Tim. 6.16.

*Cap. 34.5-7.
Ier. 31.14.
**Rom. 9.15;
9.16,18.

*Gen. 32.30.
Jud. 6.22;
13.22.
Is. 6.5.
 Apoc. 1.16,17
Cap. 24.10.
*Ps. 18.2,46;
27.5; 61.2.

*Is. 2.21.
**Ps. 91.1,4.
Is. 49.2; 51.16.

*Vers. 20.
Ioan 1.18.

*Cap. 24.12;
32.16,19.
Deut. 10.1.
**Cap. 31.18
Deut. 10.2,4.

*Cap. 19.20;
24.12.

*Cap. 19.12;
19.13,21.

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

*Cap. 19.9;
33.9.

*Ps. 31.19.
Rom. 2.4.
**Num. 14.18
Deut. 4.31.
Neem. 9.17.
Ps. 86.15;
111.4; 112.4.
�Ps. 57.10.
*Cap. 20.6.
Deut. 5.10.
**Ps. 103.3,4.
Dan. 9.9.
Ef. 4.32.
1 Ioan 1.9.
�Cap. 23.7.
Ios. 24.19.
Iov 10.14.
Mica 6.11.
Naum 1.3.
��Deut. 5.9

*Cap. 4.31.

*Deut. 4.20.
Ps. 28.9;
33.12; 78.62;
94.14.
Ier. 10.16.
Zah. 2.12.

*Deut. 5.2;
29.12,14.
**Deut. 4.32
2 Sam. 7.23.
Ps. 72.18;
77.14; 78.12;
136.4; 147.20.
�Deut. 10.21
Ps. 145.6.
Is. 64.3.

*Cap. 33.2.

*Cap. 23.32.
Deut. 7.2.
Jud. 2.2.
*Cap. 23.24.
Deut. 12.3.
**Jud. 6.25.
2 Împ. 18.4;
23.14.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

34Alte table
ale legii

Înnoirea
legământului

34:13



100

EXOD

aşerelea. Pentru că nu te vei în-
china altui dumnezeu; pentru că
DDDDDomnul � Numele Lui este Ge-
los* � El este un Dumnezeu ge-
los. Ca nu cumva să facib legă-
mânt cu locuitorii ţării şi ei să
curvească* după dumnezeii lor
şi să jertfească** dumnezeilor
lor; şi să fii invitat� şi să mă-
nânci�� din jertfa lorc şi să iei
dintre fiicele* lor pentru fiii tăi
şi fiicele lor să curvească**
după dumnezeii lor şi să facă
pe fiii tăi să curvească după dum-
nezeii lor. Să nu-ţi faci* dum-
nezei turnaţi.

Să ţii sărbătoarea Azimelor*.
Şapte** zile să mănânci azime,
după cum ţi-am poruncit, la
timpul hotărât al lunii Abib�,
pentru că în luna Abib ai ieşit
din Egipt. Tot* ce deschide pân-
tecele este al Meu, şi orice în-
tâi-născut de parte bărbăteas-
că, atât din cireadă, cât şi din
turmă. Şi pe întâiul-născut*
al măgăriţei să-l răscumperi cu
un miel; şi dacă nu-l vei răscum-
păra, să-i frângi gâtul. Să răs-
cumperi pe toţi întâii-născuţi din-
tre fiii tăi. Şi nimeni să nu se în-
făţişeze înaintea Mea cu mâinile
goaled**. Şase* zile să lucrezi,
dar în ziua a şaptea să te odihneş-
ti; să te odihneşti la arat şi la sece-
rat. Şi să ţii sărbătoarea Săptă-
mânilor*, a celor dintâi roade din
secerişul de grâu, şi sărbătoarea
Culesului**, la sfârşitule anului.
De trei* ori pe an, toată partea
bărbătească a voastră să se înfă-
ţişeze înaintea Domnului DDDDDum-
nezeu, Dumnezeul lui Israel.
Pentru că voi alunga* naţiuni di-
naintea ta şi-ţi voi lărgi** ho-
tarele şi nimeni nu-ţi va pofti�
ţara când te vei sui să te înfăţi-
şezi înaintea feţei DDDDDomnului
Dumnezeului tău de trei ori pe
an. Să nu aducif* sângele jertfei

Mele cu pâine cu aluat; şi jert-
fa** sărbătorii Paştelor nu va fi
lăsată noaptea până dimineaţa.
Să aduci în casa DDDDDomnului Dum-
nezeului tău pârga* celor dintâi
roade din ogorul tău. Să nu fierbi
iedul** în laptele mamei lui�.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Scrie-ţi* aceste cuvinte! Pentru
că după cuprinsul acestor cu-
vinte am făcut legământ** cu
tine şi cu Israel�. Şi a fost acolo
cu DDDDDomnul patruzeci* de zile
şi patruzeci de nopţi: nici n-a
mâncat** pâine, nici n-a băut
apă. Şi DDDDDomnul a scris� pe table
cuvintele legământului, cele zece
cuvinte.
Şi a fost aşa: când a coborât

Moise de pe muntele Sinai � şi
cele două table* ale mărturiei
erau în mâna lui Moise când a
coborât de pe munte � Moise nu
ştia că pielea feţei** lui strălu-
cea pentru căg vorbise cu El. Şi
Aaron şi toţi fiii lui Israel l-au
văzut pe Moise şi, iată, pielea
feţei lui strălucea; şi s-au temut
să se apropie de el. Şi Moise i-a
chemat; şi Aaron şi toate căpe-
teniile adunării s-au întors la el;
şi Moise le-a vorbit. Şi, după
aceasta, toţi fiii lui Israel s-au
apropiat şi le-a poruncit* tot ce
vorbise DDDDDomnul cu el pe muntele
Sinai. Şi Moise a încetat să le
vorbească şi şi-a pus un văl* peste
faţă. Şi Moise, când intra* înain-
tea DDDDDomnului ca să vorbească cu
El, îşi scotea vălul până ieşea.
Şi ieşea şi spunea fiilor lui Isra-
el ce i se poruncise. Şi fiii lui Is-
rael vedeau faţa lui Moise, că
pielea feţei lui Moise strălucea. Şi
Moise din nou îşi punea vălul
peste faţă, până intra să vor-
bească cu El.
Şi Moise a strâns toată adu-

narea fiilor lui Israel şi le-a zis:
�Acestea* sunt lucrurile pe care

*Cap. 20.5.
Deut. 4.24.

*Deut. 31.16.
Ier. 3.9.
Ezec. 6.9.
**Cap. 22.20
�Num. 25.2.
1 Cor. 10.27.
��Ps. 106.28.
1 Cor. 8.4,7.

*Deut. 7.3.
1 Împ. 11.2.
Ezra 9.2.
Neem. 13.25.
**Num.25.1.

*Cap. 20.4.
Lev. 19.4.

*Cap. 12.17.
Lev. 23.6.
**Cap. 12.15
�Cap. 12.2.

*Cap. 13.2;
13.12.
Num. 3.12.
Lc. 2.23.

*Cap. 13.13.
**Cap. 22.29;
23.15.
Deut. 16.16.
1 Sam. 9.7,8.
2 Sam. 24.24

*Cap. 20.9;
23.12; 35.2.
Deut. 5.12;
5.13.
Lc. 13.14.

*Cap. 23.16.
Num. 28.26.
Deut. 16.10.
**Deut. 16.13

*Cap. 23.14.
Deut. 16.16.

*Cap. 33.2.
Lev. 18.24.
Deut. 7.1.
Ps. 78.55.
**Deut. 12.20.
�Gen. 35.5.
2 Cr. 17.10.
Fap. 18.10.
*Cap. 23.18.
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*Cap. 32.15.
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le-a poruncit DDDDDomnul să le fa-
ceţi. Şase* zile să se lucreze, dar
ziua a şaptea să vă fie sfântăa,
un sabat** de odihnă, pentru DDDDDom-
nul: oricine va lucra în ea să fie
omorât�. Să nu aprindeţi* nici un
foc în toate locuinţele voastre în
ziua sabatului�.
Şi Moise a vorbit către toată

adunarea fiilor lui Israel, zicând:
�Acesta este cuvântul pe care l-a
poruncit DDDDDomnul, zicând: Luaţi
dintre voi un dar ridicat pentru
DDDDDomnul: fiecare* a cărui inimă
este binevoitoare să aducă darul
ridicat al DDDDDomnului: aur şi ar-
gint şi aramă şi material albastru
şi purpură şi stacojiu şi in subţi-
re şi păr de capră şi piei de ber-
bec vopsite roşu şi piei de viţel de
mare şi lemn de salcâm şi unt-
delemn pentru luminător şi miro-
denii* pentru untdelemnul ungerii
şi pentru tămâia plăcut mirosi-
toare; şi pietre de onix şi pietre
de montat pentru efod şi pentru
pieptar. Şi toţi cei care sunt cu ini-
mă înţeleaptă* între voi să
vină şi să facă tot ce a poruncit
DDDDDomnul: cortul*, acoperişul lui
şi învelitoarea lui, copcile lui şi
scândurile lui, drugii lui, stâlpii
lui şi postamentele lui; chivotul*
şi drugii lui, scaunul îndurării şi
perdeaua despărţitoareb, masa*
şi drugii ei şi toate uneltele ei
şi pâinea** pentru punerea îna-
inte; şi sfeşnicul* pentru lumină
şi uneltele lui şi candelele lui şi
untdelemnul** pentru luminător;
şi altarul* tămâiei şi drugii lui
şi untdelemnul** ungerii, şi tămâia
plăcut mirositoare şi perdeaua
intrării, de la intrarea cortului; al-
tarul* arderii-de-tot şi grătarul
lui de aramă, drugii lui şi toate
uneltele lui; ligheanul şi picio-
rul lui; pânzele* curţii, stâlpii ei
şi postamentele ei şi perdeaua
de la poarta curţii; ţăruşii cortu-
lui şi ţăruşii curţii şi funiile lor;

veşmintele* lucrate artistic pentru
slujit în sfântul locaş, veşmintele
sfinte pentru preotul Aaron, şi
veşmintele fiilor lui, ca să slujeas-
că în slujba de preoţi�.
Şi toată adunarea fiilor lui

Israel a plecat dinaintea lui Moi-
se. Şi fiecare om pe care îl miş-
ca* inima lui şi fiecare om pe
care îl îndemna duhul au venit
şi au adus darul ridicat al DDDDDom-
nului pentru lucrarea cortului
întâlnirii şi pentru toată slujba
lui şi pentru veşmintele sfinte. Şi
au venit bărbaţi şi femei; toţi
cei pe care îi îndemna inima au
adus inele de nas şi cercei şi
inele şi salbe, tot felul de obiecte
de aur: fiecare om care a legă-
nat un dar legănat de aur pentru
DDDDDomnul. Şi fiecare la care s-au gă-
sit: material albastru şi purpură
şi stacojiu şi in subţire şi păr de
capră şi piei de berbec vopsite
roşu şi piei de viţel de mare le-a
adus. Şi oricine a ridicat un dar
ridicat de argint şi de aramă a
adus darul ridicat al DDDDDomnului.
Şi fiecare la care s-a găsit lemn
de salcâm, pentru tot felul de
lucrări pentru slujbă, l-a adus.
Şi fiecare femeie care avea ini-
ma înţeleaptă* a tors cu mâinile
ei şi a adus ce a tors: firul albas-
tru şi purpura şi stacojiul şi inul
subţire. Şi toate femeile înţelep-
te pe care le mişca inima au tors
păr de capră. Şi căpeteniile* au
adus pietrele de onix şi pietrele
de montat pentru efod şi pentru
pieptar; şi mirodenii* şi untde-
lemnul pentru luminător şi pen-
tru untdelemnul ungerii şi pentru
tămâia plăcut mirositoare. Fiii
lui Israel, fiecare bărbat şi fe-
meie a căror inimă îi îndemna* să
aducă pentru toată lucrarea pe
care o poruncise DDDDDomnul princ

Moise să se facă, au adus un dar
de bunăvoie pentru DDDDDomnul.
Şi Moise a zis fiilor lui Is-

*Cap. 20.9.
Lev. 23.3.
**Cap. 16.23
Lev. 16.31.
�Num. 15.32-36

*Cap. 12.16;
16.23.

*Cap. 25.2.
1 Cr. 29.5.
2 Cor. 8.5;
9.7.

*Cap. 25.6.

*Cap. 31.6.
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*Cap. 25.10.
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rael: �Vedeţi, DDDDDomnul l-a chemat
pe nume* pe Beţaleel, fiul lui
Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui
Iuda. Şi l-a umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, în înţelepciune, în
pricepere şi în cunoştinţă şi în
orice meşteşug şi ca să facă
invenţii: ca să lucreze în aur şi în
argint şi în aramă şi în tăierea
pietrei pentru montat şi în tă-
ierea lemnului, ca să facă tot fe-
lul de lucrări artistice. Şi lui şi
lui Oholiab*, fiul lui Ahisamac,
din seminţia lui Dan, le-a pus în
inimă să-i înveţe pe alţii. I-a um-
plut* cu înţelepciune a inimii ca
să facă orice fel de lucrare de
gravor şi de inventator şi de lu-
crător în broderie � în material
albastru şi în purpură, în stacojiu
şi în in subţire � şi de ţesător, cei
care fac orice fel de meşteşug şi
cei care inventează lucrări artistice�.
Şi Beţaleel şi Oholiab şi orice

bărbat cu inimă înţeleaptă*, în
care pusese DDDDDomnul înţelepciu-
ne şi pricepere ca să ştie cum să
facă toate lucrările pentru slujba
sfântului locaş**, au făcut după
toate câte poruncise DDDDDomnul.
Şi Moise a chemat pe Beţale-

el şi pe Oholiab şi pe orice băr-
bat cu inimă înţeleaptă, căruia
DDDDDomnul îi pusese în inimă înţe-
lepciune*, fiecare pe care-l mişca
inima, să se apropie de lucrare
ca să o facă. Şi au luat dinaintea
lui Moise tot darul ridicat pe ca-
re-l aduseseră* fiii lui Israel
pentru lucrarea slujbei sfântului
locaş, ca s-o facă. Şi-i aduceau în-
că daruri de bunăvoie în fiecare
dimineaţă. Şi toţi oamenii înţe-
lepţi care lucrau la toată lucrarea
sfântului locaş au venit fiecarea

de la lucrarea sa pe care o făcea
şi au vorbit lui Moise, zicând:
�Poporul aduce* mult mai mult
decât trebuie pentru slujba lucră-
rii pe care a poruncit-o DDDDDomnul
să fie făcută�. Şi Moise a dat po-

runcă şi au făcut să se strige prin
tabără, zicând: �Nici bărbat, nici
femeie să nu mai aducă cevab

pentru darul ridicat al sfântului
locaş�. Şi poporul a fost oprit să
aducă. Şi material era de ajuns
pentru toată lucrarea, ca s-o facă,
şi era chiar mai mult.
Şi toţi cei* cu inima înţeleap-

tă dintre cei care lucrau la face-
rea cortului au făcut zece covoa-
re de in subţire răsucit şi de ma-
terial albastru şi purpură şi sta-
cojiu: cu heruvimi lucraţi artistic
le-au făcut. Lungimea fiecărui co-
vor era de douăzeci şi opt de coţi
şi lăţimea fiecărui covor era de
patru coţi: o singură măsură pen-
tru toate covoarele. Şi a îmbinat
cinci covoare unul cu altul şi a
îmbinat celelalte cinci covoare
unul cu altul. Şi a făcut cheotori
din fir albastru pe marginea unui
covor, la capătul îmbinării; tot
aşa a făcut pe marginea ultimu-
lui covor, la îmbinarea a doua.
A făcut cincizeci* de cheotori pe
un covor şi a făcut cincizeci de
cheotori pe marginea covorului
care era în îmbinarea a doua:
cheotorile erau una în faţa alte-
ia. Şi a făcut cincizeci* de copci
de aur şi a îmbinat covoarele
unul cu altul cu copcile, astfel
încât cortul era una.
Şi a făcut covoare* din păr de

capră pentru acoperiş, deasupra
cortului: a făcut unsprezece co-
voare. Lungimea unui covor era
de treizeci de coţi şi lăţimea unui
covor de patru coţi: o singură
măsură pentru cele unsprezece
covoare. Şi a îmbinat cinci co-
voare deosebit şi şase covoare
deosebit. Şi a făcut cincizeci de
cheotori pe marginea ultimului
covor din îmbinare şi a făcut
cincizeci de cheotori pe marginea
covorului din cealaltă îmbinare.
Şi a făcut cincizeci de copci de
aramă ca să îmbine acoperişul,

*Cap. 31.2.

*Cap. 31.6.

*Cap. 31.3.
Vers. 31.
1 Împ. 7.14.
2 Cr. 2.14.
Is. 28.26.

*Cap. 28.3;
31.6;
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ca să fie una.
Şi a făcut o învelitoare* pentru

acoperiş din piei de berbec vopsite
roşu şi o învelitoare din piei de viţel
de mare pe deasupra.
Şi a făcut scândurile* pentru

cort din lemn de salcâm, stând
în picioare. Lungimea unei scân-
duri era de zece coţi şi lăţimea
unei scânduri de un cot şi jumă-
tate. Erau două mânere la fiecare
scândură, unul în dreptul altuia.
Aşa a făcut pentru toate scându-
rile cortului. Şi a făcut scânduri-
le pentru cort: douăzeci de scân-
duri pentru latura de sud, înspre
sud. Şi a făcut patruzeci de pos-
tamente de argint sub cele două-
zeci de scânduri, două postamen-
te sub o scândură pentru cele două
mânere ale ei şi două postamente
sub cealaltă scândură, pentru cele
două mânere ale ei. Şi pentru
cealaltă latură a cortului dinspre
nord a făcut douăzeci de scân-
duri şi cele patruzeci de posta-
mente de argint ale lor: două pos-
tamente sub o scândură şi două
postamente sub cealaltă scândură.
Şi pentru partea din spate a cortu-
lui, înspre apus, a făcut şase
scânduri. Şi a făcut două scânduri
pentru cele două unghiuri ale
cortului în partea din spate. Şi
erau legate jos şi erau unite îm-
preună la capetele lor într-un inel:
aşa a făcut cu amândouă, la cele
două unghiuri. Şi erau opt scân-
duri şi postamentele lor de ar-
gint: şaisprezece postamente; sub
fiecare scândură, două posta-
mente. Şi a făcut drugii* din lemn
de salcâm, cinci pentru scânduri-
le de la o latură a cortului şi cinci
drugi pentru scândurile de la
cealaltă latură a cortului şi cinci
drugi pentru scândurile cortului
din partea din spate, spre apus. Şi
a făcut drugul de la mijloc, ca
să treacă prin mijlocul scânduri-
lor, de la un capăt la celălalt.

Şi a îmbrăcat scândurile cu aur
şi a făcut verigile lor de aur,
ca suporturi pentru drugi; şi a
îmbrăcat drugii cu aur.
Şi a făcut perdeaua* din ma-

terial albastru şi purpură şi sta-
cojiu şi in subţire răsucit: a făcu-
t-o lucrare artistică, cu heruvimi.
Şi i-a făcut patru stâlpi de sal-
câm şi i-a îmbrăcat cu aur; cârlige-
le lor erau de aur; şi a turnat pen-
tru ele patru postamente de argint.
Şi a făcut o perdea* pentru

intrarea cortului, din material al-
bastru şi purpură şi stacojiu şi in
subţire răsucit, lucrare de brode-
rie. Şi a făcut cei cinci stâlpi ai ei
cu cârligele lor; şi le-a îmbrăcat
cu aur capetele şi vergelele lor
de legătură; şi cele cinci pos-
tamente ale lor erau de aramă.
Şi Beţaleel a făcut chivotul* din

lemn de salcâm; lungimea
lui era de doi coţi şi jumătate şi
lăţimea lui de un cot şi jumătate
şi înălţimea lui de un cot şi ju-
mătate. Şi l-a îmbrăcat cu aur
curat pe dinăuntru şi pe dinafară
şi a făcut o bordură de aur pe
el, de jur-împrejur. Şi a turnat
pentru el patru verigi de aur, la
cele patru picioare ale lui: două
verigi pe o latură a lui şi două
verigi pe cealaltă latură a lui. Şi
a făcut drugi din lemn de salcâm
şi i-a îmbrăcat cu aur. Şi a intro-
dus drugii prin verigile din latu-
rile chivotului, ca să poarte chi-
votul. Şi a făcut un scaun* al
îndurăriia din aur curat; lungimea
lui era de doi coţi şi jumătate şi
lăţimea lui de un cot şi jumătate.
Şi a făcut doi heruvimi de aur;
i-a făcut din aur bătut, la cele
două capete ale scaunului îndură-
rii: un heruvim la un capăt, de
o parte, şi un heruvim la celălalt
capăt, de altă parte; a făcut cei
doi heruvimi ieşind din scaunul
îndurării, la cele două capete ale
lui. Şi heruvimii îşi întindeau
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aripile în sus, acoperind cu aripi-
le lor scaunul îndurării; şi feţele
lor erau una către alta; feţele he-
ruvimilor erau spre scaunul în-
durării.
Şi a făcut masa* din lemn de

salcâm; lungimea ei era de doi
coţi şi lăţimea ei de un cot şi
înălţimea ei de un cot şi jumă-
tate. Şi a îmbrăcat-o cu aur cu-
rat şi a făcut pe ea o bordură
de aur, de jur-împrejur. Şi i-a
făcut un pervaz lat de o palmă
de jur-împrejur; şi a făcut o bor-
dură de aur pentru pervazul
ei, de jur-împrejur. Şi i-a turnat
patru verigi de aur şi a pus veri-
gile la cele patru colţuri care
erau la cele patru picioare ale
ei. Şi verigile erau lângă pervaz,
ca suporturi pentru drugi, ca să
poarte masa. Şi a făcut drugii
din lemn de salcâm şi i-a îmbră-
cat cu aur, ca să poarte masa. Şi
a făcut din aur curat uneltele care
erau pea masă, farfuriile* ei şi
ceştile ei şi castroanele ei şi ur-
cioarele ei, cu care să toarne.
Şi a făcut sfeşnicul* din aur

curat; a făcut sfeşnicul din aur
bătut: piedestalul lui şi fusul
lui, cupele lui, gămălioarele lui
şi florile lui erau din el. Şi şase
braţe ieşeau din laturile lui: trei
braţe ale sfeşnicului dintr-o la-
tură a lui şi trei braţe ale sfeş-
nicului din cealaltă latură a lui.
A făcut trei cupe în chipul flo-
rilor de migdal pe un braţ, o gă-
mălioară şi o floare; şi trei cupe
în chipul florilor de migdal pe
celălalt braţ, o gămălioară şi o
floare; aşa era pe cele şase braţe
care ieşeau din sfeşnic. Şi pe
sfeşnic erau patru cupe în chi-
pul florilor de migdal, gămă-
lioarele lor şi florile lor; şi o gă-
mălioară sub două braţe din el,
şi o gămălioară sub două braţe
din el, şi o gămălioară sub două
braţe din el, pentru cele şase

braţe care ieşeau din el. Gămă-
lioarele lor şi braţele lor erau
din el, totul de aur curat, bătut,
dintr-o bucată. Şi a făcut cele
şapte candele ale lui şi mucările
lui şi cenuşarele lui din aur cu-
rat. L-a făcut dintr-un talantb de
aur curat, cu toate uneltele lui.
Şi a făcut altarul* tămâiei din

lemn de salcâm; lungimea lui era
de un cot şi lăţimea lui de un
cot; era pătrat; şi înălţimea lui,
de doi coţi; coarnele lui erau
din el. Şi l-a îmbrăcat cu aur
curat, capacul lui, şi pereţii lui
de jur-împrejur, şi coarnele lui.
Şi a făcut pe el o bordură de
aur, de jur-împrejur. Şi a făcut
două verigi de aur pentru el sub
bordura lui, pe cele două părţi
laterale ale lui, pe cele două mu-
chii ale lui, ca suporturi pentru
drugi, ca să-l poarte cu ei. Şi a
făcut drugii din lemn de salcâm şi
i-a îmbrăcat cu aur.
Şi a făcut untdelemnul* un-

gerii sfinte şi tămâia plăcut mi-
rositoare, curată, după** arta ce-
lui care face mir.
Şi a făcut altarul* arderii-de-

tot din lemn de salcâm: lungi-
mea lui era de cinci coţi şi lă-
ţimea lui de cinci coţi: era pă-
trat; şi înălţimea lui era de trei
coţi. Şi a făcut coarnele lui în
cele patru colţuri ale lui; coarne-
le lui erau din el şi l-a îmbrăcat
cu aramă. Şi a făcut toate unelte-
le altarului: oalele şi lopeţile
şi farfuriile adâncic şi furculiţele
şi tigăile pentru cărbuni; toate
uneltele lui le-a făcut din aramă.
Şi a făcut pentru altar un grătar
din aramă în formă de reţea sub
marginea lui, jos, până la mijlo-
cul lui. Şi a turnat patru verigi
pentru cele patru colţuri ale gră-
tarului de aramă, ca suporturi
pentru drugi. Şi a făcut drugii din
lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat
cu aramă. Şi a introdus drugii în
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verigile de pe laturile altarului,
ca să-l poarte cu ei. L-a făcut
din scânduri, gol pe dinăuntru.
Şi a făcut ligheanul* de ara-

mă şi piciorul lui de aramă din
oglinzile multelor femei care se
strângeau la intrarea cortului în-
tâlnirii.
Şi a făcut curtea*. Pentru la-

tura de sud, înspre sud, a făcut
pânzele curţii din in subţire
răsucit, de o sută de coţi, cei
douăzeci de stâlpi ai lor şi cele
douăzeci de postamente de ara-
mă ale lor; cârligele stâlpilor şi
vergelele lor de legătură erau de
argint. Şi pentru latura dinspre
nord, perdele de o sută de coţi;
cei douăzeci de stâlpi ai lor şi
cele douăzeci de postamente de
aramă ale lor; cârligele stâlpilor
şi vergelele lor de legătură erau
de argint. Şi pentru latura din-
spre apus, pânze de cincizeci
de coţi; cei zece stâlpi ai lor şi
cele zece postamente ale lor;
cârligele stâlpilor şi vergelele lor
de legătură erau de argint. Şi
pentru latura de est, spre ră-
sărit, cincizeci de coţi. Pânzele
erau pe o aripă de cincispre-
zece coţi, cei trei stâlpi ai lor
şi cele trei postamente ale lor;
şi pe cealaltă aripă, de partea
aceasta, ca şi de partea aceea a
porţii curţii, pânze de cinci-
sprezece coţi, cei trei stâlpi ai lor
şi cele trei postamente ale lor.
Toate pânzele curţii, de jur-îm-
prejur, erau de in subţire răsucit.
Şi postamentele stâlpilor erau
de aramă; cârligele stâlpilor şi
vergelele lor de legătură, de ar-
gint, şi îmbrăcămintea capetelor
lor, de argint; şi toţi stâlpii cur-
ţii erau legaţi împreună cu ar-
gint. Şi perdeaua porţii curţii
era de broderie din fir albastru
şi purpură şi stacojiu şi in sub-
ţire răsucit: şi lungimea era de
douăzeci de coţi, şi înălţimea, ca

şi lăţimea, de cinci coţi, aseme-
nea pânzelor curţii. Şi stâlpii
lor erau patru şi postamentele
lor, patru, de aramă; cârligele lor,
de argint, şi îmbrăcămintea ca-
petelor lor şi vergelele lor de le-
gătură, de argint. Şi toţi ţăruşii*
cortului şi ai curţii de jur-împre-
jur erau de aramă.

Acestea sunt lucrurile numă-
rate ale cortului*, cortul mărtu-
riei, care au fost numărate, după
porunca lui Moise, prin slujba
leviţilor, sub mâna** lui Itamar,
fiul preotului Aaron. Şi Beţa-
leel*, fiul lui Uri, fiul lui Hur,
din seminţia lui Iuda, a făcut
tot ce poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se. Şi cu el era Oholiab*, fiul lui
Ahisamac, din seminţia lui Dan,
gravor şi inventator şi lucrător în
broderie, în material albastru
şi în purpură şi în stacojiu şi
în in subţire. Tot aurul întrebu-
inţat în lucrare pentru toată lu-
crarea sfântului locaş, aurul da-
rului legănat, a fost de douăzeci
şi nouă de talanţia şi şapte sute
treizeci de sicli, după siclul*
sfântului locaş. Şi argintul celor
care au fost număraţi* din adu-
nare a fost de o sută de talanţi
şi o mie şapte sute şaptezeci şi
cinci de sicli, după siclul sfân-
tului locaş: o becăb* de cap � ju-
mătate de siclu, după siclul
sfântului locaş, de la toţi aceia care
au trecut prin numărătoare, de
la vârsta de douăzeci de ani în
sus, de la şase** sute trei mii
cinci sute cincizeci de oameni.
Şi cei o sută de talanţi de argint
au fost pentru turnarea posta-
mentelor* sfântului locaş şi a
postamentelor** perdelei: o sută
de postamente dintr-o sută de
talanţi, un talant pentru un pos-
tament. Şi din cei o mie şapte
sute şaptezeci şi cinci de sicli a
făcut cârligele stâlpilor şi le-a
îmbrăcat capetele şi i-a unit cu
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vergelele de legătură. Şi arama
darului legănat a fost de şapte-
zeci de talanţi şi două mii patru
sute de sicli. Şi cu ea a făcut pos-
tamentele pentru intrarea cortu-
lui întâlnirii şi altarul de aramă
şi grătarul de aramă care era pen-
tru el şi toate uneltele altarului
şi postamentele curţii de jur-îm-
prejur şi postamentele porţii curţii
şi toţi ţăruşii cortului şi toţi ţă-
ruşii curţii de jur-împrejur.
Şi din material albastru* şi

purpură şi stacojiu au făcut veş-
mintele** lucrate artistic pentru
slujba în sfântul locaş şi au făcut
veşmintele sfinte� pentru Aaron,
după cum poruncise DDDDDomnul lui
Moise.
Şi a făcut efodul* din aur, din

material albastru şi purpură şi
stacojiu şi in subţire răsucit. Şi au
bătut aurul în foiţe subţiri; şi el a
tăiat fire, ca să lucrezea în albastru
şi în purpură şi în stacojiu şi în
in subţire, lucrare artistică. I-au
făcut umerari îmbinaţi; a fost
îmbinat la cele două capete ale
lui. Şi brâulb efodului lui, care
era pe el, era din aceeaşi buca-
tă, ca lucrătura lui, din aur, din
fir albastru şi purpură şi staco-
jiu şi in subţire răsucit, după
cum poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se. Şi au lucrat pietrele* de onix
montate în ferecături de aur,
gravate cu gravuri de pecete,
după numele fiilor lui Israel. Şi
le-a pus pe umerarii efodului, ca
pietre de amintire* pentru fiii lui
Israel, după cum poruncise DDDDDom-
nul lui Moise.
Şi a făcut pieptarul*, lucrare

artistică, ca lucrarea efodului, din
aur, din material albastru şi pur-
pură şi stacojiu şi in subţire răsu-
cit. Era pătrat; au făcut pieptarul
dublat; lungimea lui era de o
palmă şi lăţimea lui de o palmă,
dublat. Şi au montat pe el patru
şiruri* de pietre; un şir: un sar-

donix, un topaz şi un smarald �
întâiul şir; şi al doilea şir: un ru-
bin, un safir şi un diamant; şi al
treilea şir: un opal, un agat şi un
ametist; şi al patrulea şir: un hri-
solit, un onix şi un iaspis, mon-
tate în ferecături de aur în montu-
rile lor. Şi pietrele erau după nu-
mele fiilor lui Israel, douăspre-
zece, după numele lor, gravate ca o
pecete, fiecare după numele
său, pentru cele douăsprezece*
seminţii. Şi au făcut pe pieptar
lănţişoare ca nişte şnururi, lucra-
re împletită, din aur curat. Şi au
făcut două ferecături de aur şi
două inele de aur şi au pus cele
două inele la cele două capete ale
pieptarului. Şi au pus cele două
lănţişoare de aur împletite în cele
două inele, la capetele piepta-
rului. Şi cele două capete ale
celor două lănţişoare împletite
le-au prins de cele două ferecă-
turi şi le-au pus pe umerarii efo-
dului, în partea lui dinainte. Şi au
făcut două inele de aur şi le-au
pus la celelalte două capete ale
pieptarului, la marginea lui, pe
dinăuntru înspre efod. Şi au fă-
cut două inele de aur şi le-au pus
pe cei doi umerari ai efodului,
jos, în partea dinainte a lui, chiar
la îmbinarea lui, deasupra brâu-
lui efodului. Şi au legat pieptarul
cu inelele lui de inelele efodu-
lui cu şnur albastru, ca să fie dea-
supra brâului efodului şi ca
pieptarul să nu se desfacă de pe
efod, după cum poruncise DDDDDom-
nul lui Moise.
Şi a făcut mantia* efodului

ţesută toată din material albastru.
Şi deschizătura* mantiei, în mij-
locul ei, era ca deschizătura unei
cămăşi de zale; şi era o tivitură
de jur-împrejurul deschizăturii
ei, ca să nu se rupă. Şi au făcut
pe marginile mantiei rodii din fir
albastru şi purpură şi stacojiu,
răsucite. Şi au făcut clopoţei* de
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aur curat şi au pus clopoţeii
printre rodii, pe marginile man-
tiei, de jur-împrejur, între rodii:
un clopoţel şi o rodie, un clopo-
ţel şi o rodie, pe marginile man-
tiei, de jur-împrejur, pentru sluj-
bă, după cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise.
Şi au făcut cămăşi* de in

subţire, lucrare ţesută, pentru Aa-
ron şi pentru fiii lui; şi mitra*
de in subţire; şi podoabe de ti-
chii de in subţire; şi pantalonii**
de in subţire răsucit; şi brâul*,
de in subţire răsucit şi fir albas-
tru şi purpură şi stacojiu, lucra-
re de broderie, după cum porun-
cise DDDDDomnul lui Moise.
Şi au făcut placa* subţire a

diademei sfinte, din aur curat, şi
au scris pe ea cu scrierea gravu-
rilor de pecete: �Sfinţenie DDDDDom-
nului!� Şi au prins de ea un şnur
albastru, ca s-o prindă de mitră,
deasupra ei, după cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise.
Şi toată lucrarea locaşului

cortului întâlnirii a fost termina-
tă; şi fiii lui Israel au făcut după
toate* câte poruncise DDDDDomnul
lui Moise: aşa au făcut. Şi au
adus cortul la Moise: acoperişul
şi toate uneltele lui, cârligele lui
şi scândurile lui, drugii lui şi
stâlpii lui şi postamentele lui; şi
învelitoarea din piei de berbec
vopsite roşu şi învelitoarea din
piei de viţel de mare şi perdeaua
despărţitoare; chivotul mărturiei
şi drugii lui şi scaunul îndurării;
masa, toate uneltele ei şi pâinea
pentru punerea înainte; sfeşnicul
curat, candelele lui, candelele de
aşezat în rând şi toate uneltele
lui şi untdelemnul pentru lumină-
tor; şi altarul de aur şi untdelem-
nul ungerii şi tămâia plăcut mi-
rositoare; şi perdeaua pentru in-
trarea cortului; altarul de aramă şi
grătarul lui de aramă, drugii lui şi
toate uneltele lui; ligheanul şi picio-

rul lui; pânzelea curţii, stâlpii
ei şi postamentele ei; şi perdeaua
pentru poarta curţii, funiile ei
şi ţăruşii ei; şi toate uneltele pen-
tru slujbă ale locaşului pentru
cortul întâlnirii; veşmintele lu-
crate artistic pentru slujba în sfân-
tul locaş, veşmintele sfinte pen-
tru preotul Aaron, şi veşmintele fii-
lor lui, ca să fie în slujba de preoţi.
După toate* câte poruncise DDDDDom-
nul lui Moise, aşa au făcut fiii
lui Israel toată lucrarea. Şi Moi-
se a văzut toată lucrarea şi, iată,
o făcuseră cum poruncise DDDDDom-
nul, aşa o făcuseră. Şi Moise i-a
binecuvântat*.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �În ziua lunii întâi*, la
întâi ale lunii, să aşezi locaşul
cortului întâlnirii. Şi să pui în
el chivotul mărturiei şi să aco-
peri chivotul* cu perdeaua. Şi să
aduci masa* înăuntru şi să a-
şezi** în ordine pe ea cele rân-
duite ale eib. Şi să aduci sfeşni-
cul înăuntru şi să-i aprinzi can-
delele. Şi să pui altarul* de aur
pentru tămâie înaintea chivotului
mărturiei şi să atârni perdeaua
intrării cortului. Şi să pui altarul
arderii-de-tot înaintea intrării
locaşului cortului întâlnirii. Şi să
pui ligheanul* între cortul întâl-
nirii şi altar şi să pui apă în el.
Şi să aşezi curtea de jur-împre-
jur şi să atârni perdeaua la poar-
ta curţii.
Şi să iei untdelemnul ungerii

şi să ungi* cortul şi tot ce este în
el şi să-l sfinţeşti, pe el şi toate
uneltele lui, şi va fi sfânt. Şi să
ungi altarul arderii-de-tot şi toa-
te uneltele lui; şi să sfinţeşti al-
tarul şi altarul să fie* preasfânt.
Şi să ungi ligheanul şi piciorul
lui şi să-l sfinţeşti. Şi să apropii*
pe Aaron şi pe fiii lui de intra-
rea cortului întâlnirii şi să-i scalzi
înc apă. Şi să îmbraci pe Aaron
cu veşmintele sfinte şi să-l ungi*

*Cap. 28.39.
*Cap. 28.4;
28.39.
Ezec. 44.18.
**Cap. 28.42

*Cap. 28.39.

*Cap. 28.36.
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Vers. 42,43.
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şi să-l sfinţeşti, ca să-Mi fie în
slujba de preot. Şi să apropii pe
fiii lui şi să-i îmbraci cu cămă-
şile. Şi să-i ungi, cum ai uns şi
pe tatăl lor, ca să-Mi fie în sluj-
ba de preoţi; şi ungerea lor le
va fi o preoţie pentru totdeauna*
în generaţiile lor�. Şi Moise a fă-
cut aşa; după toate câte porun-
cise DDDDDomnul, aşa a făcut.
Şi a fost aşa: în luna întâi,

în anul al doilea, la întâi ale lu-
nii, cortul* a fost aşezat. Şi Moi-
se a aşezat cortul şi i-a pus pos-
tamentele şi i-a aşezat scându-
rile şi i-a pus drugii şi i-a aşezat
stâlpii. Şi a întins acoperişul
deasupra cortului şi a pus înve-
litoarea acoperişului deasupra,
peste el, după cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise. Şi a luat şi
a pus mărturia* în chivot; şi a
pus drugii la chivot şi a aşezat
scaunul îndurării deasupra, pe
chivot. Şi a adus chivotul în cort
şi a atârnat perdeaua despărţi-
toare* şi a acoperit chivotul
mărturiei, după cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise. Şi a pus ma-
sa* în cortul întâlnirii, în latura
cortului dinspre nord, în afara
perdelei. Şi a pus în ordine pe
ea pâinile* înaintea DDDDDomnului,
după cum poruncise DDDDDomnul lui
Moise. Şi a pus sfeşnicul* în cor-
tul întâlnirii, în dreptul mesei, în
latura cortului dinspre sud. Şi a
aprinsa* candelele înaintea DDDDDom-
nului, după cum poruncise DDDDDom-

nul lui Moise. Şi a pus altarul*
de aur în cortul întâlnirii înain-
tea perdelei. Şi a ars pe el tămâie*
plăcut mirositoare, după cum po-
runcise DDDDDomnul lui Moise. Şi a a-
târnat perdeaua* intrării cortului. Şi
a pus altarul* arderii-de-tot la
intrarea locaşului cortului în-
tâlnirii şi a adus** pe el arderea-
de-tot şi darul de mâncare, după
cum poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se. Şi a pus ligheanul* între cor-
tul întâlnirii şi altar şi a pus apă
în el pentru spălat. Şi Moise şi
Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâi-
nile şi picioarele din el. Se spă-
lau* când intrau în cortul întâlnirii
şi când se apropiau de altar,
după cum poruncise DDDDDomnul lui
Moise. Şi a aşezat curtea* împre-
jurul cortului şi a altarului şi a
atârnat perdeaua porţii curţii.
Şi Moise a terminat lucrarea.
Şi norul* a acoperit cortul

întâlnirii şi gloria** DDDDDomnului a
umplut cortul. Şi Moise nu putea
intra în cortul întâlnirii, pentru
că norul a rămas peste el; şi glo-
ria DDDDDomnului umplea cortul.
Şi când* norul se ridica de

pe cort, fiii lui Israel porneau în
toate călătoriile lor. Şi dacă* no-
rul nu se ridica, atunci ei nu por-
neau până în ziua când se ridi-
ca. Pentru că norul* DDDDDomnului
era deasupra cortului ziua şi era
un foc în el noaptea, înaintea
ochilor întregii case a lui Israel,
în toate călătoriile lor.
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*Vers. 3.
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Cap. 5.8.
**Vers. 9,13.
Cap. 9.13.

*Cap. 6.14;
9.17.
Num. 15.4.

*Vers. 9.
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LEVITICULa

Şi DDDDDomnul l-a chemat* pe
Moise şi i-a vorbit din cortul**
întâlnirii, zicând: �Vorbeşte fiilor
lui Israel şi spune-le: «Când
vreun om* dintre voi va aduce
un darb** DDDDDomnului, să aduceţi da-
rul vostru dintre animale, din
cireadă sau din turmă.

Dacă darul său va fi o ardere-
de-tot* din cireadă, să-l aducă o
parte bărbătească fără** cusur:
să-l aducă la intrarea� cortului
întâlnirii, ca să fie primit înaintea
DDDDDomnului. Şi să-şi pună* mâna
pe capul arderii-de-tot şi îi va fi
primit** ca să facă ispăşire�
pentru el. Şi să înjunghie* viţelulc

înaintea DDDDDomnului; şi fiii lui
Aaron, preoţii**, să aducă sânge-
le şi să stropească� sângele de
jur-împrejur pe altarul care este
la intrarea cortului întâlnirii. Şi
să jupoaie arderea-de-tot şi s-o
taie în bucăţi. Şi fiii preotului
Aaron să pună foc pe altar şi
să aşeze lemne* pe foc. Şi fiii
lui Aaron, preoţii, să aşeze bucă-
ţile, capul şi grăsimea* deasupra
lemnelor care sunt pe focul de
pe altar. Dar măruntaiele* lui şi
picioarele lui să le spele în apă.
Şi preotul să le ardăd pe toate
pe altar, ca ardere-de-tot, o jertfă
prin** foc, de mireasmă� plă-
cutăe DDDDDomnului.
Şi dacă darul său va fi din

turmă, dintre oi sau dintre capre,
ca ardere-de-tot, să-l aducă o
parte bărbătească fără cusur. Şi
să-l înjunghie lângă altar în par-
tea dinspre nord, înaintea DDDDDom-
nului. Şi fiii lui Aaron, preoţii, să
stropească* sângele lui pe altar
de jur-împrejur. Şi să-l taie în
bucăţi, şi capul lui şi grăsimea*

lui. Şi preotul să le pună deasu-
pra lemnelor care sunt pe focul
de pe altar. Dar măruntaiele şi
picioarele să le spele în apă. Şi
preotul să le aducă pe toate şi
să le ardă pe altar: este o arde-
re-de-tot, o jertfă prin foc, de
mireasmă plăcută DDDDDomnului.
Şi dacă darul lui pentru DDDDDom-

nul va fi o ardere-de-tot dintre
păsări, atunci să-şi aducă darul
dintre turturele* sau dintre pui
de porumbel. Şi preotul să-l adu-
că la altar şi să-i rupă capul cu
unghia şi să-l ardă pe altar. Şi
sângele lui să fie stors pe pere-
tele altarului. Şi să-i scoată guşa
cu penelef şi să le arunce lângă
altar, spre răsărit, la locul cenu-
şii*. Şi să despice pasărea între
aripile sale, dar să n-o despartă*
în două. Şi preotul s-o ardă pe
altar deasupra lemnelor care sunt
pe foc: este o ardere-de-tot**, o
jertfă prin foc, de mireasmă plă-
cută DDDDDomnului.
Şi dacă va aduce cinevag, ca

dar*, un dar de mâncare pentru
DDDDDomnul, darul lui să fie din
floarea făinii; şi să toarne untde-
lemn peste el şi să pună tămâie
peste el. Şi să-l aducă la fiii lui
Aaron, preoţii. Şi el să ia din
el un pumn al său plin din floa-
rea făinii lui, şi din untdelem-
nul lui, cu toată tămâia lui. Şi
preotul să-l ardă ca amintire* a
sa pe altar, o jertfă prin foc, de
mireasmă plăcută DDDDDomnului. Şi
rămăşiţa* darului de mâncare va
fi a lui Aaron şi a fiilor săi: este
ceva preasfânt** între jertfele
prin foc ale DDDDDomnului.
Şi dacă vei aduce, ca dar,

un dar de mâncare copt în cuptor,
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*Ex. 19.3,19.
**Ex. 25.22;
40.34,35.
Num. 7.89;
12.4,5.
*Cap. 22.18;
22.19.
**Mc. 7.11.

*Gen. 22.2.
**Ex. 12.5.
Cap. 3.1.
Deut. 15.21.
Mal. 1.14.
Ef. 5.27.
Ev. 9.14.
�Deut. 12.5,11
*Ex. 29.10.
**Cap.22.21.
Is. 56.7.
Filip. 4.18.
�Cap. 4.20.
 2 Cr. 29.23;
29.24.
*Ex. 29.11.
Mica 6.6.
**2 Cr. 35.11
Ev. 10.11.
�Cap. 3.8.
Ev. 12.24.
1 Pet. 1.2.
*Gen. 22.9.
Cap. 6.12.
*Vers. 12.
Cap. 8.20.
*Ex. 12.9.
**Num. 15.10
�Gen. 8.21.
Ex. 29.18,25.
Num. 15.3.
Ezec. 20.28;
20.41.
2 Cor. 2.15.
Ef. 5.2.
Filip. 4.18.

*Ex. 24.6.
Cap. 8.19;
9.12.

*Cap. 3.3,4.

1

2

3

4

5

7

8

9

11

12

14

16

17

1

2

3

Darurile de
mâncare

2

Arderea-de-tot
din cireadă

Arderea-de-tot
din turmă

Arderea-de-tot
dintre păsări



110

LEVITIC

să fie turte fără* aluat din floarea
făinii, frământate cu untdelemn,
sau plăcinte fără aluat, unse cu
untdelemn. Şi dacă darul tău va
fi un dar de mâncare din tigaie*,
să fie din floarea făinii fără aluat,
frământată cu untdelemn. Îl vei
frânge în bucăţi şi vei turna unt-
delemn peste el: este un dar  de
mâncare. Şi dacă darul tău va fi
un dar de mâncare pe grătar*,
să se facă din floarea făinii cu
untdelemn. Şi să aduci DDDDDomnu-
lui darul de mâncare care a fost
făcut din acestea; şi să fie dat
preotului şi el îl va duce pe altar.
Şi preotul va luaa din darul de
mâncare amintirea* sa şi o va
arde pe altar, o jertfă prin foc, de
mireasmă ** plăcută DDDDDomnului. Şi
rămăşiţa* din darul de mâncare
să fie a lui Aaron şi a fiilor săi:
este ceva preasfânt între jertfele
prin foc ale DDDDDomnului.

Nici un dar de mâncare pe
care-l veţi aduce DDDDDomnului nu
se va face cu aluat*, pentru că
nici aluat, nici miere nu veţi
arde ca jertfă prin** foc pentru
DDDDDomnul. Ca dar al celor dintâi*
roade le veţi prezenta DDDDDomnu-
lui, dar nu vor fi ridicate pe altar
ca mireasmă plăcută. Şi orice dar
din darul de mâncare al tău să-l
sărezi cu sare*; şi să nu laşi să
lipsească sarea legământului
Dumnezeului tău de pe darul tău
de mâncare; să aduci cu sare toa-
te darurile tale.
Şi dacă vei aduce DDDDDomnului

un dar de mâncare din cele din-
tâi roade ale tale, să aduci spice*
de curând coapte, prăjite la foc,
şi grăunţe** din spice pisate, ca
dar de mâncare al celor dintâi
roade ale tale. Şi să pui untde-
lemn* peste el şi să presari tămâ-
ie peste el: este un dar de mân-
care. Şi preotul să ardă, ca amin-
tire* a sa, o parte din grăunţele
sale pisate şi o parte din untde-

lemnul său, cu toată tămâia sa:
este o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul.
Şi dacă darul lui va fi o jert-

fă* de pace, dacă-l va aduce din
cireadă, fie parte bărbătească, fie
femeiască, să-l aducă fără** cu-
sur înaintea DDDDDomnului. Şi să-şi
pună* mâna pe capul darului său
şi să-l înjunghie** la intrarea
cortului întâlnirii; şi fiii lui Aa-
ron, preoţii, să stropească sânge-
le pe altar de jur-împrejur. Şi el
să aducă din jertfa de pace o
jertfă prin foc pentru DDDDDomnul:
grăsimea* care acoperă mărun-
taiele şi toată grăsimea care este
pe măruntaie şi cei doi rărunchi
şi grăsimea care este pe ei, care
este pe coapse, şi prapurul de pe
ficat, pe care să-l scoată cu rărun-
chii. Şi fiii lui Aaron s-o ardă*
pe altar peste arderea-de-tot**,
care este deasupra lemnelor de
pe foc: este o jertfă prin� foc, de
mireasmă plăcută DDDDDomnului.
Şi dacă darul său ca jertfă de

pace pentru DDDDDomnul va fi din
turmă, o parte bărbătească sau o
parte femeiască, să-l aducă fără*
cusur. Dacă va aduce un miel ca
dar al său, atunci să-l aducă îna-
intea* DDDDDomnului. Şi să-şi pună
mâna pe capul darului său şi să-l
înjunghie înaintea cortului întâl-
nirii; şi fiii lui Aaron să stropeas-
că sângele lui pe altar, de jur-
împrejur. Şi să aducă din jertfa*
de pace o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul; grăsimea lui, toată gră-
simea cozii, pe care s-o scoată
chiar de lângă osul spinării, şi
grăsimea care acoperă mărunta-
iele şi toată grăsimea care este
pe măruntaie, şi cei doi rărunchi
şi grăsimea care este pe ei, care
este pe coapse, şi prapurul de
pe ficat, pe care să-l scoată cu
rărunchii*; şi preotul s-o ardă pe
altar: este mâncareab* jertfei prin
foc pentru DDDDDomnul.
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Ezec. 44.7.
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Şi dacă darul lui va fi o ca-
pră*, atunci s-o aducă înaintea
DDDDDomnului. Şi să-şi pună mâna pe
capul ei şi s-o înjunghie înaintea
cortului întâlnirii: şi fiii lui Aa-
ron să stropească sângele ei
pe altar, de jur-împrejur. Şi să
aducă din ea darul său, o jertfă
prin foc pentru DDDDDomnul: grăsi-
mea care acoperă măruntaiele şi
toată grăsimea care este pe mă-
runtaie, şi cei doi rărunchi şi gră-
simea care este pe ei, care este
pe coapse, şi prapurul de pe fi-
cat, pe care să-l scoată cu rărun-
chii*. Şi preotul să le ardă pe al-
tar: este mâncarea jertfei prin
foc, ca mireasmă plăcută. Toată
grăsimea* este a DDDDDomnului. Va fi
o rânduială pentru totdeauna,
pentru generaţiile voastre în toate
locuinţele voastre: nici grăsime*,
nici sânge** să nu mâncaţi!»�
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Isra-
el, spunând: «Dacă va păcătui ci-
neva din greşealăa* împotriva ori-
căreia dintre poruncile DDDDDomnului,
făcând** lucruri care nu trebuie
făcute şi va face vreunul din ele:

Dacă preotul cel uns* va pă-
cătui şi va aduce vină asupra
poporului, atunci să aducă DDDDDom-
nului, pentru păcatul său prin
care a păcătuit, un viţel** tânăr
din cireadăb, fără cusur, ca jertfă
pentru păcat. Şi să aducă viţelul
la intrarea* cortului întâlnirii îna-
intea DDDDDomnului; şi să-şi pună**
mâna pe capul viţelului şi să în-
junghie viţelul înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi preotul cel uns să ia*
din sângele viţelului şi să-l aducă
la cortul întâlnirii. Şi preotul să-şi
înmoaie degetul în sânge şi să
stropească din sânge de şapte
ori înaintea DDDDDomnului, înaintea
perdelei* sfântului locaş. Şi preo-
tul să pună din sânge peste coar-

nele* altarului tămâiei plăcut mi-
rositoare, care este în cortul întâl-
nirii, înaintea DDDDDomnului; şi tot sân-
gele viţelului să-l verse** la picio-
rul altarului arderii-de-tot, care
este la intrarea cortului întâlnirii. Şi
toată grăsimea* viţelului jertfei
pentru păcat s-o ridice de la el:
grăsimea care acoperă mărunta-
iele şi toată grăsimea care este
pe măruntaie, şi cei doi rărunchi
şi grăsimea care este pe ei, care
este pe coapse, şi prapurul de pe
ficat, pe care să-l scoată cu rărun-
chii, cum se scoate de pe boulc

jertfei de pace; şi preotul să le
ardă pe altarul arderii-de-tot.
Şi pielea* viţelului şi toată car-
nea lui, cu capul lui şi cu picioa-
rele lui, şi măruntaiele lui şi ba-
lega lui, tot viţelul, să-l scoată a-
fară* din tabără, într-un loc cu-
rat**, unde se varsă cenuşa, şi
să-l ardăd cu foc pe lemne; să se
ardă unde se varsă cenuşa.
Şi dacă toată* adunarea lui Is-

rael va păcătui din greşeală, şi lu-
crul a fost ascuns de ochii adunării,
şi au făcut împotriva vreuneia dintre
poruncile DDDDDomnului lucruri care nu
trebuie făcute, şi sunt vinovaţi şi
păcatul cu care au păcătuit împo-
triva poruncii s-a făcut cunoscut*,
atunci adunarea să aducă un viţel
tânăr din cireadă ca jertfă pentru
păcat şi să-l aducă înaintea cortu-
lui întâlnirii. Şi bătrânii adunării
să-şi pună* mâinile pe capul vi-
ţelului înaintea DDDDDomnului: şi viţelul
să fie înjunghiat înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi preotul cel uns să aducă din
sângele viţelului la cortul* întâlni-
rii. Şi preotul să-şi înmoaie dege-
tul în sânge şi să stropească de şap-
te ori înaintea DDDDDomnului, înaintea
perdelei. Şi să pună din sânge pe
coarnele altarului care este înain-
tea DDDDDomnului, care este în cortul în-
tâlnirii. Şi să verse tot sângele la
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piciorul altarului arderii-de-tot,
care este la intrarea cortului în-
tâlnirii. Şi să ia toată grăsimea lui
şi s-o ardă pe altar. Şi să facă cu
viţelul acesta aşa cum a făcut cu
viţelul* jertfei pentru păcat; să
facă tot aşa cu el. Şi preotul să
facă ispăşire** pentru ei; şi li se
va ierta�. Şi el să scoată viţelul
afară din tabără şi să-l ardă cum
a ars viţelul dintâi: este o jertfă
pentru păcatul adunării.

Când va păcătui o căpetenie*
şi va face din greşeală** împo-
triva vreuneia dintre toate porun-
cile DDDDDomnului Dumnezeului său
lucruri care nu trebuie făcute şi
este vinovat, dacă i se va face
cunoscut* păcatul lui prin care a
păcătuit, să aducă pentru darul
său un ţap** dintre capre, parte
bărbătească fără cusur. Şi să-şi
pună mâna pe capul ţapului şi
să-l înjunghie în locul unde se
înjunghie arderea-de-tot înaintea
DDDDDomnului: este o jertfă* pentru
păcat. Şi preotul să ia* cu degetul
lui din sângele jertfei pentru pă-
cat şi să pună pe coarnele altaru-
lui arderii-de-tot, iar sângele lui
să-l verse la piciorul altarului
arderii-de-tot. Şi toată grăsimea*
s-o ardă pe altar ca grăsimea
jertfei de pace; şi preotul să facă
ispăşire** pentru el, pentru pă-
catul lui; şi i se va ierta.
Şi dacă cineva* din poporul

ţării va păcătui din greşeală, fă-
când împotriva vreuneia dintre
poruncile DDDDDomnului lucruri care
nu trebuie făcute, şi va fi vinovat,
dacă i se va face cunoscut pă-
catul lui prin care a păcătuit, a-
tunci să aducă pentru darul său o
iadă*, parte femeiască fără cusur,
pentru păcatul lui prin care a pă-
cătuit. Şi să-şi pună* mâna pe ca-
pul jertfei pentru păcat şi să în-
junghie jertfa pentru păcat la lo-
cul** arderii-de-tot. Şi preotul să
ia cu degetul său din sângele ei şi
să pună pe coarnele* altarului
arderii-de-tot şi să verse tot sân-

gele ei la piciorul altarului. Şi să
scoată* toată grăsimea ei, cum se
scoate grăsimea de la jertfa** de
pace, şi preotul s-o ardă pe altar
ca mireasmă� plăcută DDDDDomnului.
Şi preotul să facă ispăşire�� pen-
tru el; şi i se va ierta. Iar dacă va
aduce un miel ca dar al său pen-
tru păcat, să aducă o parte feme-
iască* fără cusur. Şi să-şi pună
mâna pe capul jertfei pentru păcat
şi s-o înjunghie ca jertfă pentru pă-
cat în locul unde se înjunghie ar-
derea-de-tot. Şi preotul să ia cu
degetul său din sângele jertfei pen-
tru păcat şi să pună pe coarnele
altarului arderii-de-tot şi să verse
tot sângele ei la piciorul altarului.
Şi să scoată toată grăsimea lui,
cum se scoate grăsimea mielului
de la jertfa de pace; şi preotul să le
ardă pe altar* cu jertfele prin foc
ale DDDDDomnului; şi preotul să facă
ispăşire** pentru el, pentru pă-
catul său prin care a păcătuit; şi i
se va ierta.
Şi dacă va păcătui cineva, au-

zind glasul unui jurământ* şi
fiind martor, fie că a văzut sau a
ştiut, dacă nu va spune, atunci îşi
va purta** nelegiuirea. Sau dacă
se va atinge* cineva de un lucru
necurat, fie trupul mort al unei
vieţuitoare necurate, fie trupul
mort al unui animal necurat, fie
trupul mort al unei târâtoare necu-
rate, şi lucrul acesta va fi ascuns
de el, va fi necurat şi vinovat. Sau
dacă se va atinge de necurăţia*
unui om, oricare ar fi necurăţia lui
prin care este necurat, şi lucrul
acesta va fi ascuns de el, când o
va şti, va fi vinovat. Sau dacă va
jura cineva, rostind nechibzuit*
cu buzele, ca să facă rău** sau ca
să facă bine�, în orice rosteşte
omul în mod nechibzuit cu jură-
mânt, şi este ascuns de el, când
va şti, va fi vinovat într-una dintre
acestea. Şi va fi aşa: când va fi vi-
novat într-una dintre acestea, va
mărturisi* în ce a păcătuit. Şi va adu-
ce DDDDDomnului jertfa sa pentru vină
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pentru păcatul său prin care a pă-
cătuit, o parte femeiască* din tur-
mă, o oaie sau o iadă, ca jertfă
pentru păcat; şi preotul va face is-
păşire pentru el, pentru păcatul lui.
Şi dacă nu-i va da mâna*

pentru o oaiea, atunci să aducă
DDDDDomnului, pentru vina păcatului
său prin care a păcătuit, două tur-
turele** sau doi pui de porumbel:
unul ca jertfă pentru păcat şi ce-
lălalt ca ardere-de-tot. Şi să le adu-
că la preot, care să prezinte întâi
ce este pentru jertfa pentru păcat.
Şi să-i rupă*, cu unghia, capul de
la gât, dar să nu-l despartă. Şi să
stropească pe peretele altarului
din sângele jertfei pentru păcat,
iar celălalt* sânge să se stoarcă
la piciorul altarului: este o jertfă
pentru păcat. Şi pe celălalt să-l
aducă ardere-de-tot după rân-
duială*. Şi preotul să facă ispă-
şire** pentru el, pentru păcatul său
prin care a păcătuit; şi i se va ierta.

Dar dacă nu-i va da mâna*
pentru două turturele sau doi pui
de porumbel, atunci va aduce ca
dar al lui, pentru ceea ce a păcă-
tuit, a zecea parte din efă de floa-
re a făinii, ca jertfă pentru păcat:
să nu pună untdelemn** pe ea,
nici să nu pună tămâie peste
ea, pentru că este o jertfă pentru
păcat. Şi s-o aducă la preot şi
preotul să ia din ea un pumn al
său plin, ca amintire* a ei, şi s-o
ardă pe altar, pe jertfele** prin
foc ale DDDDDomnului: este o jertfă
pentru păcat. Şi preotul să facă
ispăşire* pentru el, pentru păca-
tul prin care a păcătuit în vreu-
na** dintre acestea; şi i se va ier-
ta; şi ce rămâne va fi� al preotu-
lui, ca şi darul de mâncare»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Dacă cineva* va lu-
cra cu necredincioşie şi va pă-
cătui** din greşealăb în lucrurile
sfinte ale DDDDDomnului, atunci să
aducă DDDDDomnului jertfa lui pentru

vină�, un berbec�� fără cusur din
turmă, după preţuirea ta, în sicli
de argint, după siclul*� sfântului
locaş, ca jertfă pentru vină. Şi,
pentru ceea ce a păcătuit luând
din lucrul sfânt, să plătească şi să
adauge* a cincea parte la ea şi s-o
dea preotului; şi preotul va face
ispăşire** pentru el cu berbecul
jertfei pentru vină; şi i se va ierta.
Şi dacă va păcătui cineva şi

va face împotriva vreuneia din-
tre toate poruncile* DDDDDomnului lu-
cruri care nu trebuie făcute, şi nu
ştie**, totuşi este vinovat� şi îşi
va purta nelegiuirea. Şi să aducă
preotului un berbec* fără cusur
din turmă, după preţuirea ta, ca
jertfă pentru vinăc: şi preotul să
facă ispăşire** pentru el, pentru
greşeala lui prin care a păcătuit
din greşealăb şi n-a ştiut; şi i se
va ierta. Este o jertfă pentru vină:
el s-a făcut vinovat negreşit îm-
potriva DDDDDomnului�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Dacă cineva va pă-
cătui şi va face vreo necredin-
cioşie* împotriva DDDDDomnului, şi
va tăgădui** aproapelui său în-
tr-un lucru încredinţat sau lăsat�
în mâna lui sau furat, sau l-a în-
şelat�� pe aproapele său, sau a
găsit* un lucru pierdut şi-l va
tăgădui, şi va jura strâmb** în
ceva din tot ce face omul, păcă-
tuind prin ele, atunci va fi aşa: dacă
a păcătuit şi este vinovat, va în-
toarce* ce a furat şi lucrul cu
care a înşelat, sau lucrul încredin-
ţat, care a fost lăsat la el, sau lu-
crul pierdut pe care l-a găsit, sau
orice lucru pentru care a jurat
strâmb; şi să plătească* preţul
întreg şi să adauge a cincea parte
la el şi să-l dea aceluia al căruia
este, în ziua jertfei lui pentru vină.
Şi să aducă preotului, pentru
DDDDDomnul, jertfa lui pentru vină, un
berbec* fără cusur din turmă,
după preţuirea ta, ca jertfă pentru
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vină. Şi preotul să facă ispă-
şire* pentru el înaintea DDDDDomnului;
şi i se va ierta**, oricare ar fi
greşeala pe care a făcut-o, în care
a fost vinovat�.

aŞi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Porunceşte lui Aaron
şi fiilor lui, zicând: «Aceasta este
legea arderii-de-tot: arderea-de-
tot să fie pe vatra de pe altar
toată noaptea până dimineaţa; şi
focul* altarului să ardă mereu
deasupra lui. Şi preotul să se
îmbrace* cu haina lui de in şi să
pună pantalonii de in pe carnea
lui şi să ridice cenuşa în care
focul a mistuit arderea-de-tot pe
altar şi s-o verse** lângă altar.
Şi să se dezbrace* de hainele lui şi
să se îmbrace cu alte haine şi
să scoată cenuşa afară din tabă-
ră, la un loc** curat. Şi focul de
pe altar să ardă mereu pe el: să nu
se stingă; şi preotul să ardă lemne
pe el în toate dimineţile şi să aşe-
ze arderea-de-tot pe ele; şi să
ardă deasupra grăsimea jertfelor*
de pace. Focul să ardă mereu pe
altar: să nu se stingă.
Şi aceasta este legea darului*

de mâncare: fiii lui Aaron să-l
aducă înaintea DDDDDomnului, înain-
tea altarului. Şi să iab din el un
pumn din floarea făinii darului de
mâncare şi din untdelemnul lui
şi toată tămâia care este deasu-
pra darului de mâncare şi să le
ardă pe altar, ca mireasma* plăcută,
amintire a sa pentru DDDDDomnul. Iar
ce va rămâne* din el să mănânce
Aaron şi fiii săi; să se mănânce
fără aluat într-un loc** sfânt; s-o
mănânce în curtea cortului întâl-
nirii. Să nu fie coaptă cu aluat*.
Am dat-o** ca parte a lor din
jertfele Mele prin foc; este prea-
sfântă�, ca jertfa pentru păcat şi
ca jertfa pentru vină. Toată* par-
tea bărbătească dintre fiii lui Aa-
ron să mănânce din ea. Este o rân-
duială** pentru totdeauna, în ge-

neraţiile voastre, partea lor din
jertfele prin foc ale DDDDDomnului.
Oricec se va atinge� de ele să
fie sfânt»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Acesta este darul*
lui Aaron şi al fiilor săi, pe care
să-l aducă ei DDDDDomnului în ziua
când va fi el uns: a zecea parte
din efă** de floare a făinii ca
dar de mâncare neîncetat, jumă-
tate din ea dimineaţa şi jumătate
din ea seara. S-o pregătească în
tigaie*, cu untdelemn: s-o aduci
amestecată cu untdelemn; să
aduci bucăţile coapte din darul
de mâncare, ca mireasmă plăcută
DDDDDomnului. Şi preotul dintre fiii lui,
care va fi uns* în locul lui, să-l
pregătească. Este o rânduială
pentru totdeauna: va fi ars** tot
pentru DDDDDomnul. Şi orice dar de
mâncare al preotului să se ardă
tot: să nu se mănânce�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte lui Aaron şi
fiilor săi, zicând: «Aceasta este
legea jertfei* pentru păcat: în
locul** unde se înjunghie arde-
rea-de-tot să se înjunghie jertfa
pentru păcat înaintea DDDDDomnului:
este preasfântă�. S-o mănânce
preotul* care o aduce pentru pă-
cat; să se mănânce într-un loc**
sfânt, în curtea cortului întâlnirii.
Orice se va atinge* de carnea ei
să fie sfânt; şi dacă se va stropi
din sângele ei pe vreo haină,
partea stropită s-o speli într-un
loc sfânt. Şi vasul de lut în care
s-a fiert să se spargă*; şi dacă s-a
fiert într-un vas de aramă, să se
frece şi să se spele cu apă. Toată
partea bărbătească* dintre preoţi
să mănânce din ea: este prea-
sfântă. Şi orice jertfă* pentru
păcat din al cărei sânge s-a adus
în cortul** întâlnirii spre a face
ispăşire în sfântul locaş să nu
se mănânce: să se ardă� cu foc.
Şi aceasta este legea jertfei*
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pentru vină: este preasfântă**.
În locul unde ei înjunghie arde-
rea-de-tot, să înjunghie jertfa
pentru vină; şi sângele ei să se
stropească pe altar de jur-împre-
jur. Şi el va prezenta din ea toată
grăsimea* ei: grăsimea cozii şi
grăsimea care acoperă mărunta-
iele şi cei doi rărunchi şi grăsimea
care este pe ei, care este pe coap-
se, şi prapurul de pe ficat, pe care
să-l scoată cu rărunchii*. Şi pre-
otul să le ardă pe altar ca jertfă
prin foc pentru DDDDDomnul: este o
jertfă pentru vină. Toată partea
bărbătească* dintre preoţi să
mănânce din ea; să se mănânce
într-un loc sfânt: este preasfân-
tă**. Ca* jertfa pentru păcat, aşa
este jertfa pentru vină; este o
singură lege pentru ele: să fie** a
preotului care face ispăşire cu
ea. Şi cât despre preotul care
aduce arderea-de-tot a vreunui
om, preotul va avea pentru sine
pielea arderii-de-tot pe care a
adus-o. Şi orice dar* de mâncare
care se coace în cuptor şi tot ce
se găteşte pe grătar sau în tigaie**
să fie al preotului care îl aduce.
Şi orice dar de mâncare frământat
cu untdelemn şi uscat să fie al
tuturor fiilor lui Aaron, atât pentru
unul cât şi pentru celălalt.
Şi aceasta este legea jertfei*

de pace pe care o va aduce cine-
va DDDDDomnului. Dacă o aduce ca
mulţumire, atunci să aducă, pe
lângă jertfa de mulţumire*, turte
fără aluat** frământate cu unt-
delemn, şi plăcinte fără aluat un-
se cu untdelemn, şi floarea făinii
amestecată cu untdelemn în tur-
te frământate cu untdelemn. El
va aduce pentru darul său, îm-
preună cu turte, pâine* dospită cu
jertfa lui de pace de mulţumire.
Şi din darul în întregimea să adu-
că unul ca dar ridicat pentru
DDDDDomnul; va fi* pentru preotul
care stropeşte sângele jertfei lui de

pace. Şi carnea* jertfei lui de
pace de mulţumire să se mănânce
în ziua în care va fi adusă; să nu
laseb nimic din ea până diminea-
ţa. Şi dacă jertfa darului său va
fi un jurământ sau un dar de bu-
năvoie, jertfa lui să se mănânce în
ziua în care o va aduce; şi ce va
rămâne* din ea să se mănânce a
doua zi. Şi ce va rămâne din car-
nea jertfei să se ardă* cu foc a
treia zi. Şi dacă va mânca cineva
din carnea jertfei sale de pace a
treia zi, nu va fi primită, nu se
va socoti celui care a adus-o: va
fi o urâciune*; şi sufletul care va
mânca din ea îşi va purta nele-
giuirea. Şi carnea care se va atin-
ge de ceva necurat să nu se mă-
nânce; să se ardă cu foc. Iar în ce
priveşte carnea, oricine este curat
să mănânce din această carne. Dar
sufletul care, având necurăţia* lui
peste el, va mânca din carnea jert-
fei de pace, care este pentru DDDDDom-
nul, sufletul acela va fi nimicit**
din poporul său. Şi dacă cineva
se va atinge de ceva necurat*, ne-
curăţie** de om, sau animal� ne-
curat, sau orice lucru urâcios şi
necurat, şi va mânca din carnea
jertfei de pace, care este pentru
DDDDDomnul, sufletul acela va fi ni-
micit�� din poporul său»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

zicând: �Vorbeşte fiilor lui Israel,
zicând: «Să nu mâncaţi nici o
grăsime* de bou sau de oaie
sau de capră. Şi grăsimea anima-
lului mort* şi grăsimea a ceea ce
este sfâşiat de fiare să fie în-
trebuinţată la orice alt lucru, dar
nicidecum să n-o mâncaţi. Pentru
că oricine va mânca grăsimea
unui animal din care se aduce
DDDDDomnului jertfă prin foc, sufletul
care a mâncat va fi nimicit din
poporul său. Şi să nu mâncaţi
nici un fel de sânge* în toate
locuinţele voastre, fie de păsări,
fie de animale. Orice suflet care va
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mânca din orice fel de sânge,
sufletul acela va fi nimicit din
poporul său»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael, zicând: «Cel care îşi va adu-
ce jertfa* de pace DDDDDomnului să
aducă DDDDDomnului darul său din
jertfa sa de pace. Chiar mâinile*
sale să aducă jertfele prin foc
ale DDDDDomnului; să aducă grăsimea
cu pieptul: pieptul să fie legă-
nat** ca dar legănat înaintea
DDDDDomnului. Şi preotul să ardă*
grăsimea pe altar; şi pieptul** să
fie al lui Aaron şi al fiilor săi. Şi
să daţi preotului spata* dreaptă
ca dar ridicat din jertfele voastre
de pace. Şi acela dintre fiii lui
Aaron care aduce sângele jertfelor
de pace şi grăsimea va avea ca
parte a lui spata dreaptă. Şi am
luat de la fiii lui Israel pieptul*
darului legănat şi spata** daru-
lui ridicat� din jertfele lor de
pace şi le-am dat lui Aaron, preo-
tul, şi fiilor lui printr-o rânduia-
lă pentru totdeauna din partea fii-
lor lui Israel. Aceasta este partea
ungerii* lui Aaron şi a ungerii
fiilor lui din jertfele prin foc ale
DDDDDomnului, din ziua când îi va
înfăţişa el să fie în slujba de preoţi
ai DDDDDomnului, partea despre care
a poruncit DDDDDomnul să se dea lor de
către fiii lui Israel, din ziua când îi
va unge* el: este o rânduială pen-
tru totdeauna în generaţiile lor»�.

Aceasta este legea arderii-de-
tot*, a darului** de mâncare, şi a
jertfei pentru păcat�, şi a jertfei
pentru vină��, şi a jertfei pentru
consacrare*�, şi a jertfei de pa-
ce�*, pe care a poruncit-o* DDDDDom-
nul lui Moise pe muntele Sinai,
în ziua când a poruncit fiilor lui
Israel să aducă darurile lor DDDDDom-
nului în pustiul Sinai.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Ia* pe Aaron şi pe fiii
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lui cu el, şi hainele** şi untde-
lemnul� ungerii şi viţelul jertfei
pentru păcat şi cei doi berbeci
şi coşul cu azime şi strânge toa-
tă adunarea la intrarea cortului
întâlnirii�. Şi Moise a făcut cum
îi poruncise DDDDDomnul. Şi aduna-
rea a fost strânsă la intrarea
cortului întâlnirii. Şi Moise a zis
adunării: �Acesta* este lucrul
poruncit de DDDDDomnul să se facă�.
Şi Moise a apropiat pe Aaron
şi pe fiii săi şi i-a spălata* cu
apă. Şi a pus* pe el cămaşa şi
l-a încins cu brâul şi l-a îmbră-
cat cu mantia şi a pus efodul
pe el şi l-a încins cu brâul efo-
dului şi a legat efodul de el. Şi a
pus pieptarul* pe el şi a pus în
pieptar Urim** şi Tumimb. Şi i-a
pus mitra* pe cap, iar pe mitră,
în partea dinainte a ei, a pus
placa** de aur, diadema� sfântă,
cum poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se. Şi Moise a luat untdelemnul*
ungerii şi a uns cortul şi tot ce era
în el şi le-a sfinţit. Şi a stropit din
el pe altar de şapte ori şi a uns
altarul şi toate uneltele lui şi
ligheanul şi piciorul lui, ca să le
sfinţească*. Şi a turnat din unt-
delemnul* ungerii pe capul lui
Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească.
Şi Moise a apropiat pe fiii*

lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu că-
măşile şi i-a încins cu brâiele şi
le-a legat tichiile, cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise. Şi a apropiat
viţelul* adus ca jertfă pentru pă-
cat. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus**
mâinile pe capul viţelului adus
ca jertfă pentru păcat. Şi l-a în-
junghiat; şi Moise a luat sângele*
şi a pus cu degetul său pe coar-
nele altarului de jur-împrejur şi
a curăţit altarul** de păcat şi
a vărsat sângele la piciorul alta-
rului şi l-a sfinţit, ca să facă is-
păşire pentruc el. Şi a luat toată
grăsimea* care era pe măruntaie
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şi prapurul ficatului şi cei doi
rărunchi şi grăsimea lor şi Moise
le-a ars pe altar. Şi viţelul* şi pie-
lea lui şi carnea lui şi balega lui
le-a ars cu foc afară din tabără,
cum poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se. Şi a apropiat berbecul* ar-
derii-de-tot. Şi Aaron şi fiii
săi şi-au pus mâinile pe capul**
berbecului. Şi l-a înjunghiat; şi
Moise a stropit sângele pe altar,
de jur-împrejur. Şi a tăiat berbe-
cul în bucăţi*; şi Moise a ars
capul şi bucăţile şi grăsimea. Şi
a spălat în apă măruntaiele şi
picioarele. Şi Moise a ars berbe-
cul întreg pe altar: a fost o ar-
dere-de-tot de mireasmă* plăcută,
o jertfă prin foc pentru DDDDDomnul,
cum poruncise DDDDDomnul lui Moise.
Şi a apropiat al doilea* berbec,
berbecul pentru consacrarea**. Şi
Aaron şi fiii săi şi-au pus mâini-
le pe capul berbecului. Şi l-a în-
junghiat; şi Moise a luat din sân-
gele lui şi a pus* pe lobul urechii
drepte a lui Aaron şi pe degetul
mare al mâinii lui drepte şi pe
degetul mare al piciorului său
drept. Şi a apropiat pe fiii lui
Aaron; şi Moise a pus din sânge
pe lobul urechii drepte a lor şi
pe degetul mare al mâinii lor
drepte şi pe degetul mare al pi-
ciorului lor drept. Şi Moise a
stropit* sângele pe altar, de jur-
împrejur. Şi a luat* grăsimea şi
grăsimea cozii şi toată grăsimea
care era pe măruntaie şi prapu-
rul ficatului şi cei doi rărunchi şi
grăsimea lor şi spata dreaptă. Şi
a luat din coşul* cu azime, care
era înaintea DDDDDomnului, o turtă
fără aluat şi o turtă de pâine fă-
cută cu untdelemn şi o plăcintă
şi le-a pus pe grăsimi şi pe
spata dreaptă. Şi le-a pus pe
toate în* mâinile lui Aaron şi în
mâinile fiilor lui şi le-a legănat
ca dar legănat înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi Moise le-a luat* din mâi-

nile lor şi le-a ars pe altar deasu-pra
arderii-de-tot; au fost un dar
de consacrare, de mireasmă**
plăcută, o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul. Şi Moise a luat pieptul*
şi l-a legănat ca dar legănat înain-
tea DDDDDomnului; a fost partea** lui
Moise din berbecul pentru consa-
crare, aşa cum îi poruncise DDDDDom-
nul lui Moise. Şi Moise a luat din
untdelemnul ungerii* şi din sân-
gele care era pe altar şi a stropit pe
Aaron, şi veşmintele lui, şi pe fiii
lui, şi veşmintele fiilor lui împreu-
nă cu el; şi a sfinţit** pe Aaron, veş-
mintele lui, şi pe fiii lui, şi veşmin-
tele fiilor lui împreună cu el. Şi Moi-
se a zis lui Aaron şi fiilor lui: �Fier-
beţi* carnea la intrarea cortului
întâlnirii; şi mâncaţi-o acolo, şi pâi-
nea care este în coşul jertfei pen-
tru consacrare, aşa cum am porun-
cit, zicând: «Aaron şi fiii lui s-o
mănânce». Şi ce va rămâne* din
carne şi din pâine să ardeţi cu foc.
Şi să nu ieşiţi de la intrarea cor-
tului întâlnirii şapte* zile, până
în ziua când se vor împlini zile-
le consacrării voastre; pentru că
şapte zile veţi fi consacraţi. DDDDDom-
nul a poruncit să se facă aşa
cum* s-a făcut astăzi, spre a face
ispăşire pentru voi. Şi veţi rămâ-
ne la intrarea cortului întâlnirii
şapte zile, zi şi noapte, şi veţi
păzi* porunca DDDDDomnului, ca să nu
muriţi; pentru că aşa îmi este
poruncit�. Şi Aaron şi fiii lui au
făcut toate lucrurile pe care le-a
poruncit DDDDDomnul prin Moise.
Şi a fost aşa: în a opta* zi,

Moise i-a chemat pe Aaron şi pe
fiii săi şi pe bătrânii lui Israel.
Şi i-a zis lui Aaron: �Ia-ţi un viţel*
ca jertfă pentru păcat şi un ber-
bec** ca ardere-de-tot, fără cu-
sur, şi adu-i înaintea DDDDDomnului.
Şi să vorbeşti fiilor lui Israel,
zicând: «Luaţi un ţap* dintre ca-
pre ca jertfă pentru păcat, şi un
viţel şi un miel, de câte un an,
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fără cusur, ca ardere-de-tot, şi
un boua şi un berbec ca jertfă de
pace, ca să jertfiţi înaintea DDDDDom-
nului, şi un dar* de mâncare fră-
mântat cu untdelemn; pentru că
astăzi vi Se va arăta** DDDDDomnul»�.
Şi au luat înaintea cortului în-
tâlnirii ce poruncise Moise; şi
toată adunarea s-a apropiat şi a
stat înaintea DDDDDomnului. Şi Moise
a zis: �Acesta este lucrul pe care
l-a poruncit DDDDDomnul să-l faceţi;
şi vi se va arăta* gloria DDDDDom-
nului�.
Şi Moise i-a zis lui Aaron: �A-

propie-te de altar şi adu jertfa*
ta pentru păcat şi arderea ta
de tot şi fă ispăşire pentru tine
însuţi şi pentru popor; şi adu da-
rul** poporului şi fă ispăşire pen-
tru ei, cum a poruncit DDDDDomnul�.
Şi Aaron s-a apropiat de altar şi
a înjunghiat viţelul jertfei pentru
păcat, care era pentru el însuşi.
Şi fiii* lui Aaron au adus sângele
la el, şi el şi-a înmuiat degetul în
sânge şi a pus** pe coarnele al-
tarului şi a vărsat sângele la pi-
ciorul altarului. Şi grăsimea* şi
rărunchii şi prapurul de pe ficatul
jertfei pentru păcat le-a arsb pe
altar, aşa cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise. Şi carnea* şi pielea
le-a ars cu foc afară din tabără.
Şi a înjunghiat arderea-de-tot; şi
fiii lui Aaron i-au dat sângele, şi
el a stropit* pe altar, de jur-îm-
prejur. Şi i-au dat arderea-de-tot
în bucăţile* ei, şi capul, şi le-a
ars pe altar. Şi a spălat* mărun-
taiele şi picioarele şi le-a ars pes-
te arderea-de-tot pe altar. Şi a
adus darul poporului şi a luat
ţapul* jertfei pentru păcat**, care
era pentru popor, şi l-a înjunghiat
şi l-a adus pentru păcat, ca pe
cel dintâi. Şi a adus arderea-de-
tot şi a făcut cu ea după* rân-
duială. Şi a adus darul* de mân-
care şi a luat din el un pumn al
său plin şi l-a ars pe altar, pe lângă

arderea-de-tot** cea de dimi-
neaţă. Şi a înjunghiat boula şi
berbecul jertfei* de pace, care
era pentru popor. Şi fiii lui Aaron
i-au dat sângele şi el l-a stropit
pe altar de jur-împrejur; şi i-au
adus bucăţile de grăsime* de boua

şi de berbec şi grăsimea cozii
şi ce acoperă măruntaiele şi ră-
runchii şi prapurul ficatului. Şi au
pus bucăţile de grăsime deasupra
piepturilor şi el a ars* bucăţile de
grăsime pe altar. Şi Aaron a le-
gănat piepturile şi spata dreaptă
ca dar legănat* înaintea DDDDDom-
nului, aşa cum poruncise Moise.
Şi Aaron şi-a ridicat mâinile spre
popor şi i-a binecuvântat*; şi, du-
pă ce a adus jertfa pentru păcat
şi arderea-de-tot şi jertfa de pa-
ce, a coborât.
Şi Moise şi Aaron au intrat

în cortul întâlnirii, şi au ieşit şi
au binecuvântat poporul; şi glo-
ria* DDDDDomnului s-a arătat între-
gului popor. Şi a ieşit foc* dina-
intea DDDDDomnului şi a mistuit pe
altar arderea-de-tot şi bucăţile de
grăsime. Şi tot poporul a văzut şi
au strigat de bucurie** şi au că-
zut cu feţele la pământ.
Şi fiii lui Aaron, Nadab* şi

Abihu şi-au luat** fiecare cădel-
niţa şi au pus foc în ea şi au
pus tămâie deasupra şi au adus
înaintea DDDDDomnului foc străin�,
ceea ce nu le poruncise El. Şi a
ieşit foc* dinaintea DDDDDomnului şi
i-a mistuit şi au murit** înaintea
DDDDDomnului. Şi Moise a zis lui
Aaron: �Aceasta este ceea ce a
spus DDDDDomnul, zicând: «Voi fi
sfinţit în cei care se apropie* de
Mine şi voi fi glorificat** în faţa
întregului popor»�. Şi Aaron a
tăcut�. Şi Moise i-a chemat pe
Mişael şi pe Elţafan, fiii lui
Uziel*, unchiul lui Aaron, şi le-a
zis: �Apropiaţi-vă, ridicaţi** pe
fraţii voştri dinaintea sfântului
locaş, afară din tabără�. Şi s-au
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apropiat şi i-au dus în cămăşile*
lor afară din tabără, aşa cum
spusese Moise. Şi Moise a zis lui
Aaron, şi lui Eleazar şi lui Itamar,
fiii săi: �Să nu vă descoperiţi ca-
petele* şi să nu vă sfâşiaţi hai-
nele, ca să nu muriţi şi ca să nu
Se mânie** El pe toată aduna-
rea; ci fraţii voştri, toată casa lui
Israel, să plângă pentru arderea
pe care a aprins-o DDDDDomnul. Şi să
nu ieşiţi* de la intrarea cortului
întâlnirii, ca să nu muriţi; pentru
că untdelemnul ungerii** DDDDDom-
nului este peste voi�. Şi au făcut
după cuvântul lui Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Aa-

ron, zicând: �Să nu bei vin* şi
băutură tare, tu şi fiii tăi cu tine,
când veţi intra în cortul întâlni-
rii, ca să nu muriţi: va fi o rân-
duială pentru totdeauna în gene-
raţiile voastre, ca să puteţi deo-
sebi* între ce este sfânt şi ce nu
este sfânt şi între ce este necurat
şi ce este curat şi ca să-i învăţaţi*
pe fiii lui Israel toate rânduielile
pe care DDDDDomnul le-a spus lor
prina Moise�.
Şi Moise a vorbit lui Aaron, şi

lui Eleazar şi lui Itamar, fiii
lui care rămăseseră: �Luaţi darul*
de mâncare care a rămas din
jertfele prin foc ale DDDDDomnului şi
mâncaţi-l cu azime lângă altar:
pentru că este preasfânt**. Şi să-l
mâncaţi într-un loc sfânt, pentru
că este partea* ta şi partea fiilor
tăi din jertfele prin foc ale DDDDDom-
nului; pentru că aşa mi s-a porun-
cit. Şi să mâncaţi pieptul* legă-
nat şi spata ridicată într-un loc
curat, tu şi fiii tăi şi fiicele tale
cu tine; pentru că sunt date ca
parte a ta şi parte a fiilor tăi din
jertfele de pace ale fiilor lui Is-
rael. Ei vor aduce spata ridica-
tă* şi pieptul legănat împreună
cu jertfele prin foc, care sunt bu-
căţile de grăsime, ca să le legene
ca dar legănat înaintea DDDDDomnu-

lui; şi vor fi ale tale şi ale fiilor
tăi cu tine: este o rânduială pentru
totdeauna, aşa cum a poruncit
DDDDDomnul�. Şi Moise a căutat cu
atenţie ţapul* jertfei pentru păcat
şi, iată, fusese ars de tot. Şi s-a
mâniat pe Eleazar şi pe Itamar,
fiii lui Aaron care rămăseseră, zi-
când: �Pentru ce n-aţi mâncat*
jertfa pentru păcat într-un loc
sfânt? Pentru că este preasfântă;
şi v-a dat-o ca să purtaţi** nele-
giuirea adunării, ca să faceţi is-
păşire pentru ei înaintea DDDDDomnu-
lui. Iată, sângele* ei nu a fost
adus înăuntru în sfântul locaş;
trebuia negreşit s-o mâncaţi în
sfântul locaş, aşa cum am porun-
cit�. Şi Aaron a zis lui Moise: �Iată,
astăzi şi-au adus* jertfa lor pen-
tru păcat şi arderea lor de tot îna-
intea DDDDDomnului şi astfel de lucru-
ri mi s-au întâmplat; şi, dacă aş
fi mâncat astăzi jertfa pentru
păcat, ar fi fost bine** în ochii
DDDDDomnului?� Şi Moise a auzit şi
a fost bine în ochii lui.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, spunându-le:
�Vorbiţi fiilor lui Israel, zicând:
«Acestea sunt vieţuitoarele* pe
care le veţi mânca dintre toate
animalele care sunt pe pământ.
Dintre animale, să mâncaţi orice
are copita despicată şi piciorul
complet despărţit şi care rume-
gă. Dintre* cele care rumegă sau
care au copita despicată, numai
pe acestea să nu le mâncaţi: că-
mila, pentru că rumegă, dar nu are
copita despicată � vă este necu-
rată. Şi şafanulb, pentru că rume-
gă, dar nu are unghiac despicată �
vă este necurat. Şi arnebetulb*,
pentru că rumegă, dar nu are un-
ghiac despicată � vă este necurat.
Şi porcul*, pentru că are copita
despicată şi piciorul complet des-
părţit, dar nu rumegă � vă este
necurat. Să nu mâncaţi din carnea
lor şi să nu vă atingeţi de trupuri-
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le lor moarte � vă sunt necurate*.
Şi din* toate cele care sunt în

ape, pe acestea să le mâncaţi: să
mâncaţi orice are aripioare şi
solzi, în ape, în mări şi în râuri.
Dar toate câte nu au aripioare,
nici solzi, în mări şi în râuri, din
toate câte mişună în ape şi din
orice vietăţi care sunt în ape,
să vă fie urâciune*. Şi ele să vă
fie urâciune: să nu mâncaţi din
carnea lor şi trupurile lor moarte
să vă fie urâciune. Tot ce este în
ape şi nu are aripioare şi solzi
să vă fie urâciune.
Şi acestea* să le aveţi ca urâ-

ciune printre păsări, să nu fie
mâncate, să vă fie urâciune: vul-
turul şi gripsorula şi vulturul de
mare şi şorecarul şi şoimul, după
felul lor; orice corb, după felul
său, şi struţul şi bufniţa şi pes-
căruşul şi coroiul, după felul lor,
şi huhurezul şi eretele şi ibisul
şi lebăda şi pelicanul şi vulturul
hoitar, după felul lor, şi barza,
corbul de mare, după felul lor,
şi pupăza şi liliacul.

Orice târâtoare înaripată care
merge pe toate cele patru picioa-
re să vă fie urâciune. Numai pe
acestea să le mâncaţi din orice tâ-
râtoare înaripată care merge pe
toate cele patru picioare: pe cele
care au picioare cu încheieturi, cu
care să sară pe pământ. Pe aces-
tea să le mâncaţi dintre ele: ar-
be*, după felul ei, şi solam, după
felul ei, şi hargol, după felul ei,
şi hargab, după felul eib. Dar
orice târâtoare înaripată care are
patru picioare să vă fie urâciune.
Şi vă veţi face necuraţi prin
ele; oricine se va atinge de trupul
lor mort să fie necurat până sea-
ra. Şi oricine va purta din trupul
lor mort să-şi spele* hainele şi
va fi necurat până seara. Orice a-
nimal care are copita despicată

şi nu are piciorul complet des-
părţit, nici nu rumegă, să vă fie
necurat; oricine se va atinge de
ele va fi necurat. Şi orice merge
pe labele sale, între tot felul de
animale care merg pe toate cele
patru picioare să vă fie necurat;
oricine va atinge trupul lor mort
va fi necurat până seara. Şi cel
care va purta trupul lor mort să-şi
spele hainele şi să fie necurat
până seara; ele să vă fie necurate.
Şi acestea să vă fie necurate

dintre târâtoarele care mişunăc

pe pământ: nevăstuica şi şoare-
cele* de câmp şi şopârla, după
felul lor, şi ariciul şi broasca şi
şopârla de nisip şi melcul şi ca-
meleonuld. Acestea vor fi necurate
pentru voi dintre toate cele care
se târăsc: oricine se va atinge de
ele, după ce vor fi murit, să fie
necurat până seara. Şi peste orice
va cădea ceva din ele, după ce
vor fi murit, va fi necurat, orice
vas de lemn, sau haină, sau piele,
sau sac; orice vas cu care se face
vreun lucru să se pună în apă*
şi să fie necurat până seara; după
aceea va fi curat. Şi orice vas de
lut în care va cădea ceva din ele
� tot ce va fi în el să fie necurat;
şi să-l spargeţi*. Orice hrană care
se mănâncă, peste care a venit
asemenea apă, să fie necurată; şi
orice băutură care se bea dintr-un
asemenea vas să fie necurată. Şi
orice lucru peste care va cădea
din trupul lor mort să fie necu-
rat; cuptor sau vatră, să se dărâ-
me; sunt necurate şi să vă fie
necurate. Dar, o fântână sau un
puţ în care sunt ape adunate vor
fi curate. Dar orice se va atinge
de trupul lor mort să fie necurat.
Şi dacă va cădea din trupul lor
mort peste vreo sămânţă de semă-
nat, care va fi semănată, va fi
curată. Dar dacă se va pune apă
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*Cap. 17.15;
22.8.
Deut. 14.21.
Ezec. 4.14;
44.31.

*Vers. 29.

*Cap. 20.25.

*Ex. 6.7;
16.12; 23.25.
Is. 43.3; 51.15
**Ex. 19.6.
Cap. 19.2.
1 Tes. 4.7.
1 Pet. 1.15,16

*Ex. 20.2.
Cap. 22.33;
25.38; 26.45.
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peste sămânţă şi va cădea din
trupul lui mort peste ea, să vă
fie necurată. Şi orice animal care
este de mâncare pentru tine, dacă
moare, atunci cel care se atinge
de trupul lui mort să fie necurat
până seara. Şi cel* care va mânca
din trupul lui mort să-şi spele
hainele şi să fie necurat până
seara: tot aşa şi cel care va purta
trupul lui mort să-şi spele hai-
nele şi să fie necurat până seara.
Şi orice târâtoare care se tâ-

răşte* pe pământ să vă fie urâ-
ciune; să nu se mănânce. Şi tot
ce se târăşte pe pântece şi tot ce
merge pe toate cele patru picioa-
re şi tot ce are multe picioare, ori-
ce târâtoare care mişună pe pă-
mânt � pe acestea să nu le mân-
caţi, pentru că sunt urâciune. Nu
vă faceţi sufletele urâcioase* cu
vreo târâtoare care se târăşte şi nu
vă întinaţi cu ele ca să vă faceţi
necuraţi prin ele. Pentru că Eu*
sunt DDDDDomnul Dumnezeul vostru:
deci sfinţiţi-vă şi fiţi** sfinţi, pen-
tru că Eu sunt sfânt; şi să nu vă
întinaţi cu nici un fel de târâtoare
care se târăşte pe pământ. Pentru
că Eu* sunt DDDDDomnul care v-am
scos din ţara Egiptului, ca să fiu
Dumnezeul vostru; voi dar să fiţi
sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.

Aceasta este legea animalului,
şi a păsării, şi a oricărei vietăţi ca-
re se mişcă în ape, şi a oricărei
făpturi care se târăşte pe pământ:
ca să puteţi deosebi* între cele
necurate şi cele curate, şi între ani-
malul care se poate mânca şi ani-
malul care nu se poate mânca»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

spunând: �Vorbeşte fiilor lui Isra-
el, zicând: «Dacă o femeie rămâ-
ne însărcinată şi naşte un copil de
parte bărbăteascăa, să fie necu-
rată* şapte zile; să fie necurată
ca în zilele perioadei** ei. Şi, în
ziua a opta*, să i se circumcidă co-
pilului carnea prepuţului. Şi ea să

stea treizeci şi trei de zile în sân-
gele curăţirii ei; să nu se atingă de
nimic sfânt şi să nu intre în locaşul
sfânt, până se vor împlini zilele
curăţirii ei. Şi dacă ea va naşte un
copil de parte femeiascăb, să fie
necurată două săptămâni, ca în
timpul perioadei ei; şi să stea şai-
zeci şi şase de zile în sângele cu-
răţirii ei. Şi când se vor împlini
zilele curăţirii* ei, pentru un fiu
sau pentru o fiică, să aducă la
preot, la intrarea cortului întâlnirii,
un miel de un an ca ardere-de-tot
şi un pui de porumbel** sau o tur-
turică drept jertfă pentru păcat. Şi
el să le aducă înaintea DDDDDomnului
şi să facă ispăşire pentru ea; şi va
fi curată de curgereac* sângelui
ei. Aceasta este legea pentru cea
care a născut o parte bărbătească
sau o parte femeiască.
Şi dacă nu-i va da mâna* să

aducă un miel, să aducă două
turturele sau doi pui de porumbel,
unul ca ardere-de-tot şi altul ca
jertfă pentru păcat; şi preotul să
facă ispăşire** pentru ea; şi va
fi curată»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise

şi lui Aaron, zicând: �Când un om
va avea pe pielea cărnii lui o
umflătură sau o crustă* sau o pată
albă, şi ea se va face pe pielea
cărnii lui o rană** de lepră, atunci
să fie adus� la preotul Aaron, sau
la unul dintre fiii lui, preoţii.
Şi preotul să vadă rana pe pielea
cărnii şi dacă părul* în rană s-a
schimbat în alb şi rana pare mai
adâncă decât pielea cărnii sale,
este rană de lepră; şi preotul să-l
vadă şi să-l declare necurat.
Şi dacă pata pe pielea cărnii sale
va fi albă şi nu pare mai adâncă
decât pielea şi părul ei nu s-a
schimbat în alb, atunci preotul să-l
închidăd pe cel cu rana şapte zile.
Şi a şaptea zi să-l vadă preotul;
şi, iată, în ochii lui rana stă pe
loc şi rana nu s-a întins pe piele;
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atunci preotul să-l închidă alte
şapte zile. Şi a şaptea zi preotul
să-l vadă din nou; şi, iată, rana
s-a făcut palidă şi rana nu s-a
întins pe piele; atunci preotul să-l
declare curat: este bubă; şi să-şi
spele* hainele şi va fi curat. Dar
dacă buba s-a întins mult pe piele,
după ce a fost văzut de preot
pentru curăţirea lui, să fie văzut
din nou de preot. Şi preotul să se
uite la el; şi, iată, buba s-a întins
pe piele; atunci preotul să-l decla-
re necurat: este lepră.

Când o rană ca  de lepră va fi
într-un om, atunci el să fie adus
la preot. Şi să-l vadă* preotul; şi,
iată, este o umflătură albă în pie-
le şi ea a schimbat părul în alb
şi este urmă de carne vie în um-
flătură: este lepră veche în pielea
cărnii lui; atunci preotul să-l de-
clare necurat şi să nu-l închidă,
pentru că este necurat. Şi dacă
lepra se va întinde mult în piele şi
lepra va acoperi toată pielea ce-
lui cu rana, de la capul lui până
la picioarele lui, până unde va
vedea preotul, şi preotul îl va
cerceta şi, iată, lepra a acoperit
toată carnea lui, atunci va decla-
ra curat pe cel cu rana: s-a schim-
bat toată în alb: este curat. Şi, în
ziua când se va arăta pe el carne
vie, va fi necurat. Şi preotul se va
uita la carnea vie şi-l va declara
necurat: carnea vie este necurată,
este lepră. Sau dacă din nou car-
nea vie se va schimba şi va
deveni albă, atunci el să vină la*
preot. Şi preotul să-l vadă; şi,
iată, rana s-a schimbat în alb;
atunci preotul să-l declare curat
pe cel cu rana: este curat.
Şi carnea, dacă a avut pe pie-

lea ei coptură* şi s-a vindecat şi
în locul copturii este o umflătură
albă sau o pată alb-roşiatică,
atunci să se arate preotului. Şi
preotul s-o vadă; şi, iată, ea pare
mai adâncă decât pielea şi părul
ei s-a schimbat în alb; atunci
preotul să-l declare necurat: este

o rană de lepră care a erupt în-
tr-o umflătură. Dar dacă preotul se
uită la ea şi, iată, nu sunt peri
albi în ea şi nu este mai adâncă
decât pielea, ci este palidă, atunci
preotul să-l închidă şapte zile.
Şi dacă se va întinde mult în pie-
le, atunci preotul să-l declare ne-
curat: este o rană. Şi dacă pata
albă va sta pe loc şi nu se va în-
tinde, este cicatricea copturii; şi
preotul să-l declare curat.
Şi dacă în carne, în pielea ei,

este o umflătură arzătoare şi lo-
cul umflăturii se face o pată alb-
roşiatică sau albă, atunci s-o vadă
preotul; şi, iată, părul s-a schim-
bat în alb* în pata albă şi ea
pare mai adâncă decât pielea: este
lepră, a erupt în umflătură; şi
preotul să-l declare necurat: este
o rană de lepră. Dar dacă preotul
se uită la ea şi, iată, nu este păr
alb în pata albă şi ea nu este mai
adâncă decât pielea, ci este pali-
dă, atunci preotul să-l închidă
şapte zile. Şi preotul să-l vadă a
şaptea zi: dacă s-a întins mult în
piele, atunci preotul să-l declare
necurat: este o rană de lepră. Şi
dacă pata albă a stat pe loc şi
nu s-a întins în piele şi este pali-
dă: este ridicătura umflăturii; şi
preotul să-l declare curat, pentru
că este cicatricea umflăturii.
Şi dacă un bărbat sau o feme-

ie va avea o rană pe cap sau pe
barbă şi preotul va vedea rana
şi, iată, pare mai adâncă decât
pielea şi în ea este păr subţire
galben, atunci preotul să-l decla-
re necurat: este eczemă, lepră de
cap sau de barbă. Şi dacă preotul
vede rana eczemei şi, iată, nu pa-
re mai adâncă decât pielea şi nu
este păr negru în ea, atunci preo-
tul să închidă şapte zile pe cel
cu rana eczemei. Şi a şaptea zi
preotul să vadă rana; şi, iată, ec-
zema nu s-a întins şi nu este păr
galben în ea şi eczema nu pare
mai adâncă decât pielea, atunci
să se radă, dar să nu radă eczema;
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şi preotul să închidă alte şapte
zile pe cel cu eczema. Şi a şaptea
zi preotul să vadă eczema; şi, iată,
eczema nu s-a întins în piele
şi nu pare mai adâncă decât pie-
lea; atunci preotul să-l declare
curat; şi el să-şi spele hainele şi
va fi curat. Dar dacă eczema s-a
întins mult în piele după curăţi-
rea lui, atunci să-l vadă preotul;
şi, iată, eczema s-a întins în pie-
le; preotul să nu se uite după
păr galben: este necurat. Dar
dacă în ochii lui eczema a stat pe
loc şi a crescut păr negru în ea,
eczema s-a vindecat: este curat;
şi preotul să-l declare curat.
Şi dacă un bărbat sau o feme-

ie vor avea în pielea cărnii lor
pete, pete albe, atunci să vadă
preotul; şi, iată, petele în pielea
cărnii lor sunt alb-palide; este o
erupţie care a erupt în piele:
este curat. Şi dacă unui bărbat
i-a căzut părul de pe cap, este
chel*: este curat. Şi dacă i-a că-
zut părul de pe cap dinspre faţă,
este chel în partea dinainte: este
curat. Şi dacă pe capul chel sau
pe partea cheală dinainte va fi o
bubă alb-roşiatică, este lepră care
a erupt pe capul lui chel sau pe
partea cheală dinainte. Şi să-l va-
dă preotul; şi, iată, umflătura bu-
bei este alb-roşiatică pe capul lui
chel sau pe partea cheală dinain-
te, ca înfăţişarea leprei în pielea
cărnii: este un om lepros, este ne-
curat. Preotul să-l declare necurat
negreşit; rana lui este pe capul lui.

Iar cât despre leprosul în care
este rana: hainele* lui să fie sfâ-
şiate şi capul lui să fie descope-
rit şi să-şi acopere** barbaa şi să
strige: «Necurat�, necurat!» În
toate zilele cât va fi rana pe el să
fie necurat: este necurat; va locui
singur; locuinţa lui să fie afară*
din tabără.
Şi dacă va fi o rană de lepră

într-o haină*, într-o haină de lână

sau într-o haină de in, fie în ur-
zeală, fie în bătătură de in sau de
lână, sau în piele sau în orice lucru
de piele, şi rana va fi verzuie sau
roşiatică în haină, sau în piele, sau
în urzeală, sau în bătătură sau în
orice lucru de piele, este rană de
lepră şi să se arate preotului.
Şi preotul să vadă* rana şi să
închidă şapte zile lucrul care are
rana. Şi a şaptea zi să vadă rana;
dacă rana s-a întins în haină, fie
în urzeală, fie în bătătură, sau
în piele, în orice lucru făcut din
piele, rana este lepră* care roade:
lucrul este necurat. Şi să ardă
haina, sau urzeala, sau bătătura
de lână sau de in, sau orice lu-
cru de piele, în care va fi rana,
pentru că este lepră care roade:
să se ardă cu foc. Şi dacă preo-
tul se va uita şi, iată, rana nu s-a
întins în haină, sau în urzeală, sau
în bătătură, sau în orice lucru
de piele, atunci preotul să porun-
cească să se spele lucrul în care
este rana şi să-l închidă alte şap-
te zile. Şi, după ce s-a spălat rana,
preotul să vadă şi, iată, rana
nu şi-a schimbat culoarea şi rana
nu s-a întins: este necurat; să-l arzi
cu foc; este o rană care roade, fie în
partea din spate, fie în partea
din faţă. Şi dacă preotul se va
uita şi, iată, rana, după spălarea ei,
a devenit palidă, atunci s-o rupă
din haină, sau din piele, sau din
urzeală, sau din bătătură. Şi dacă
se va mai vedea în haină, sau
în urzeală, sau în bătătură, sau în
orice lucru de piele, este o erup-
ţie: să arzi cu foc lucrul în care
este rana. Şi haina, sau urzeala,
sau bătătura, sau orice lucru de
piele pe care l-ai spălat, şi de unde
s-a dus rana, să se spele a doua
oară şi va fi curat. Aceasta este
legea rănii de lepră pe o haină de
lână sau de in, în urzeală, sau în
bătătură, sau la orice lucru de
piele, spre a-l declara curat sau

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

*2 Împ. 2.23.
Amos 8.10.

*Cap. 10.6.
**Ezec. 24.17;
24.22.
Mica 3.7.
�Plân. 4.15.

*Num. 5.2.
2 Împ. 7.3;
15.5.
2 Cr. 26.21.
Lc. 17.12.

*Ps. 109.18.

40

45

46

47 a Lit. �buza de deasupra�

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

*Ezec. 44.23.

*Cap. 14.44.

50

51

Lepra pe haine

13:59



124

LEVITIC

spre a-l declara necurat�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Aceasta este legea
celui lepros în ziua curăţirii* lui: să
fie adus la** preot. Şi preotul să
iasă afară* din tabără şi preotul
să-l vadă; şi, iată, rana de lepră
s-a vindecat în lepros; atunci
preotul să poruncească să se ia,
pentru acela care va fi curăţit,
două păsăria* vii, curate, şi lemn
de cedru** şi stacojiu� şi isop��.
Şi preotul să poruncească să
fie înjunghiată una din păsări
într-un vas de lut deasupra unei
ape curgătoareb. Şi să ia pasărea
vie şi lemnele de cedru şi staco-
jiul şi isopul şi să le înmoaie cu
pasărea vie în sângele păsării
care a fost înjunghiată deasupra
unei ape curgătoare. Şi să stro-
pească* de şapte** ori peste cel
care va fi curăţit de lepră şi să-l
declare curat; şi să dea drumul
păsării vii pe câmp deschis. Şi cel
care va fi curăţit să-şi spele*
hainele şi să-şi radă tot părul şi
să se scalde în apă; şi va fi cu-
rat**. Şi, după aceasta, să intre
în tabără şi să locuiască şapte�
zile afară din cortul său. Şi va
fi aşa: a şaptea zi îşi va rade
tot părul, capul său şi barba sa
şi sprâncenele sale; să-şi radă
tot părul şi să-şi spele hainele
şi să-şi scalde carnea în apă; şi
va fi curat.
Şi a opta zi să ia* doi miei

fără cusur şi o mieluşea de un an
fără cusur şi trei zecimi de floare
a făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare**, şi un logc�
de untdelemn. Şi preotul care fa-
ce curăţirea să înfăţişeze pe cel
care va fi curăţit şi acele lucruri
înaintea DDDDDomnului, la intrarea
cortului întâlnirii. Şi preotul să
ia unul dintre miei şi să-l aducă
jertfă pentru vină*, şi logul de
untdelemn, şi să le legene** ca
dar legănat înaintea DDDDDomnului.

Şi să înjunghie mielul în locul*
unde se înjunghie jertfa pentru
păcat** şi arderea-de-tot, într-un
loc sfânt; pentru că jertfa pentru
vină, ca şi jertfa pentru păcat,
este a preotului: este preasfântă�.
Şi preotul să ia din sângele jert-
fei pentru vină şi preotul să pună
pe lobul* urechii drepte a celui
care va fi curăţit şi pe degetul
mare al mâinii lui drepte, şi pe
degetul mare al piciorului său
drept. Şi preotul să ia din logul
de untdelemn şi să toarne în pal-
ma mâinii stângi a lui, a preotu-
lui. Şi preotul să-şi înmoaie de-
getul mâinii drepte în untdelem-
nul care este în mâna stângă a
sa şi să stropească din untdelemn
cu degetul său de şapte ori îna-
intea DDDDDomnului. Şi, din untde-
lemnul rămas, care este în mâna
sa, preotul să pună pe lobul ure-
chii drepte a celui care va fi curăţit
şi pe degetul mare al mâinii sale
drepte şi pe degetul mare al pi-
ciorului său drept, peste sângele
jertfei pentru vină. Şi untdelemnul
rămas, care este în mâna dreaptă
a preotului, să-l pună pe capul
celui care va fi curăţit; şi preotul
să facă ispăşire* pentru el înain-
tea DDDDDomnului. Şi preotul să adu-
că jertfa pentru păcat şi să facă
ispăşire* pentru cel care va fi cu-
răţit de necurăţia lui şi, după
aceea, să înjunghie arderea-de-
tot. Şi preotul să aducă arderea-
de-tot şi darul de mâncare pe
altar; şi preotul să facă ispăşire
pentru el; şi va fi curat*.
Şi, dacă* va fi sărac şi nu-i

va da mâna, să ia un miel ca jert-
fă pentru vină drept dar legănat,
ca să facă ispăşire pentru el, şi
o zecime de floare a făinii fră-
mântată cu untdelemn, ca dar de
mâncare, şi un log** de untde-
lemn şi două turturele* sau doi
pui de porumbel, după cum îi va
da mâna: şi unul să fie jertfă pen-

*2 Împ. 5.14.
**Mt. 8.2,4.

*Cap. 13.46.

*Cap. 1.14.
**Num. 19.6.
�Ev. 9.19.
��Ps.  51.7.

*Ev. 9.13.
Ezec. 36.25.
**2 Împ. 5.10;
5.14.

*Cap. 11.25;
13.6.
**Vers. 20.
�Num. 12.15.

*Mt. 8.4.
Mc. 1.44.
Lc. 5.14.
**Cap. 2.1.
Num. 15.4.
�Vers. 12,15,
21,24.

*Cap. 5.6,18;
6.6.
**Ex. 29.24;
29.26.
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Cap. 8.23,24.

*Cap. 4.26.
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tru păcat şi altul ardere-de-tot.
Şi să le aducă* la preot în ziua
a opta a curăţirii sale, la intrarea
cortului întâlnirii, înaintea DDDDDom-
nului. Şi preotul să ia* mielul
jertfei pentru vină şi logul de unt-
delemn şi preotul să le legene
ca dar legănat înaintea DDDDDom-
nului. Şi să înjunghie mielul jert-
fei pentru vină; şi preotul să ia
din sângele* jertfei pentru
vină şi să pună pe lobul urechii
drepte a celui care va fi curăţit
şi pe degetul mare al mâinii lui
drepte şi pe degetul mare al
piciorului său drept. Şi preotul
să toarne din untdelemn în pal-
ma mâinii stângi a lui, a preotu-
lui. Şi preotul să stropească de
şapte ori înaintea DDDDDomnului cu
degetul mâinii sale drepte din
untdelemnul care este în mâna sa
stângă. Şi preotul să pună din unt-
delemnul care este în mâna sa pe
lobul urechii drepte a celui care
va fi curăţit şi pe degetul mare al
mâinii sale drepte şi pe degetul
mare al piciorului său drept, pe
locul sângelui jertfei pentru vină.
Şi untdelemnul rămas, care este
în palma mâinii preotului, să-l
pună pe capul celui care va fi
curăţit, ca să facă ispăşire pentru
el înaintea DDDDDomnului. Şi să adu-
că una* din turturele sau unul din
puii de porumbel, după cum i-a
dat mâna. După cum i-a dat
mâna, unul să fie jertfă pentru
păcat* şi altul ardere-de-tot, cu
darul de mâncare; şi preotul să
facă ispăşire pentru cel care va fi
curăţit înaintea DDDDDomnului. Aceas-
ta este legea celui în care este o
rană de lepră, căruia nu-i dă mâna
să aducă pentru curăţirea* sa�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise

şi lui Aaron, zicând: �Când
veţi intra în ţara* Canaanului,
pe care v-o dau în stăpânire**, şi
voi pune o rană de lepră în vreo
casă din ţara stăpânirii voastre,

atunci să vină acela a cui este
casa şi să spună preotului, zicând:
«Mi se pare că este ceva* ca o
rană în casă». Şi preotul să po-
runcească să fie golită casa mai
înainte de a intra preotul în ea ca
să vadă rana, ca să nu se facă
necurate toate câte sunt în casă; şi,
după aceea, preotul să intre
să vadă casa. Şi să vadă rana; şi,
iată, rana este în pereţii casei, cu
gropiţe verzui sau roşiatice, şi par
mai adânci decât peretele; atunci
preotul să iasă din casă, la intra-
rea casei, şi să încuie casa şapte
zile. Şi preotul să se întoarcă a
şaptea zi şi să vadă: şi, iată, dacă
rana s-a întins pe pereţii casei, a-
tunci preotul să poruncească să
se scoată pietrele în care este rana
şi să le arunce afară din cetate
într-un loc necurat. Şi să pună
să fie răzuită casa pe dinăuntru
de jur-împrejur şi să se arunce
tencuialaa care este răzuită, afară
din cetate, într-un loc necurat.
Şi să se ia alte pietre şi să se
pună în locul acelor pietre; şi
să se ia altă tencuială şi să se
tencuiască astfel casa. Şi dacă
rana se va întoarce şi va erupe
în casă după ce s-au scos pietrele
şi după ce s-a răzuit casa şi s-a
tencuit, atunci preotul să intre şi
să se uite; şi, iată, dacă rana s-a în-
tins în casă, este o lepră care roa-
de* în casă: este necurată. Şi vor
demola casa, pietrele ei şi lemnele
ei şi toată tencuiala casei, şi
le vor scoate afară din cetate în-
tr-un loc* necurat. Şi cel care va
intra în casă în zilele cât va fi
încuiată să fie necurat până sea-
ra. Şi cel care va dormi în casă
să-şi spele hainele şi cel care va
mânca în casă să-şi spele hai-
nele. Şi dacă preotul va intra
şi se va uita şi, iată, rana nu s-a
întins în casă, după ce casa a
fost tencuită, atunci preotul să
declare casa curată, pentru că
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*Vers. 4.

*1 Împ. 4.33.
Ps. 51.7.

*Vers. 20.

*Cap. 13.30.

*Cap. 13.47.
**Vers. 34.

*Cap. 13.2.

*Deut. 24.8.
Ezec. 44.23.

*Cap. 22.4.
Num. 5.2.
2 Sam. 3.29.
Mt. 9.20.
Mc. 5.25.
Lc. 8.43.

*Cap. 17.15.

cel care se va atinge de car-nea
celui care are scurgere să-şi spele
hainele şi să se scalde în
apă şi să fie necurat până seara. Şi
dacă cel care are scurgerea
va scuipa pe cel care este curat,
atunci acesta să-şi spele hainele
şi să se scalde în apă şi să fie
necurat până seara. Şi orice şa
pe care va călări cel care are
scurgerea va fi necurată. Şi ori-
cine se va atinge de ceva care
va fi sub el să fie necurat până
seara; şi cel care va purta unul
dintre aceste lucruri să-şi spele
hainele şi să se scalde în apă şi
să fie necurat până seara. Şi
oricine va fi atins de cel care are
scurgerea şi nu-şi va spăla mâi-
nile în apă, să-şi spele hainele şi
să se scalde în apă şi să fie ne-
curat până seara. Şi vasul de lut*
de care se va atinge cel care are
scurgerea să se spargă şi orice
vas de lemn** să se spele în apă.
Şi, când cel care are scurge-

rea se va curăţi de scurgerea sa,
să-şi numere şapte* zile pentru
curăţirea sa şi să-şi spele hainele
şi să-şi scalde carnea în apă
curgătoare şi va fi curat. Şi în a
opta zi să ia două turturele* sau
doi pui de porumbel şi să vină
înaintea DDDDDomnului la intrarea
cortului întâlnirii şi să le dea
preotului. Şi preotul să le aducă,
una jertfă* pentru păcat şi una
ardere-de-tot. Şi preotul să facă
ispăşire** pentru el înaintea
DDDDDomnului pentru scurgerea sa.
Şi orice om* care va avea o

scurgere de sămânţă să-şi scalde
toată carnea în apă şi să fie ne-
curat până seara. Şi orice haină
şi orice piele peste care va fi să-
mânţa să se spele cu apă şi să
fie necurate până seara. Şi fe-
meia cu care se va culca bărba-
tul cu sămânţa � amândoi să se
scalde în apă şi să fie necuraţi*
până seara.
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rana s-a vindecat.
Şi, ca să cureţe casa, el va

lua două* păsăria şi lemn de ce-
dru şi stacojiu şi isop. Şi să în-
junghie una dintre păsări în-
tr-un vas de lut deasupra unei ape
curgătoare. Şi să ia lemnul de
cedru şi isopul* şi stacojiul şi
pasărea vie şi să le înmoaie în
sângele păsării înjunghiate şi
în apa curgătoare şi să stropeas-
că de şapte ori casa. Şi să cureţe
casa de întinăciune cu sângele
păsării şi cu apa curgătoare şi
cu pasărea vie şi cu lemnul de
cedru şi cu isopul şi cu stacojiul.
Şi să dea drumul păsării vii afa-
ră din cetate, pe câmp deschis, şi
să facă ispăşire* pentru casă; şi
va fi curată.

Aceasta este legea pentru
orice rană de lepră şi pentru ec-
zema* de cap, şi pentru lepra
de haine* şi de case**, şi pentru
umflătură*, şi pentru bubă, şi
pentru pete albicioase, ca să-i
înveţe* când un lucru este necurat
şi când este curatb. Aceasta este
legea leprei�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând: �Vorbiţi
fiilor lui Israel şi spuneţi-le:
«Dacă un bărbat* va avea o
scurgere din carnea sa, din cau-
za scurgerii lui este necurat. Şi
aceasta va fi necurăţia lui în scur-
gerea lui: fie că scurgerea lui va
ieşi din carnea sa, sau carnea
sa va opri scurgerea lui, aceasta
este necurăţia lui. Orice aşternut
pe care se va culca cel care are
scurgerea va fi necurat şi orice
lucru pe care se va aşeza va fi ne-
curat. Şi cel care se va atinge de
aşternutul lui să-şi spele hainele
şi să se scalde* în apă şi să fie
necurat până seara. Şi cel care
va şedea pe lucrul pe care a şe-
zut cel care are scurgere să-şi
spele hainele şi să se scalde în
apă şi să fie necurat până seara. Şi
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Şi când o femeie va avea o
scurgere, şi scurgerea ei în car-
nea ei va fi sânge, să fie şapte*
zile în necurăţia ei; şi oricine se
va atinge de ea să fie necurat
până seara. Şi orice lucru pe care
se va culca ea în necurăţia ei
să fie necurat. Şi orice lucru pe
care va şedea ea să fie necurat.
Şi cel care se va atinge de aş-
ternutul ei să-şi spele hainele
şi să se scalde în apă şi să fie
necurat până seara. Şi oricine se
va atinge de vreun lucru pe care
va şedea ea să-şi spele hainele
şi să se scalde în apă şi să fie
necurat până seara. Şi dacă va
fi ceva pe aşternut sau pe alt lu-
cru pe care va şedea ea, dacă se
va atinge cineva de acel lucru, să
fie necurat până seara. Şi dacă
se va culca* cineva cu ea şi ne-
curăţia ei va fi pe el, să fie necu-
rat şapte zile; şi orice aşternut pe
care se va culca el să fie necurat.
Şi dacă o femeie va avea scur-
gerea ei de sânge multe* zile, în
afară de timpul perioadei ei sau
când va avea scurgere peste zile-
le perioadei ei, în toate zilele
scurgerii necurăţiei ei să fie ca în
zilele perioadei ei: să fie necura-
tă. Orice aşternut pe care se va
culca ea în toate zilele scurgerii
ei să-i fie ca aşternutul perioadei
ei; şi orice lucru pe care va şe-
dea va fi necurat ca în timpul
perioadei ei. Şi oricine se va atin-
ge de ele să fie necurat şi să-şi
spele hainele şi să se scalde în
apă şi să fie necurat până seara.
Şi dacă se va curăţi de scur-

gerea ei, să numere şapte* zile
şi după aceea va fi curată. Şi
în a opta zi să ia două turturele
sau doi pui de porumbel şi să-i
aducă preotului la intrarea cor-
tului întâlnirii. Şi preotul să adu-
că unul ca jertfă pentru păcat*,
iar altul ca ardere-de-tot; şi preo-
tul să facă ispăşire pentru ea îna-

intea DDDDDomnului pentru scurge-
rea necurăţiei ei.
Şi să despărţiţi* pe fiii lui Is-

rael de necurăţia lor, ca să nu moa-
ră în necurăţia lor, întinând** cor-
tul Meu, care este în mijlocul lor.

Aceasta este legea pentru cel
care are o scurgere*, şi pentru cel
din care va ieşi sămânţa spre a fi
întinat prin ea, şi pentru femeia*
care suferă de necurăţia ei, şi
pentru oricine are o scurgere**,
pentru bărbat şi pentru femeie, şi
pentru cel care se va culca� cu
cea care este necurată»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

după moartea* celor doi fii ai
lui Aaron, când s-au apropiat îna-
intea DDDDDomnului şi au murit. Şi
DDDDDomnul a zis lui Moise: �Vorbeş-
te lui Aaron, fratele tău, să nu in-
tre* oricând în sfântul locaş, înă-
untrul perdelei dinaintea scau-
nului îndurării, care este peste
chivot, ca să nu moară; pentru
că Mă voi arăta** în nor deasu-
pra scaunului îndurării. Aaron să
intre* cu acestea în sfântul locaş:
cu un viţel** tânăr din cireadă ca
jertfă pentru păcat şi un berbec
ca ardere-de-tot. Să se îmbrace
cu cămaşa* sfântă de in şi să-şi
pună pantalonii de in pe carnea
sa şi să se încingă cu brâul de in
şi să-şi lege mitra de in; acestea
sunt haine sfinte; şi să-şi scalde**
carnea în apă şi să se îmbrace
cu ele. Şi să ia de la adunarea*
fiilor lui Israel doi ţapi** dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, şi
un berbec, ca ardere-de-tot. Şi
Aaron să aducă viţelul jertfei
pentru păcat, care este pentru
sine, şi să facă ispăşire pentru
sine* şi pentru casa lui.
Şi să ia cei doi ţapi şi să-i

pună înaintea DDDDDomnului, înain-
tea intrării cortului întâlnirii. Şi
Aaron să aruncea sorţi pentru cei
doi ţapi: un sorţ pentru DDDDDomnul
şi celălalt sorţ pentru Azazelb.
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*Ezec. 44.23
**Cap. 20.3.
Num. 5.3;
19.13,20.
Ezec. 5.11;
23.38.

*Vers. 2,16.

*Cap. 12.2.
Vers. 19.
**Vers. 2,25.
�Vers. 24.

*Cap. 10.1,2.

*Ex. 30.10.
Ev. 6.19; 9.7;
10.19.
**Ex. 25.22;
40.34.
1 Împ. 8.10-12

*Ev. 9.12;
9.24,25.
**Cap. 4.3.
Vers. 6.

*Ex. 28.39,42
Cap. 6.10.
Ezec. 44.17;
44.18.
**Ex. 30.20.
Cap. 8.6.
Vers. 24.
Ev. 10.22.

*Cap. 4.14.
Ezec. 45.22.
**Cap. 4.23.
Num. 7.16.
2 Cr. 29.21.
Ezra 6.17.

*Cap. 9.7.
Ev. 5.3;
7.27; 9.7.
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toată adunarea lui Israel. Şi să
iasă la altarul care este înaintea
DDDDDomnului şi să facă ispăşire pen-
tru el şi să ia din sângele viţelu-
lui şi din sângele ţapului şi să-l
pună pe coarnele* altarului, de
jur-împrejur. Şi să stropească*
din sânge, cu degetul său, de şap-
te ori pe el şi astfel să-l cureţe
şi să-l sfinţească din cauza ne-
curăţiilor fiilor lui Israel.
Şi, când va termina de făcut

ispăşirea pentru sfântul* locaş
şi pentru cortul întâlnirii şi pen-
tru altar, să aducă ţapul cel viu.
Şi Aaron să-şi pună amândouă
mâinile pe capul ţapului celui
viu şi să mărturisească peste
el toate nelegiuirile fiilor lui Is-
rael şi toate nedreptăţile lor, în
toate păcatele lor, şi să le
pună* pe capul ţapului şi să-l
trimită în pustiu, prin mâna unui
om pregătit pentru aceasta. Şi
ţapul va purta* asupra lui toate
nelegiuirile lor într-un pământ
nelocuit; şi să dea drumul ţapu-
lui în pustiu.
Şi Aaron să intre în cortul

întâlnirii şi să se dezbrace de
veşmintele sale de in, cu care se
îmbrăcase* când a intrat în sfân-
tul locaş, şi să le lase acolo. Şi
să-şi scalde carnea înc apă într-un
loc sfânt şi să se îmbrace cu veş-
mintele sale şi să iasă şi să jert-
fească arderea sa de tot* şi arde-
rea-de-tot a poporului şi să facă
ispăşire pentru sine şi pentru
popor. Şi să ardă pe altar gră-
simea* jertfei pentru păcat. Şi
acela care a dat drumul ţapului
pentru Azazel să-şi spele hainele
şi să-şi scalde* carnea în apă şi
după aceea să intre în tabără.
Şi viţelul jertfei pentru păcat şi
ţapul jertfei pentru păcat, al că-
ror sânge a fost adus în sfântul
locaş pentru a face ispăşire, să
fie scoşi afară* din tabără; şi să
ardă în foc pielea lor şi carnea
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*Is. 53.4-10.
Rom. 3.25.
1 Ioan 2.2.

*Cap. 10.1.
Num. 16.18;
16.46.
Apoc. 8.5.
**Ex. 30.34.

*Ex. 30.7,8.
Num. 16.7;
16.18,46.
Apoc. 8.3,4.
**Ex. 25.21.
�Ex. 28.43.
Num. 4.15,20

*Cap. 4.5.
Ev. 9.25; 10.4
**Cap. 4.6,17
Ev. 9.13.

*Ev. 2.17;
5.3; 7.27;
9.7,28.
**Vers. 2.
Ev. 6.19;
9.3,7,12.

*Ex. 29.36;
30.10.
Ezec. 45.18.
Ev. 2.17.
**Ev. 9.23;
9.24.

*Ex. 34.3.
Lc. 1.10.

Şi Aaron să înfăţişeze ţapul pe
care a căzut sorţul pentru DDDDDomnul
şi să-l aducă jertfă pentru păcat.
Şi ţapul pe care a căzut sorţul
pentru Azazel să fie pus viu îna-
intea DDDDDomnului pentru a face
ispăşirea* cu el, pentru a-l trimite
ca Azazel, în pustiu.
Şi Aaron să aducă viţelul

jertfei pentru păcat, care este
pentru sine, şi să facă ispăşire
pentru sine şi pentru casa lui şi
să înjunghie viţelul jertfei pentru
păcat, care este pentru sine. Şi
să ia o cădelniţă* plină de căr-
buni de foc de pe altarul dinaintea
DDDDDomnului şi să-şi umple mâinile
cu tămâie** plăcut mirositoare,
pisată mărunt, şi să le aducă
înăuntrul perdelei. Şi să pună tă-
mâie* pe foc înaintea DDDDDomnului,
pentru ca norul tămâiei să aco-
pere scaunul îndurăriib** care
este deasupra mărturiei, ca să
nu moară�. Şi să ia din sângele*
viţelului şi să stropească** cu
degetul său înaintea scaunului
îndurării, spre răsărit; şi înain-
tea scaunului îndurării să stro-
pească de şapte ori din sânge cu
degetul său.
Şi să înjunghie* ţapul jertfei

pentru păcat, care este pentru
popor, şi să aducă sângele lui
înăuntrul** perdelei şi cu sângele
lui să facă aşa cum a făcut cu
sângele viţelului şi să-l stropeas-
că pe scaunul îndurării şi înain-
tea scaunului îndurării. Şi să
facă ispăşire* pentru sfântul locaş
din cauza necurăţiilor fiilor
lui Israel şi din cauza nelegiui-
rilor lor, în toate păcatele lor;
şi aşa să facă şi pentru cortul**
întâlnirii care locuieşte între ei,
în mijlocul necurăţiei lor. Şi să
nu fie nici un om* în cortul în-
tâlnirii când va intra să facă
ispăşire în sfântul locaş, până va
ieşi şi va face ispăşire pentru
sine şi pentru casa lui şi pentru
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Ioan 1.29.
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*Vers. 2.
Ezec. 42.14;
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*Vers. 3,5.
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lor şi balega lor. Şi cel* care le
va arde să-şi spele hainele şi
să-şi scalde carnea în apă şi
după aceea să intre în tabără.
Şi să vă fie o rânduială pen-

tru totdeauna: în* luna a şaptea,
la zece ale lunii, să vă mâhniţi**
sufletele şi să nu faceţi nici� o
lucrare, atât băştinaşul, cât şi
străinul care locuieşte temporar
între voi. Pentru că în ziua aceas-
ta se va face ispăşire pentru voi,
pentru a vă curăţi: veţi fi curaţi*
de toate păcatele voastre înain-
tea DDDDDomnului. Este un sabat* de
odihnă pentru voi şi să vă mâh-
niţi** sufletele: este o rânduială
pentru totdeauna. Şi ispăşirea s-o
facă preotul care a fost uns* şi
care a fost consacrat** ca să fie
preot în locul tatălui său; şi el
să se îmbrace� cu veşmintele de in,
veşmintele sfinte. Şi să facă ispă-
şire pentru locaşul sfânt; şi să
facă ispăşire pentru cortul întâl-
nirii* şi pentru altar**; şi să facă
ispăşire pentru preoţi� şi pentru
tot poporul�� adunării. Şi aceasta
să vă fie o rânduială* pentru
totdeauna, pentru ca să se facă
ispăşire pentru fiii lui Israel de
toate păcatele lor, o dată** pe
an�. Şi s-a făcut cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte lui Aaron
şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «Acesta este cu-
vântul pe care l-a poruncit DDDDDom-
nul, zicând: «Oricine din casa lui
Israel va înjunghiaa* un boub

sau un miel sau o capră în tabă-
ră sau va înjunghia afară din
tabără şi nu-l va aduce* la in-
trarea cortului întâlnirii ca să-l
prezinte ca un dar pentru  DDDDDom-
nul înaintea cortului DDDDDomnului,
sângele lui se va pune în soco-
teala omului aceluia: a vărsat
sânge; şi omul acela va fi nimicit
din mijlocul poporului său, pen-
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*Num. 19.8.

*Ex. 30.10.
Cap. 23.27.
Num. 29.7.
**Ps. 35.13.
Is. 58.3,5.
Dan. 10.3,12.
Fap. 27.9.
�Ex.31.14,15

*Ps. 51.2.
Ier. 33.8.
Ef. 5.26.
Ev. 9.13,14;
10.1,2.
1 Ioan 1.7,9.

*Cap. 23.32.
**Ezra 8.21.

*Cap. 4.3,5;
4.16.
**Ex. 29.29.
Num. 20.26;
20.28.
�Vers. 4.

*Vers. 16.
**Vers. 18.
�Vers. 6,11.
��Vers. 17,24

*Cap. 23.31.
**Ex. 30.10.
Num. 29.7.
Ev. 9.7,25;
10.3.

*Deut. 12.5;
1215,21.

*Deut. 12.13.

*Gen. 21.33;
22.2; 31.54.
Deut. 12.2.
1 Împ. 14.23
2 Împ. 16.4;
17.10.
2 Cr. 28.4.
Ezec. 20.28;
22.9.

*Cap. 3.2.
**Ex. 29.18.
Cap. 3.5,16;
4.31.
Num. 18.17.

*Deut. 32.17
2 Cr. 11.15.
Ps. 106.37.
1 Cor. 10.20.
Apoc. 9.20.
**Ex. 34.15.
Cap. 20.5.
Deut. 31.16.
Ezec. 23.8.

*Gen. 9.4.
Cap. 3.17.
**Ier. 44.11.
Ezec. 14.8;
15.7.

*Vers. 14.
**Mt. 26.28.
Rom. 3.25;
5.9.
Ef. 1.7.
Col. 1.14,20.
Ev. 13.12.
1 Pet. 1.2.
Apoc. 1.5.
�Ev. 9.22.

*Deut. 12.16;
12.24; 15.23.
**Ezec. 24.7

*Gen. 9.4.
Vers. 11,12.
Deut. 12.23.

28

29

30

31

32

33

34

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

tru ca fiii lui Israel să aducă
jertfele lor, pe care le jertfesc
pe câmp* deschis, să le ofere
DDDDDomnului la intrarea cortului
întâlnirii, la preot, şi să le jert-
fească drept jertfe din jertfele de
pace pentru DDDDDomnul. Şi preotul
să stropească* sângele pe altarul
DDDDDomnului la intrarea cortului
întâlnirii şi să ardă grăsimea ca
mireasmă** plăcută DDDDDomnului. Şi
să nu mai aducă jertfele lor de-
monilorc* după care curvesc**.
Aceasta să fie o rânduială pentru
ei pentru totdeauna, în genera-
ţiile lor».
Şi să le spui: «Oricine ar fi,

din casa lui Israel sau dintre străi-
nii care locuiesc temporar între ei,
care aduce o ardere-de-tot sau o
jertfă şi n-o aduce la intrarea cor-
tului întâlnirii, ca s-o jertfească
DDDDDomnului, omul acela va fi nimicit
din poporul său».
Şi faţă de oricine din casa lui

Israel sau dintre străinii care lo-
cuiesc temporar între ei � dacă va
mânca orice fel de sânge* �  Eu
Îmi voi întoarce** faţa împotriva
sufletului care a mâncat sânge şi-l
voi nimici din poporul său. Pentru
că viaţad* cărnii este în sânge
şi vi l-am dat pentrue altar spre a
face ispăşire** pentru sufletele
voastre; pentru că sângele� este
cel care face ispăşire pentru su-
flet. De aceea am zis fiilor lui
Israel: «Nici un suflet dintre voi
să nu mănânce sânge, nici străi-
nul care locuieşte temporar în-
tre voi să nu mănânce sânge».
Şi oricine dintre fiii lui Israel
sau dintre străinii care locuiesc
temporar între ei vânează o vie-
ţuitoare sau o pasăre care se
mănâncă, să-i scurgă* sângele şi
să-l acopere** cu ţărână. Cât de-
spre viaţa* oricărei cărni, sângele
ei este viaţa ei; şi am zis fiilor
lui Israel: «Să nu mâncaţi din
sângele nici unui fel de carne,
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17Locul pentru
jertfe

Să nu se
mănânce

sânge

a A înjunghia ca jertfă    b Taur     c Sau �ţapilor păroşi�    d Sau �sufletul�    e Sau �pe�
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de sângeb a tatălui tău. Să nu des-
coperi goliciunea surorii mamei
tale, pentru că este ruda de sânge
a mamei tale. Să nu descoperi
goliciunea fratelui tatălui tău;
să nu te apropii de soţia lui: este
mătuşa ta. Să nu descoperi goli-
ciunea nurorii* tale: este soţia fi-
ului tău; să nu descoperi goli-
ciunea ei. Să nu descoperi goli-
ciunea soţiei* fratelui tău: este
goliciunea fratelui tău. Să nu
descoperi goliciunea unei femei
şi a fiicei ei; să nu iei pe fiica
fiului ei şi pe fiica fiicei ei, ca să
le descoperi goliciunea; sunt ru-
de de sânge: este răutate. Şi să
nu iei o soţie şi pe* sora eic, pen-
tru a o amărî, ca să-i descoperi
goliciunea lângă** ea, fiind ea în
viaţă. Şi să nu te apropii de o
femeie în perioada* ei, ca să-i
descoperi goliciunea. Şi să nu
te culci cu soţia* aproapelui
tău, ca să te întinezi cu ea.
Şi să nu treci* prin foc din

sămânţa ta lui Molohd** şi să
nu profanezi� Numele Dumne-
zeului tău: Eu sunt DDDDDomnul. Şi
să nu te culci cu un bărbat* ca
şi cu o femeie: este o urâciune.
Şi să nu te culci cu nici un
animal*, ca să te întinezi cu el;
şi femeia să nu stea înaintea
unui animal, ca să se culce cu el:
este perversiune.

Nu vă întinaţi* cu nici unul
din aceste lucruri, pentru că prin
toate acestea s-au întinat naţiu-
nile** pe care le alung dinaintea
voastră. Şi ţara* s-a întinat; şi
Eu pedepsesc** nelegiuirea ei în
ea şi ţara varsă� pe locuitorii ei.
Deci să ţineţi rânduielile Mele
şi judecăţile Mele şi să nu faceţi
nici una din aceste urâciuni, atât
băştinaşul, cât şi străinul care
locuieşte temporar printre voi.
Pentru că oamenii ţării care au
fost înaintea voastră au săvârşit

*Ex. 22.31.
Cap. 22.8.
Deut. 14.21.
Ezec. 4.14;
44.31.
**Cap. 11.25
�Cap. 15.5.

*Cap. 5.1;
7.18; 19.8.
Num. 19.20.

*Ex. 6.7.
Cap. 11.44.
Ezec. 20.5,7.
*Ezec. 23.8.
**Ex. 23.24.
Cap. 20.23.
Deut. 12.4;
12.30,31.
*Ex. 21.1.
Deut. 4.1,2;
6.1.
Ps. 10.5; 19.9.
Ezec. 20.19.

*Ezec.20.11;
20.13,21.
Lc. 10.28.
Rom. 10.5.
Gal. 3.12.

*Ex. 6.2,6;
6.29.
Mal. 3.6.

*Gen. 19.32.
Cap. 20.11.

*Gen. 49.4.
Deut. 22.30.
Amos 2.7.
1 Cor. 5.1.

*Cap. 20.17.
Deut. 27.22.
2 Sam. 13.12
Ezec. 22.11.

*Cap. 20.19.
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pentru că viaţa oricărei cărni
este sângele ei: oricine îl va mân-ca
va fi nimicit». Şi orice suflet
care va mânca* dintr-un trup mort
sau dintr-un animal sfâşiat, fie
băştinaş, fie străin, să-şi spele**
hainele şi să se scalde� în apă şi
să fie necurat până seara; atunci
va fi curat. Iar dacă nu şi le va
spăla şi nu-şi va scălda carnea,
atunci îşi va purta* nelegiuirea»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Eu* sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru. Să
nu faceţi după* faptele ţării E-
giptului unde aţi locuit şi să nu
faceţi după** faptele ţării Ca-
naanului în care vă aduc, nici să
nu umblaţi în obiceiurile lor. Să
împliniţi judecăţile* Mele şi să
ţineţi rânduielile Mele, ca să
umblaţi în ele: Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru. Să ţineţi deci
rânduielile Mele şi judecăţile
Mele prin care omul, dacă le
va împlinia*, va trăi prin ele:
Eu sunt DDDDDomnul.

Nimeni să nu se apropie de
nici o rudă de sânge a sa, ca să-i
descopere goliciunea: Eu* sunt
DDDDDomnul. Să nu descoperi goli-
ciunea tatălui* tău şi goliciunea
mamei tale: este mama ta; să nu
descoperi goliciunea ei. Să nu
descoperi goliciunea soţiei* ta-
tălui tău: este goliciunea tatălui
tău. Şi goliciunea surorii* tale,
fiica tatălui tău sau fiica mamei
tale, născută în casă sau născută
afară din casă, goliciunea ei să
n-o descoperi. Goliciunea fiicei
fiului tău sau a fiicei fiicei tale:
goliciunea ei să n-o descoperi, pen-
tru că este însăşi goliciunea ta.
Goliciunea fiicei soţiei tatălui tău,
născută din tatăl tău, care este
sora ta: goliciunea ei să n-o des-
coperi. Să nu descoperi goliciu-
nea surorii* tatălui tău: este ruda
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38.26.

*Deut. 25.5.
Mt. 14.4;
22.24.

*Gen. 29.27.
**1 Sam. 1.6,8.

*Cap. 12.2.
Ezec. 18.6.
*Ex. 20.14.
Deut. 22.22.
Pr. 6.29,32.
Mal. 3.5.
Mt. 5.27.
1 Cor. 6.9.

*2 Împ. 16.3.
Ezec. 20.31.
**1 Împ. 11.7.
�Ezec. 36.20.
Mal. 1.12.
*Rom. 1.27.
1 Cor. 6.9.
1 Tim. 1.10.
*Ex. 22.19.
Cap.20.15,16
Deut. 27.21.

*Mt. 15.18-20
1 Cor. 3.17.
**Cap. 20.23
Deut. 18.12.

*Num. 35.34
Ier. 2.7.
Ezec. 36.17.
**Ps. 89.32.
Is. 26.21.
Ier. 5.9;
14.10; 23.2.
Osea 2.13.
�Cap. 20.22.
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toate aceste urâciuni şi ţara a
fost întinată; ca nu cumva ţara*
să vă verse când o veţi întina,
cum a vărsat naţiunilea care
au fost înainte de voi. Pentru că
oricine va face vreuna din aceste
urâciuni � sufletele care le vor
săvârşi vor fi nimicite din po-
porul lor. Să păziţi* dar ce v-am
poruncit să păziţi, ca să nu să-
vârşiţi** nici unul din obiceiu-
rile urâcioase care au fost să-
vârşite înainte de voi şi să nu
vă întinaţi� cu ele. Eu�� sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte întregii
adunări a fiilor lui Israel şi spu-
ne-le: «Să fiţi sfinţi*, pentru că
Eu, DDDDDomnul Dumnezeul vostru,
sunt sfânt.

Fiecare să onoreze* pe mama
sa şi pe tatăl său; şi să ţineţi
sabatele** Mele. Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru.

Să nu vă întoarceţi la idoli*
şi să nu vă faceţi dumnezei**
turnaţi. Eu sunt DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru.
Şi, când jertfiţi o jertfă de

pace DDDDDomnului, să jertfiţi pentru
primirea voastră. Să se mănânce
în ziua* în care o veţi jertfi şi a
doua zi; şi ce va rămâne a treia
zi să se ardă cu foc. Şi dacă se
va mânca a treia zi, este o urâ-
ciune; nu va fi primită. Şi ori-
cine o va mânca îşi va purta ne-
legiuirea, pentru că a profanat
lucrul sfânt al DDDDDomnuluib; şi
sufletul acela va fi nimicit din
poporul său.
Şi, când veţi secera* seceri-

şul ţării voastre, să nu seceri de
tot colţurile ogorului tău şi să nu
strângi spicele căzute din sece-
rişul tău. Şi să nu culegi cior-
chinii rămaşi în via ta şi să nu
strângi boabele căzute din via ta;
să le laşi săracului şi străinului.

Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
vostru.

Să nu furaţi* şi să nu înşe-
laţi** şi să nu vă minţiţi� unul
pe altul. Şi să nu juraţi* strâmb
pe Numele Meu; şi să nu pro-
fanezi Numele Dumnezeului tău.
Eu sunt DDDDDomnul. Să nu asu-
preşti* pe aproapele tău, nici să
nu-l furi. Şi plata** celui tocmit
să nu rămână noaptea la tine,
până dimineaţa.

Să nu blestemi pe surd şi să
nu pui piedică* în calea orbului;
ci să te temi** de Dumnezeul
tău. Eu sunt DDDDDomnul. Să nu faci
nedreptate la judecată: să nu ca-
uţi la faţa săracului, nici să nu
părtineşti pe cel marec, ci să
judeci* pe aproapele tău după
dreptate. Să nu umbli încoace
şi încolo ca un purtător* de vorbe
în poporul tău; şi să nu te ri-
dici** împotriva sângelui aproa-
pelui tău. Eu sunt DDDDDomnul.

Să nu urăşti* pe fratele tău în
inima ta; să mustri** negreşit pe
aproapele tău şi să nu porţi
păcat� din cauza luid. Şi să nu fii
răzbunător* şi să nu ţii mânie
împotriva fiilor poporului tău,
ci să iubeşti** pe aproapele tău
ca pe tine însuţi. Eu sunt DDDDDomnul.

Să ţineţi rânduielile Mele. Să
nu laşi animalele tale să se îm-
perecheze cu unul de alt fel; şi
să nu-ţi semeni* ogorul cu să-
mânţă de două feluri; şi să nu
porţi** o haină ţesută din două
feluri de fire.
Şi dacă un bărbat se va cul-

ca cu o femeie, şi ea este roabă
logodită cu un bărbat, dar nu
a fost nicidecum răscumpărată,
nici nu i s-a dat libertate, să fie
o pedeapsă: să nu fie omorâţi,
pentru că ea n-a fost liberă. Şi
el să aducă DDDDDomnului jertfa sa
pentru vină la intrarea cortului
întâlnirii: un berbec ca jertfă*
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pentru vină. Şi preotul să facă
ispăşire pentru el înaintea DDDDDom-
nului cu berbecul jertfei pentru
vină, pentru păcatul lui prin care
a păcătuit; şi păcatul prin care
a păcătuit i se va ierta.
Şi, când veţi intra în ţară şi

veţi planta tot felul de pomi pen-
tru hrană, veţi socoti rodul lor
ca necircumcis; trei ani să vă fie
necircumcis: să nu se mănânce.
Şi, în anul al patrulea, rodul lor
va fi sfânt spre lauda* DDDDDomnu-
luia. Şi, în anul al cincilea, să
mâncaţi din rodul lor, ca ei să vă
înmulţească venitul lor. Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru.

Să nu mâncaţi nimic cu sân-
ge. Să nu practicaţi ghicirea* şi
vrăjitoria**. Să nu tăiaţi rotund
colţurile* părului şi să nu-ţi razi
colţurile bărbii. Şi să nu vă fa-
ceţi tăieturi în carnea voastră
pentru* un mortb şi să nu vă fa-
ceţi cuvinte tatuate pe voi. Eu
sunt DDDDDomnul. Nu profana pe fii-
ca ta, ca s-o faci curvă, ca să
nu cadă ţara în curvie* şi ţara
să se umple de răutate. Să ţineţi
sabatele* Mele şi să onoraţi cu
teamă locaşul** Meu cel sfânt.
Eu sunt DDDDDomnul. Nu vă abateţi
la cei care cheamă duhurile mor-
ţilor* şi la vrăjitori; nu-i între-
baţi, ca să nu vă întinaţi prin
ei. Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
vostru.

Să te ridici înaintea* capului
cărunt şi să onorezi faţa bătrâ-
nului. Şi să te temi** de Dumne-
zeul tău. Eu sunt DDDDDomnul. Şi da-
că vreun străin* va locui tempo-
rar la tine, în ţara voastră, să nu-l
asupriţi. Străinul care locuieşte
temporar între voi să vă fie ca şi
băştinaşul* dintre voi; şi să-l
iubeşti** ca pe tine însuţi; pentru
că aţi fost străini în ţara Egiptu-
lui. Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
vostru. Să nu faceţi nedreptate*
la judecată, în măsurile de lun-

gime, de greutate şi de capaci-
tate. Să aveţi balanţe drepte*,
greutăţi drepte, o efă dreaptă şi
un hin drept. Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru care v-am scos
din ţara Egiptului.
Şi să ţineţi toate rânduielile

Mele şi toate judecăţile Mele şi
să le faceţi*. Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Să mai spui fiilor
lui Israel: «Oricine dintre fiii lui
Israel sau dintre străinii care lo-
cuiesc temporar în Israel, care
va da din sămânţa* sa lui Mo-
loh**, să fie omorât negreşit: po-
porul ţării să-l ucidă� cu pietre.
Şi Eu Îmi voi întoarce* faţa îm-
potriva omului aceluia şi-l voi
nimici din mijlocul poporului
său, pentru că a dat din sămânţa
sa lui Moloh, ca să întineze**
locaşul Meu cel sfânt şi să pro-
faneze� Numele Meu cel sfânt.
Şi dacă poporul ţării va închide
cumva ochii faţă de acel om
când va da din sămânţa sa lui
Moloh şi nu-l va omorî*, atunci
Îmi voi întoarce faţa împotriva
acelui om şi împotriva* famili-
ei sale şi-l voi nimici din popo-
rul său, pe el şi pe toţi care
vor curvi cu el, curvind** cu Mo-
loh. Şi cât despre sufletul care se
va întoarce* după cei care cheamă
duhurile morţilor şi după vrăji-
tori, ca să curvească cu ei � Îmi voi
întoarce faţa împotriva acelui
suflet şi-l voi nimici din poporul
său. Voi dar sfinţiţi-vă şi fiţi
sfinţi*, pentru că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru. Şi să ţineţi*
rânduielile Mele şi să le faceţi.
Eu sunt DDDDDomnul care vă sfin-
ţeşte**.

Pentru că oricine va blestema*
pe tatăl său sau pe mama
sa va fi omorât: a blestemat pe
tatăl său sau pe mama sa; sân-
gele** lui va fi asupra lui.
Şi bărbatul care va comite
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Ier. 7.31.
Ezec. 20.26,31
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�Num. 15.35;
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�Cap. 18.21.
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adulter* cu soţia altuia, bărbatul
care va comite adulter cu soţia
aproapelui său � să fie omorâţi**
negreşit, atât cel adulter, cât şi
cea adulteră. Şi dacă un bărbat
se va culca cu soţia* tatălui său,
a descoperit goliciunea tatălui
său: amândoi să fie omorâţi ne-
greşit; sângele lor va fi asupra
lor. Şi dacă un bărbat se va cul-
ca cu nora* sa, amândoi să fie
omorâţi negreşit: au făcut nele-
giuire**; sângele lor va fi asupra
lor. Şi dacă un bărbat se va culca
cu un bărbat* cum se culcă cu
o femeie, amândoi au săvârşit
urâciune: să fie omorâţi negreşit;
sângele lor va fi asupra lor.
Şi dacă un bărbat va lua o soţie*
şi pe mama ei, aceasta este rău-
tate: să fie arşi cu foc, şi el şi ele,
ca să nu fie răutate între voi.
Şi dacă un bărbat se va culca
cu un animal*, să fie omorât
negreşit; şi să ucideţi animalul.
Şi dacă o femeie se va apropia
de vreun animal şi se va culca
cu el, să ucizi şi pe femeie şi
animalul: să fie omorâţi negreşit;
sângele lor va fi asupra lor. Şi
dacă un bărbat va lua pe sora*
lui, pe fiica tatălui său sau pe
fiica mamei sale, şi-i va vedea
goliciunea, şi ea va vedea goli-
ciunea lui, aceasta este o ruşine;
şi să fie nimiciţi înaintea ochilor
fiilor poporului lor: a descoperit
goliciunea surorii sale; îşi va pur-
ta nelegiuirea. Şi dacă un bărbat
se va culca cu o femeie în pe-
rioada ei şi-i va descoperi go-
liciunea, a dezgolit* izvorul ei, şi
ea şi-a descoperit izvorul sân-
gelui; şi amândoi să fie nimiciţi
din mijlocul poporului lor. Şi să
nu descoperi goliciunea surorii*
mamei tale şi a surorii tatălui
tău; pentru că acela va dezgoli
pe ruda sa de sânge: îşi vor purta
nelegiuirea. Şi dacă un bărbat se
va culca cu soţia* unchiului său, a

descoperit goliciunea unchiului
său; îşi vor purta păcatul: vor
muri fără copii. Şi dacă un băr-
bat va lua pe soţia* fratelui său,
este o necurăţie; a descoperit
goliciunea fratelui său, vor fi
fără copii.

Să ţineţi deci toate rânduie-
lile* Mele şi toate judecăţile Me-
le şi să le faceţi, ca ţara în care
vă aduc ca să locuiţi în ea să
nu vă verse**. Şi să nu umblaţi
în obiceiurile* naţiunii pe care o
alung dinaintea voastră; pentru
că ei au făcut toate acestea şi de
aceea Mi-au ajuns** o urâciune.
Şi v-am spus: «Voi veţi moşteni
ţara lor şi vă voi da-o vouă în
stăpânire*, ţară în care curge**
lapte şi miere: Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru, care v-am
despărţit� dintre popoare». Deci
să faceţi deosebire* între ani-
malul curat şi cel necurat şi în-
tre pasărea necurată şi cea cu-
rată şi să nu vă faceţi sufletele**
urâcioase printr-un animal sau
printr-o pasăre sau prin orice se
târăşte pe pământ, pe care vi
le-am deosebit ca necurate. Şi
să-Mi fiţi sfinţi, pentru că Eu*,
DDDDDomnul, sunt sfânt; şi v-am des-
părţit** dintre popoare ca să fiţi
ai Mei. Şi dacă un bărbat sau o
femeie vor chema* duhurile mor-
ţilor sau vor ghici, să fie omo-
râţi** negreşit; să-i ucidă cu pie-
tre: sângele lor va fi asupra lor»�.
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Vorbeşte preoţilor � fiii lui Aa-
ron � şi spune-le: «Nimeni să nu
se facă necurat* în poporul său
pentru un morta, în afară* de ru-
da lui de sânge: pentru mama sa
sau pentru tatăl său sau pentru
fiul său sau pentru fiica sa sau pen-
tru fratele său sau pentru sora sa
fecioară, care este lângă el, care
n-a avut bărbat: pentru ea poate
să se facă necurat. Cel care este
căpetenieb în poporul său să nu
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**Ioan 8.5.
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**Cap. 18.23

*Gen. 19.5.
Cap. 18.22.
Deut. 23.17.
Jud. 19.22.

*Cap. 18.17.
Deut. 27.23.
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Deut. 27.21.

*Gen. 20.12.
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Deut. 27.22.
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*Cap. 18.6;
18.12,13.

*Cap. 18.14.
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se facă necurat, profanându-se
singur. Să nu-şi radă un loc pe
cap şi să nu-şi tundă* colţurile
bărbii şi să nu-şi facă tăie-
turi** în carne. Să fie sfinţi pen-
tru Dumnezeul lor şi să nu pro-
faneze* Numele Dumnezeului
lor; pentru că ei aduc jertfele prin
foc ale DDDDDomnului, pâinea** Dum-
nezeului lor: deci să fie sfinţi. Ei
să nu-şi ia de soţie o femeie care
este curvă* sau dezonorată, nici
să nu-şi ia pe una lăsată** de
soţul ei, pentru că el este sfânt
pentru Dumnezeul său. Şi să-l
socoteşti sfânt, pentru că el pre-
zintă pâinea Dumnezeului tău;
să-ţi fie sfânt, pentru că Eu*,
DDDDDomnul, care vă sfinţesc, sunt
sfânt. Şi fiica unui preot, dacă se
va profanaa prin curvie, pro-
fanează pe tatăl ei: să fie arsă*
cu foc. Şi preotul care este mai
mare decât fraţii săi, pe al cărui
cap s-a turnat untdelemnul* un-
gerii, şi care este consacratb pen-
tru a purta veşmintele**, să nu-şi
descopere� capul şi să nu-şi
sfâşie�� veşmintele. Şi să nu se
apropie de nici un om* mort şi să
nu se facă necurat pentru tatăl
său sau pentru mama sa. Şi să
nu iasă* din sfântul locaş şi să
nu profaneze locaşul sfânt al
Dumnezeului său, deoarece con-
sacrarea** untdelemnului� un-
gerii Dumnezeului său este peste
el. Eu sunt DDDDDomnul. Şi să-şi ia
de soţie o fecioară*. Să nu ia o
curvă, o văduvă sau una lăsată
de bărbat sau o femeie dezo-
norată, ci să ia de soţie o fecioa-
ră din poporul său. Şi să nu-şi
profaneze sămânţa în poporul
său, pentru că Eu* sunt DDDDDomnul
care-l sfinţeşte»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise

şi a spus: �Vorbeşte lui Aaron,
zicând: «Nimeni din sămânţa ta,
în generaţiile lor, care va avea
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Ps. 65.4.
**Vers. 6.
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*Vers. 12.

*Num. 18.32
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�Deut. 15.19

*Cap. 7.20.
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**Cap. 14.2;
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un defect să nu se apropie* să
aducă pâinea** Dumnezeului său.
Pentru ca nici un bărbat care va
avea un defect să nu se apropie:
un bărbat orb, sau şchiop, sau
care are nasul turtit, sau cu un
mădular mai lung* decât celălalt,
sau un bărbat care este cu piciorul
frânt, sau cu mâna frântă, sau
cocoşat, sau uscatc, sau care are
o pată în ochiul lui, sau are râie,
sau pecingine, sau care are tes-
ticulele zdrobite, nici un bărbat
din sămânţa lui Aaron, preotul,
care va avea un defect să nu se
apropie să aducă* jertfele prin
foc ale DDDDDomnului; are un defect:
să nu se apropie să prezinte pâi-
nea Dumnezeului său. Să mă-
nânce* pâinea Dumnezeului său
din cele preasfinte** şi din cele
sfinte�, dar să nu intre dincolo de
perdea şi să nu se apropie de
altar, pentru că are un defect, ca
să nu profaneze* locaşurile Mele
sfinted; pentru că Eu sunt DDDDDomnul
care-i sfinţeşte»�. Şi Moise a spus
aceste lucruri lui Aaron şi fiilor
lui şi tuturor fiilor lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

zicând: �Vorbeşte lui Aaron şi
fiilor lui să se ferească de lu-
crurile sfinte* ale fiilor lui Israel
şi să nu profaneze** Numele
Meu cel sfânt în lucrurile pe care
Mi le sfinţesc� ei. Eu sunt DDDDDom-
nul. Spune-le: «În toate generaţiile
voastre, orice bărbat din toată
sămânţa voastră care, având ne-
curăţia* sa pe el, se va apropia
de lucrurile sfinte pe care le vor
sfinţi fiii lui Israel pentru DDDDDom-
nul, sufletul acela va fi nimicit
din faţa Mea. Eu sunt DDDDDomnul.
Nici un om din sămânţa lui Aa-
ron care va fi lepros sau va avea
scurgere* să nu mănânce din cele
sfinte, până se va curăţi**. Şi
cel care se va atinge�de oricine
este necurat printr-un mort sau
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*Cap. 1.2;
1.3,10.
Num. 15.14.

*Cap. 1.3.

*Deut. 15.21
Mal. 1.8,14.
Ef. 5.27.
Ev. 9.14.
1 Pet. 1.19.

*Cap. 3.1,6.
**Cap. 7.16.
Num. 15.3,8.
Deut. 23.21;
23.23.
Ps. 61.8; 65.1
Ecl. 5.4,5.

*Mal. 1.8.
**Cap. 1.9;
1.13,17;
3.3,5.

*Num. 15.15
**Cap. 21.6;
21.17,22.
�Mal. 1.14.

*Ex. 22.30.

*Deut. 22.6.

de un bărbat din care a curs��
sămânţă sau de un bărbat care
se va atinge* de vreo târâtoare
prin care se face necurat sau de
un om prin care se face necurat,
oricare ar fi necurăţia** lui,
sufletul care se va  atinge de aces-
tea să fie necurat până seara şi
să nu mănânce din cele sfinte, ci
îşi va scălda* carnea în apă şi,
când va apune soarele, va fi cu-
rat; iar după aceea să mănânce
din cele sfinte, pentru că este
pâinea* lui. Să nu mănânce trup
morta* sau ceva sfâşiat, ca să nu
se facă necurat prin el. Eu sunt
DDDDDomnul. Şi ei să păzească* po-
runca Mea, ca să nu poarte pă-
cat** pentru ea şi să moară prin
ea, dacă o profanează. Eu sunt
DDDDDomnul care îi sfinţeşte.
Şi nici un străinb să nu mănân-

ce din ce* este sfânt; oaspetele
preotului şi lucrătorul lui plătit
să nu mănânce din ce este sfânt.
Dar dacă un preot va cumpăra*
un robc cu banii săi, acela să mă-
nânce din ele, şi cel născut în ca-
sa lui: ei să mănânce din pâinea
lui. Şi fiica preotului, când se va
mărita cu un bărbat străin, să nu
mănânce din darul ridicat din ce-
le sfinte. Dar fiica preotului, da-
că va fi văduvă sau va fi lăsată
de bărbat şi nu va avea sămânţă
şi se va întoarce* la casa tatălui
ei, ca în tinereţea** ei, să mă-
nânce din pâinea tatălui ei; dar
nici un străin să nu mănânce din
ea. Iar dacă cineva va mânca din
lucrul sfânt din greşeală, atunci
să adauge* a cincea parte din el
şi să dea preotului lucrul sfânt.
Şi să nu profaneze lucrurile sfin-
te* ale fiilor lui Israel pe care le
aduc ei DDDDDomnului şi să nu-i fa-
că să poarte* nelegiuirea vinei,
mâncând din lucrurile lor sfinte;
pentru că Eu sunt DDDDDomnul care
îi sfinţesc**»�.

Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte lui Aaron şi
fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel şi
spune-le: «Oricine din casa lui Is-
rael sau dintre cei care locuiesc
temporar în Israel îşi va aduce*
darul pentru toate promisiunile
lor şi pentru toate darurile lor
de bunăvoie, pe care le aduc ei
ca ardere-de-tot DDDDDomnului, ca
să fie primiţi, să aducă o parte
bărbătească fără cusur* dintre
vite, dintre oi sau dintre capre.
Dar să nu aduceţi nimic care va
avea un cusur*, pentru că nu vă
va fi primit. Şi când va aduce
cineva DDDDDomnului o jertfă de
pace* pentru împlinirea** unei
promisiuni sau un dar de bună-
voie din cireadă sau din turmă,
darul să fie fără cusur, ca să fie
primit; să nu fie nici un cusur în
el. Să nu aduceţi DDDDDomnului ce
este* orb sau frânt sau ciuntit
sau cu bube sau cu râie sau cu pe-
cingine şi să nu faceţi din ele o
jertfă prin** foc pe altar pentru
DDDDDomnul. Poţi aduce ca dar de
bunăvoie un boud sau o oaiee care
vor avea un mădular prea lung
sau prea scurt, dar ca promisiu-
ne nu vor fi primite. Şi să nu
aduceţi DDDDDomnului ceea ce este
cu unele părţi frânte sau smulse
sau întoarse sau tăiate; nici în ţa-
ra voastră să nu faceţi astfel. Şi
din mâna străinului* să nu aduceţi
pâinea** Dumnezeului vostru din
toate acestea, pentru că strică-
ciunea lor este în ele: este un de-
fect� în ele; nu vă vor fi primite»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Un viţel sau un miel
sau un ied, când se va naşte, să
fie şapte* zile cuf mama sa şi, de
la a opta zi înainte, va fi primit
ca dar al unei jertfe prin foc pen-
tru DDDDDomnul. Şi să nu înjunghiaţi
o vacă sau o oaie cu fătul ei în a-
ceeaşi zi*. Şi, când aduceţig o jert-
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**Ex. 28.43.
Num. 18.22;
18.32.

*Ex. 29.33.
Vers. 13.
1 Sam. 21.6.

*Gen. 17.13.
Ex. 12.44.
Num. 18.11;
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*Gen. 38.11.
**Cap. 10.14
Num. 18.11;
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*Cap. 10.17.
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21.23.
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fă* de mulţumire DDDDDomnului, s-o
jertfiţi ca să vă fie primită. Să se
mănânce în aceeaşi zi; să nu lă-
saţi nimic* din ea până diminea-
ţă. Eu sunt DDDDDomnul. Să ţineţi deci
poruncile* Mele şi să le faceţi.
Eu sunt DDDDDomnul. Şi să nu pro-
fanaţi* Numele Meu cel sfânt, ci
să fiu sfinţit** între fiii lui Israel.
Eu sunt DDDDDomnul care vă sfin-
ţesc�, care v-am scos* din ţara
Egiptului ca să fiu Dumnezeul**
vostru. Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «Sărbătorile*
rânduitea ale DDDDDomnului, pe care
le veţi vesti, să fie adunări** sfinte.
Acestea sunt sărbătorile Mele
rânduite.
Şase* zile să se lucreze, dar

a şaptea zi să fie un sabatb de
odihnăc, o adunare sfântă; să nu
faceţi nici o lucrare: este un sa-
bat pentru DDDDDomnul în toate lo-
cuinţele voastre.

Acestea sunt sărbătorile*
rânduite ale DDDDDomnului, adunări
sfinte, pe care să le vestiţi la tim-
pul hotărât lor. În luna* întâi, la
paisprezece ale lunii, între cele
două seri, este Paştele DDDDDomnului.
Şi, în ziua a cincisprezecea

a acestei luni, este sărbătoarea
Azimelor pentru DDDDDomnul: şapte
zile să mâncaţi* azime. În ziua
întâi va fi o adunare sfântă; să
nu faceţi* nici o muncă de slugă.
Şi să aduceţi DDDDDomnului o jertfă
prin foc, şapte zile; în ziua a
şaptea este o adunare sfântă; să
nu faceţi nici o muncă de slugă»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «Când veţi intra*
în ţara pe care v-o dau şi veţi se-
cera** secerişul ei, atunci să adu-
ceţi la preot un snopd din cel
dintâi rode� al secerişului vostru.
Şi el va legăna* snopul înaintea

DDDDDomnului ca să vă fie primit;
preotul îl va legăna a doua zi
după sabat. Şi, în ziua când veţi
legăna acest snop, să aduceţi un
miel fără cusur de un an ca ar-
dere-de-tot DDDDDomnului şi darul*
ei de mâncare: două zecimi de
floare a făinii frământată cu unt-
delemn, ca jertfă prin foc, de
mireasmă plăcută DDDDDomnului, şi
darul ei de băutură de vin, a pa-
tra parte dintr-un hin. Şi să nu
mâncaţi pâine, nici grăunţe pră-
jite, nici grăunţe în spice, până în
ziua când veţi fi adus* darul Dum-
nezeului vostru: este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre, în toate locuinţele voastre.
Şi, de a doua zi după sabat,

de la ziua când aţi adus snopul
darului legănat, să vă număraţi
şapte* sabate; să fie întregi; să
număraţi cincizeci* de zile până
la a doua zi după sabatul al şap-
telea; şi să aduceţi un nou** dar
de mâncare DDDDDomnului. Să adu-
ceţi din locuinţele voastre două
pâini, ca dar legănat, din două
zecimi de floare a făinii; să fie
coapte cu* aluat, ca cele dintâi
roade** pentru DDDDDomnul. Şi să
aduceţi cu pâinea şapte miei de
un an, fără cusur, şi un viţel tâ-
năr din cireadă şi doi berbeci:
ei vor fi o ardere-de-tot pentru
DDDDDomnul, cu darul lor de mânca-
re şi darurile lor de băutură, o
jertfă prin foc, de mireasmă plă-
cută DDDDDomnului. Şi să jertfiţi un
ţap* dintre capre ca jertfă pentru
păcat şi doi miei de un an ca
jertfă** de pace. Şi preotul să le
legene cu pâinea celor dintâi
roade, ca dar legănat înaintea
DDDDDomnului, cu cei doi miei; să fie
sfinte pentru DDDDDomnul, pentru*
preot. Şi să faceţi o vestire în ace-
eaşi zi � să vă fie o adunare sfân-
tă: să nu faceţi nici o muncă* de
slugă: este o rânduială pentru
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**Ex. 23.16;
34.22.
Cap. 2.14.
Num. 28.26.

*Cap. 4.23.
Num. 28.30.
**Cap. 3.1.

*Num. 18.12
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totdeauna în toate locuinţele
voastre în generaţiile voastre. Şi,
când veţi strânge* secerişul pă-
mântului vostru, să nu seceri de
tot colţurile ogorului tău şi să
nu strângi spicele** căzute din
secerişul tău: să le laşi săracului
şi străinului: Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael, zicând: «În luna a şaptea*,
la întâi ale lunii, să fie o odihnă
pentru voi, o amintire cu sunet**
de trâmbiţă, o adunare sfântă. Să
nu faceţi nici o muncă de slugă şi
să aduceţi o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Şi la zece* ale acestei
luni a şaptea este ziua Ispăşi-
riia**: să vă fie o adunare sfântă;
şi să vă mâhniţi sufletele şi să
aduceţi o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul. Şi să nu faceţi nici o
lucrare în ziua aceea: pentru că
este o zi de ispăşire, ca să se
facă ispăşire* pentru voi înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului vostru.
Pentru că orice suflet care nu se
va mâhni în ziua aceea va fi ni-
micit* din poporul său. Şi orice
suflet care va face vreo lucrare în
ziua aceea � pe acel suflet îl voi
nimici* din poporul său. Să nu fa-
ceţi nici o lucrare; este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre, în toate locuinţele voastre.
Să vă fie un sabat de odihnă şi să
vă mâhniţi sufletele. La nouă ale
lunii, seara, din seară până în
seară, să ţineţib sabatul vostru�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

zicând: �Vorbeşte fiilor lui Isra-
el, zicând: «În ziua a cincispreze-
cea* a lunii acesteia, a şaptea, este
sărbătoarea** Corturilor pentru
DDDDDomnul, şapte zile. În ziua întâi
să fie o adunare sfântă; să nu fa-
ceţi nici o muncă de slugă. Şapte*

zile să aduceţi o jertfă prin foc pen-
tru DDDDDomnul; în ziua a opta** să fie
o adunare� sfântă pentru voi şi să
aduceţi o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul; este o adunare�� solemnă;
să nu faceţi nici o muncă de slugă.

Acestea sunt sărbătorile* rân-
duite ale DDDDDomnului, pe care le
veţi vesti ca adunări sfinte, pen-
tru a aduce o jertfă prin foc pentru
DDDDDomnul, o ardere-de-tot, şi un
dar de mâncare, o jertfă, şi daruri
de băutură, lucrul zilei în ziua
lui, în afară de sabatele DDDDDom-
nului şi în afară de darurile voas-
tre şi în afară* de toate promi-
siunile voastre şi în afară de toate
darurile voastre de bunăvoie pe
care le daţi DDDDDomnului. Dar, în ziua
a cincisprezecea a lunii a şaptea,
după ce veţi fi strâns roadele*
pământului, să ţineţi sărbătoarea
DDDDDomnului şapte zile; în ziua întâi
să fie odihnă, şi în a opta zi să
fie odihnă. Şi, în ziua întâi, să
vă luaţi rod din pomii frumoşi,
ramuri* de palmier şi crengi de
copaci stufoşi şi sălcii de pâ-
râu; şi să vă bucuraţi**şapte zile
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
vostru. Şi să ţineţi* sărbătoarea
ca sărbătoare pentru DDDDDomnul
şapte zile pe an: este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre; s-o ţineţi în luna a şap-
tea. Să locuiţi în corturi* şapte
zile; toţi cei născuţi din Israel să
locuiască în corturi, pentru ca
generaţiile* voastre să ştie că am
făcut pe fiii lui Israel să locuias-
că în corturi când i-am scos din
ţara Egiptului. Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru»�. Şi Moise a
spus fiilor lui Israel care sunt
sărbătorile* rânduite de DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Porunceşte fiilor lui
Israel să-ţi aducă untdelemn* cu-
rat de măsline bătute, pentru lumi-
nătorc, ca să ţină candela aprinsăd
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neîncetat. Aaron s-o pregătească
dincoace de perdeaua mărturiei
în cortul întâlnirii, de seara până
dimineaţa, înaintea DDDDDomnului,
neîncetat: este o rânduială pentru
totdeauna în generaţiile voastre.
El să pregătească pe sfeşnicul
curat* candelele înaintea DDDDDom-
nului, neîncetat.
Şi să iei floare de făină* şi

să coci douăsprezece turte din
ea; o turtă să fie de două zecimi
de efă. Şi să le pui în două rân-
duri, şase într-un rând, pe masa*
curată, înaintea DDDDDomnului. Şi să
pui tămâie curată peste fiecare
rând; şi să fie o pâine a aminti-
rii*, o jertfă prin foc pentru DDDDDom-
nul. În fiecare zi* de sabat s-o
aşeze în ordine înaintea** DDDDDom-
nului, neîncetat, din partea fiilor
lui Israel: este un legământ pen-
tru totdeauna. Şi să fie a lui Aa-
ron* şi a fiilor lui şi ei s-o mă-
nânce într-un loc** sfânt; pentru
că este preasfântă pentru el
din jertfele prin foc ale DDDDDomnu-
lui: este o rânduială pentru tot-
deauna�.
Şi fiul unei femei israelite �

dar el era fiul unui bărbat egip-
tean � a ieşit între fiii lui Israel;
şi fiul israelitei s-a certat în tabă-
ră cu un bărbat al lui Israel. Şi
fiul femeii israelite a hulit* Nu-
mele** şi a blestemat�; şi l-au
adus�� la Moise. Şi numele ma-
mei lui era Şelomit, fiica lui Di-
bri, din seminţia lui Dan. Şi l-au
pus sub pază*, ca să se hotăras-
că după cuvântula** DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,
zicând: �Scoate-l afară din tabără
pe cel care a blestemat; şi toţi cei
care l-au auzit să-şi pună mâini-
le* pe capul lui şi toată aduna-
rea să-l ucidă** cu pietre. Şi să
vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
«Oricine va blestema* pe Dumne-
zeul său îşi va purta** păcatul.
Şi cel care huleşteb* Numele

DDDDDomnului să fie omorât: toată
adunarea să-l ucidă cu pietre; atât
străinul, cât şi băştinaşul: când
va huli** Numele, să fie omorât.
Şi dacă cineva va lovi de moar-
te* pe vreun omc, să fie omorât
negreşit. Şi cel care va lovi de
moarte un animal să plătească*
viaţă pentru viaţă. Şi dacă un
om va face aproapelui său vreo
vătămare*: cum a făcut el, aşa să
i se facă şi lui: frântură pentru
frântură, ochi* pentru ochi, dinte
pentru dinte: cum a făcut el vă-
tămare cuiva, aşa să i se facă şi
lui. Şi cel care loveşte* de moar-
te un animal să-l plătească; şi
cel care loveşte de moarte pe
un om să fie omorât. O singură*
judecată să fie şi pentru străin
şi pentru băştinaş, pentru că
Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
vostru»�.
Şi Moise a vorbit fiilor lui Is-

rael şi au scos afară* din tabără
pe cel care blestemase şi l-au
ucis cu pietre. Şi fiii lui Israel au
făcut cum poruncise DDDDDomnul lui
Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se pe muntele Sinai, zicând: �Vor-
beşte fiilor lui Israel şi spune-le:
«Când veţi intra în ţara pe care
v-o dau, ţara să se odihnească
un sabat* pentru DDDDDomnul. Şase
ani să-ţi semeni ogorul şi şase
ani să-ţi tai via şi să-ţi strângi
rodul ei, dar anul al şaptelea*
să fie un sabat de odihnă pentru
ţară, un sabat pentru DDDDDomnul:
ogorul tău să nu-l semeni şi via
ta să n-o tai. Să nu seceri ceea
ce* va creşte de la sine din se-
minţele căzute ale secerişului tău
şi să nu culegi strugurii din via
ta netăiată: un an de odihnă să
fie pentru ţară. Şi sabatul ţării
să vă fie hrană, ţie şi robului
tău şi roabei tale şi lucrătorului
tău plătit şi oaspetelui tău, care
locuieşte temporar la tine, şi ani-
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malelor tale şi vieţuitoarelor care
sunt în ţara ta: tot ce se va pro-
duce să fie pentru hrană.
Şi să-ţi numeri şapte sabate

de ani, de şapte ori şapte ani; şi
zilele celor şapte sabate de ani
să-ţi fie patruzeci şi nouă de ani.
Atunci să faci să răsune tare trâm-
biţa, în luna a şaptea, în a zecea
zi a lunii; în ziua Ispăşirii*, să fa-
ceţi să răsune trâmbiţa în toată
ţara voastră. Şi să sfinţiţi anul al
cincizecilea şi să vestiţi* elibe-
rare în ţară tuturor locuitorilor
ei: acesta să vă fie un an jubiliara;
şi să vă întoarceţi** fiecare la
stăpânirea lui şi să vă întoarceţi
fiecare la familia lui. Acest al
cincizecilea an să vă fie un an
jubiliar; să nu semănaţi* şi să nu
seceraţi cele crescute de la sine
şi să nu culegeţi strugurii viei
netăiate. Pentru că este an jubi-
liar; să vă fie sfânt; să mâncaţi ro-
dul lui, din ce va da* câmpul. În
acest an jubiliar să vă întoarceţi*
fiecare om la stăpânirea lui.
Şi, când vindeţi ceva aproa-

pelui vostru sau cumpăraţi din
mâna aproapelui vostru, să nu vă
nedreptăţiţi* unul pe altul. Să
cumperi de la aproapele tău potri-
vit cu numărul* anilor de la anul
jubiliar: să-ţi vândă potrivit cu
numărul anilor de rod. Potrivit
cu mulţimea* anilor să-i măreşti
preţul şi potrivit cu împuţinarea
anilor să-i scazi preţul, pentru
că îţi vinde numărul secerişurilor.
Şi să nu vă nedreptăţiţi* unul
pe altul; ci să te temi** de Dum-
nezeul tău: pentru că Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru. Şi
să împliniţi* rânduielile Mele şi
să păziţi judecăţile Mele şi să le
faceţi, şi veţi locui în ţara voas-
tră în siguranţă**. Şi ţara îşi va
da rodul şi veţi mânca până la
săturare* şi veţi locui în ea în
siguranţă**. Şi dacă veţi zice: «Ce
vom mânca* în anul al şaptelea?

Iată, nu vom semăna**, nici nu
vom culege venitul nostru!»,
atunci Eu voi porunci* binecu-
vântarea Mea peste voi în anul
al şaselea şi el va da rod pentru
trei ani. Şi veţi semăna* în anul
al optulea şi veţi mânca din roa-
dele cele vechi** până în anul al
nouălea; până vor sosi roadele
lui, veţi mânca din cele vechi. Şi
pământul să nu se vândă pentru
totdeauna, pentru că pământul*
este al Meu; pentru că voi sun-
teţi străini** şi oaspeţi ai Mei.
Şi în toată ţara pe care o aveţi
în stăpânire să daţi drept de răs-
cumpărare pentru pământ.

Dacă fratele* tău va sărăci şi
va vinde din stăpânirea lui, atunci
răscumpărătorul său, ruda** lui
cea mai de aproape, să vină şi
să răscumpere ce a vândut fra-
tele său. Şi dacă omul nu va avea
pe nimeni care să aibă drept de
răscumpărare şi-i dă mâna şi are
de ajuns pentru răscumpărarea
lui,  atunci să socotească* anii de
la vinderea lui şi ceea ce va tre-
ce peste să înapoieze omului că-
ruia i-l vânduse şi să se întoarcă
la stăpânirea lui. Şi dacă mâna lui
n-a găsit de ajuns ca să i-l înapo-
ieze, atunci ceea ce a vândut să
rămână în mâna cumpărătorului
până la anul jubiliar; şi în anul
jubiliar* să iasă şi să se întoarcă
la stăpânirea lui.
Şi dacă cineva va vinde o ca-

să de locuit într-o cetate cu zid,
atunci să aibă dreptul de răscum-
părare până la sfârşitul anului
vinderii ei; un an întreg va avea
dreptul de răscumpărare. Şi dacă
nu va fi răscumpărată până la
împlinirea unui an întreg, atunci
casa care este în cetatea cu zid
va rămâne pentru totdeauna în
mâna celui care a cumpărat-o, în
generaţiile sale; să nu iasă în anul
jubiliar. Dar casele satelor, care n-au
zid împrejurul lor, să fie socotite
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asemenea ogoarelor ţării: ele vor
putea fi răscumpărate şi ele să
fie eliberate în anul jubiliar. Dar
cât despre cetăţile leviţilor* şi
casele din cetăţile stăpânirii lor,
leviţii să aibă drept de răscum-
părare pentru totdeauna. Şi dacă
cineva va răscumpăra de la unul
dintre leviţi, atunci casa vândută
în cetatea stăpânirii lui să fie eli-
berată în anul jubiliar*, deoarece
casele din cetăţile leviţilor sunt
stăpânirea lor între fiii lui Israel. Şi
câmpul deschis dimprejurul* cetă-
ţilor lor să nu se vândă, pentru că
este stăpânirea lor pentru totdeauna.
Şi când fratele tău va sărăci

şi mâna lui nu va mai putea mun-
cia lângă tine, atunci să-l ajuţi*,
fie că este străin sau oaspete, ca
să trăiască alături de tine. Să nu
iei* de la el nici camătă, nici
dobândă, ci teme-te** de Dum-
nezeul tău, ca fratele tău să tră-
iască alături de tine. Să nu-i dai
argintul tău cu camătă, nici să
nu-i împrumuţi hrana ta cu do-
bândă. Eu sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru, care v-am scos*
din ţara Egiptului, ca să vă dau
ţara Canaanului, ca să fiu Dum-
nezeul vostru.
Şi dacă* fratele tău va sărăci

lângă tine şi se va vinde ţie, să
nu-l sileşti să-ţi facă muncă de
rob. Să fie cu tine ca un lucrător
plătit şi ca un oaspete; să slujeas-
că la tine până la anul jubiliar.
Atunci să iasă de la tine, el* şi
copiii lui cu el, şi să se întoarcă
la familia sa şi să se întoarcă la
stăpânirea** părinţilor săi. Pentru
că ei sunt robiib* Mei, pe care
i-am scos din ţara Egiptului; ei
să nu se vândă cum se vând robii.
Să nu-l stăpâneşti* cu asprime**,
ci să te temi� de Dumnezeul tău.
Şi cât despre robul tău şi roaba
ta pe care-i vei avea, dintre na-
ţiunile* care sunt împrejurul vos-
tru, dintre ele să vă cumpăraţi robi

şi roabe. Şi, dintre fiii străinilor
care locuiesc temporar între voi,
dintre ei să cumpăraţi şi din fa-
milia lor care este cu voi, pe care
i-au născut în ţara voastră; şi ei
vor fi stăpânirea voastră. Şi să-i
lăsaţi de moştenire fiilor voştri
după voi, ca moştenire a stăpâ-
nirii; pe ei să-i faceţi* robii voş-
tri pentru totdeauna; dar cât
despre fraţii voştri, fiii lui Israel,
să nu stăpâniţi** unul peste al-
tul cu asprime.
Şi dacă un străin sau unul ca-

re locuieşte temporar cu tine va
ajunge bogat, şi fratele tău lângă
el va sărăci* şi se va vinde străi-
nului care locuieşte temporar cu
tine sau unui urmaş din familia
străinului: după ce se va fi vân-
dut, să aibă dreptul să fie răs-
cumpărat; unul dintre fraţii săi îl
poate răscumpăra*. Îl poate răs-
cumpăra sau unchiul său sau fiul
unchiului său; sau îl poate răs-
cumpăra unul care este ruda lui
de sânge din familia lui; sau,
dacă îi dă mâna, se poate răs-
cumpăra el însuşi*. Şi să facă
socoteala cu cumpărătorul său de
la anul în care i-a fost vândut
până la anul jubiliar şi preţul
vinderii sale să fie potrivit cu
numărul anilor, potrivit cu zilele*
unui lucrător plătit care ar fi la
el. Şi dacă mai sunt încă mulţi
ani, să înapoieze preţul răscum-
părării sale potrivit* lor din ar-
gintul cumpărării lui. Şi dacă vor
fi rămas puţini ani până la anul
jubiliar, să facă socoteala cu el:
să-i înapoieze preţul răscumpă-
rării sale potrivit cu numărul ani-
lor lui. Să fie la el ca un lucrător
plătit an de an; să nu stăpâneas-
că peste el cu asprime* înain-
tea ochilor tăi. Şi dacă nu va fi
răscumpărat prin unul din aceste
feluri, să iasă de la el în anul ju-
biliar*, el şi copiii lui cu el. Pentru
că fiii lui Israel sunt robii* Mei; ei
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sunt robii Mei, pe care i-am scos
din ţara Egiptului. Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul vostru.

Să nu vă faceţi idoli*, nici
să nu vă ridicaţi chip cioplit**,
nici stâlpa�; şi să nu aşezaţi pia-
tră cu chipuri�� în ţara voastră,
ca să vă plecaţi înaintea ei, pen-
tru că Eu sunt DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru.

Să ţineţi sabatele* Mele şi
să fiţi cu temere faţă de locaşul
Meu cel sfânt. Eu sunt DDDDDomnul.

Dacă veţi umbla* în rându-
ielile Mele şi veţi ţine poruncile
Mele şi le veţi împlini, atunci vă
voi da ploile* voastre la timpul
lor şi pământul** îşi va da rodul
şi pomii câmpului îşi vor da
fructele. Şi treieratul* vostru va
ţine până la culesul viilor şi
culesul viilor va ţine până la
semănat şi vă veţi mânca pâi-
nea** pe săturate şi veţi locui în
siguranţă� în ţara voastră. Şi voi
da pace* în ţară şi vă veţi culca
şi nimeni nu vă va înspăimân-
ta**; şi voi nimici vieţuitoarele săl-
batice� din ţară şi sabia�� nu va
trece prin ţara voastră. Şi veţi
urmări pe vrăjmaşii voştri şi ei
vor cădea prin sabie înaintea voas-
tră. Şi cinci* dintre voi vor urmă-
ri o sută şi o sută dintre voi vor
urmări zece mii; şi vrăjmaşii voş-
tri vor cădea prin sabie înaintea
voastră. Şi Eu Îmi voi întoarce*
faţa spre voi şi vă voi face să
fiţi** roditori şi vă voi înmulţi şi
voi întări legământul Meu cu voi.
Şi veţi mânca din roadele cele
vechi* şi veţi scoate afară pe cele
vechi din faţa celor noi. Şi Eu
voi pune* locaşulb Meu între voi
şi sufletul Meu nu vă va dispre-
ţui**. Şi Eu voi umbla* între voi
şi voi fi Dumnezeul** vostru şi
voi veţi fi poporul Meu. Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru, care
v-am scos* din ţara Egiptului, ca
să nu fiţi robii lor; şi am rupt le-

găturile** jugului vostru şi v-am
făcut să umblaţi cu capul ridicat.
Şi dacă nu Mă veţi asculta*

şi nu veţi împlini toate aceste
porunci şi dacă veţi dispreţuic*
rânduielile Mele şi dacă sufletul
vostru va urî judecăţile Mele
şi nu veţi împlini toate porun-
cile Mele şi veţi rupe legămân-
tul** Meu, vă voi face şi Eu
aceasta: voi aduce asupra voas-
tră spaimă*, tuberculoză** şi
friguri, care vă vor topi� ochii
şi vă vor face sufletul să lân-
cezească; şi vă veţi semăna în
zadar�� sămânţa, pentru că o vor
mânca*� vrăjmaşii voştri. Şi Îmi
voi întoarce* faţa împotriva
voastră şi veţi fi înfrânţi** îna-
intea vrăjmaşilor voştri; cei care
vă urăsc� vor stăpâni peste voi
şi veţi fugi�� când nimeni nu
vă va urmări.
Şi dacă după acestea nu veţi

asculta de Mine, vă voi pedepsi
înşeptit* pentru păcatele voastre.
Şi voi sfărâma mândria* puterii
voastre şi voi face cerurile**
voastre ca fierul şi pământul vos-
tru ca arama. Şi tăria* voastră
se va cheltui în zadar şi pămân-
tul** vostru nu-şi va da rodul şi
pomii pământului nu-şi vor da
fructele.
Şi dacă veţi umbla împotri-

va* Mea şi nu veţi voi să ascul-
taţi de Mine, voi aduce înşep-
tit** plăgi asupra voastră, potrivit
cu păcatele voastre. Şi voi trimi-
te animalele sălbatice* ale câm-
pului printre voi, ca să vă lase
fără copiid şi să vă nimicească vi-
tele şi să vă împuţineze; şi dru-
murile** voastre vor fi pustii.
Şi dacă prin acestea nu vă

veţi lăsa îndreptaţi* de Mine, ci
veţi umbla împotriva Mea, atunci
voi umbla şi Eu împotriva* voas-
tră şi vă voi bate, da, şi Eu, în-
şeptit pentru păcatele voastre. Şi
voi aduce asupra voastră sabie*,
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*Cap. 19.4.
Deut. 16.21.
Ps. 97.7.
**Ex. 20.4.
Deut. 5.8.
�Deut. 16.22.
��Num. 33.52
Ezec. 8.12.

*Cap. 19.30.

*Deut. 11.13;
28.1-14.

*Is. 30.23.
Ezec. 34.26.
Ioel 2.23,24.
Fap. 14.17.
**Ps. 67.6.
Ezec. 36.30.
Zah. 8.12.

*Amos 9.13.
**Cap. 25.19
Deut. 11.15.
Ioel 2.19,26.
�Iov 11.18.
Ezec. 34.25.
*1 Cr. 22.9.
Ps. 29.11;
147.14.
Is. 45.7.
Hag. 2.9.
**Iov 11.19.
Ps. 3.5; 4.8.
Is. 35.9.
Ier. 30.10.
Osea 2.18.
Ţef. 3.13.
�2 Împ.17.25
Ezec. 5.17.
��Ezec.14.17
*Deut. 32.30.
Ios. 23.10.
*Ex. 2.25.
2 Împ. 13.23.
**Gen.17.6,7
Neem. 9.23.
Ps. 107.38.

*Cap. 25.22.

*Ex. 25.8.
Ios. 22.19.
Ps. 76.2.
Ezec. 37.26-28
**Deut. 32.19
*Gen. 3.8.
Deut. 23.14.
**Ex. 6.7.
Ier. 7.23.
Ezec. 11.20.
2 Cor. 6.16.

*Ex. 20.2.
Cap. 25.38.
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a Stâlp cu chip    b Sau �cortul�    c Sau �veţi respinge�    d Lit. �ca să vă fure copiii�
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**Ier. 2.20.
Ezec. 34.27.

*Deut. 28.15
Ios. 23.15.
Mal. 2.2.
*2 Împ. 17.15
**Vers. 9.

*Deut. 28.65;
28.67; 32.25.
Ier. 15.8.
**Deut. 28.22
�1 Sam. 2.33
��Iov 31.8.
Ier. 5.17;
12.13.
Mica 6.15.
*�Jud. 6.3-6.

*Cap. 17.10.
**Deut. 28.25
Jud. 2.14.
Ier. 19.7.
�Ps. 106.41.
��Ps. 53.5.
Pr. 28.1.

*1 Sam. 2.5.
Ps. 119.164.
Pr. 24.16.

*Is. 25.11; 26.5
Ezec. 7.24;
30.6.
**Deut. 28.23

*Ps. 127.1.
Is. 49.4.
Ier. 12.13.
**Deut. 11.17
Hag. 1.10.

*Vers. 23,27.
**Vers. 18.

*Deut. 32.24
2 Împ. 17.25
Ezec. 5.17;
14.15.
**Jud. 5.6.
2 Cr. 15.5.
Is. 33.8.
Plân. 1.4.
Zah. 7.14.

*Ier. 2.30; 5.3
Amos 4.6-12

*2 Sam. 22.27
Ps. 18.26.

*Ezec. 5.17;
6.3; 14.17;
29.8; 33.2.
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care va răzbuna cu răzbunarea
legământului; şi vă veţi strângea

în cetăţile voastre şi voi trimite
ciuma** printre voi şi veţi fi daţi
în mâna vrăjmaşului. Când voi
frânge* toiagul pâinii voastre,
zece femei vor coace pâinea
voastră într-un singur cuptor şi
vă vor da din nou pâinea voastră
cu măsurăb; şi veţi mânca**
şi nu vă veţi sătura.
Şi dacă prin aceasta* nu veţi

asculta de Mine, ci veţi umbla
împotriva Mea, atunci voi umbla
şi Eu cu furie* împotriva voastră;
şi Eu, da, vă voi disciplina înşeptit
pentru păcatele voastre. Şi veţi
mânca* şi carnea fiilor voştri şi
veţi mânca şi carnea fiicelor
voastre. Şi vă voi sfărâma înăl-
ţimilec* şi vă voi tăia stâlpii**
soarelui şi voi arunca� trupurile
voastre moarte peste trupurile
idolilord�� voştri şi sufletul Meu
vă va urî*�. Şi voi face cetăţile*
voastre pustii şi voi pustii loca-
şurile** voastre cele sfinte şi nu
voi mirosi miresmele voastre
plăcute. Şi voi pustii* ţara şi vrăj-
maşii voştri care locuiesc în ea
se vor mira** de ea. Şi pe voi
vă voi risipi* printre naţiuni şi voi
scoate sabia după voi; şi ţara
voastră va fi un pustiu şi cetăţile
voastre o pustietate.

Atunci ţara se va bucura* de
sabatele ei, în toate zilele pustii-
rii, când veţi fi în ţara vrăjmaşi-
lor voştri; atunci ţara se va odih-
ni şi se va bucurae de sabatele ei.
În toate zilele pustiirii va avea
odihna cu care nu s-a odihnit în
sabatele voastre*, când locuiaţi în
ea. Şi celor care vor rămâne din-
tre voi le voi trimite leşin* în ini-
mă în ţările vrăjmaşilor lor, şi
sunetul** unei frunze care se
mişcă îi va urmări� şi vor fugi ca
şi cum ar fugi de sabie şi vor că-
dea când nimeni nu-i va urmări:

şi se vor împiedica* unul de al-
tul, ca dinaintea sabiei, când ni-
meni nu-i va urmări; şi nu veţi
avea putere** să staţi înaintea
vrăjmaşilor voştri. Şi veţi pieri*
printre naţiuni şi ţara vrăjmaşi-
lor voştri vă va mânca. Şi cei
care vor rămâne dintre voi se vor
pierde prin nelegiuirea* lor în
ţările vrăjmaşilor voştri; şi se
vor pierde în nelegiuirile părin-
ţilor lor, cu ei.
Şi vor mărturisi* nelegiuirea

lor şi nelegiuirea părinţilor lor,
prin necredincioşia lor prin care
Mi-au fost necredincioşi şi, de
asemenea, că au umblat împotri-
va Mea, încât şi Eu am umblat
împotriva lor şi i-am adus în ţara
vrăjmaşilor lor. Dacă atunci ini-
ma lor necircumcisă* se va sme-
ri** şi vor primi atunci pedeap-
sa nelegiuirii lor, Îmi voi  aminti*
de legământul Meu cu** Iacovf

şi de legământul Meu cu� Isaac;
şi Îmi voi aminti de legământul
Meu cu�� Avraam şi Îmi voi
aminti de ţară. Şi ţara va fi pă-
răsită* de ei şi se va bucura de
sabatele ei, când va fi pustiită, ei
nemaifiind; şi vor primi pedeap-
sa nelegiuirii lor: pentru că ... da,
pentru că au nesocotit** judecă-
ţile Mele şi sufletul lor a urât
rânduielile Mele. Şi chiar atunci
când vor fi în ţara vrăjmaşilor
lor, nu-i voi dispreţui* şi nu-i voi
urî ca să-i nimicesc de tot şi să
rup** legământul Meu cu ei,
pentru că Eu sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul lor. Ci Îmi voi aminti
pentru ei de legământul* stră-
moşilor lor, pe care i-am scos**
din ţara Egiptului înaintea ochi-
lor naţiunilor�, ca să fiu Dum-
nezeul lor. Eu sunt DDDDDomnul»�.

Acestea* sunt rânduielile şi
judecăţile şi legile pe care le-a
aşezat DDDDDomnul între Sine şi
fiii lui Israel pe muntele Sinai**

**Num.14.12
Deut. 28.21.
Ier. 14.12;
24.10; 29.17.

*Ps. 105.16.
Is. 3.1.
Ezec. 4.16;
5.16; 14.13.
**Is. 9.20.
Mica 6.14.
Hag. 1.6.

*Vers. 21,24.

*Is. 59.18.
Ier. 21.5.
Ezec. 8.18.

*2 Împ. 6.29.
Plân. 4.10.
Ezec. 5.10.

*Num. 33.52.
2 Împ. 23.20.
**2 Cr. 14.5.
Is. 27.9.
�2 Cr. 34.5.
��Deut.29.17
1 Împ. 15.12.
*�Ps. 89.38.
Ier. 14.19.
*Neem. 2.3.
Ier. 4.7.
**Ps. 74.7.
Plân. 1.10.
Ezec. 9.6.
*Ier. 25.11,18
**1 Împ. 9.8.
Ier. 18.16.
Ezec. 5.15.
*Deut. 4.27.
Ps. 44.11.
Ier. 9.16.
Ezec. 12.15;
20.23; 22.15.
Zah. 7.14.

*Vers. 43.
2 Cr. 36.21.

*Cap. 25.2.

*Is. 30.17.
Plân. 1.3,6;
4.19.
**Iov 15.21.
Pr. 28.1.
�Ezec. 21.7;
21.15.
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*Is. 10.4. Jud.
7.22.
1 Sam. 14.15.
Ier. 6.21.
Naum 3.3.
**Ios.7.12,13
Jud. 2.14.

*Deut. 4.26.

*Neem. 1.8.
Ier. 3.25.
Ezec. 4.17;
6.9; 21.23;
33.10.
Osea 5.15.
Zah. 10.9.

*Num. 5.7.
1 Împ. 8.33.
Neem. 9.2.
Pr. 28.13.
Dan. 9.5.
Lc. 15.18.

*Ier. 9.26.
Fap. 7.51.
Col. 2.11.
**1 Împ. 21.29
2 Cr. 12.6,7;
32.26; 33.12.

*Ex. 2.24.
Ps. 106.45;
136.23.
Ezec. 16.60.
**Gen.28.13.
�Gen. 26.2-5
��Gen.22.15.

*Vers. 34,35.
**Vers. 15.

*Deut. 4.31.
2 Împ. 13.23.
Rom. 11.2.
**Ier. 33.20;
33.21-26.

*Rom. 11.27
**Ex. 6.6-8.
Cap. 22.33;
25.38.
�Ps. 98.2.
Ezec. 20.9;
20.14,22.

*Cap. 27.34.
Deut. 4.5; 6.1;
29.1; 33.4.
Ioan 1.17.
Gal. 3.19.
**Cap. 7.38.
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a Sau �retrage�    b Lit. �la cântar�    c Altare sau temple înalte    d Buşteni sau buturugi    e Se va bucura şi
pentru sabatele neţinute    f Legământul din Exod 6, nu legea
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prin Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Dacă cineva
va pune ceva deoparte printr-o
promisiunea*, sufletele să fie ale
DDDDDomnului după preţuirea ta. Şi
preţuirea ta pentru partea băr-
bătească, de la vârsta de douăze-
ci de ani până la şaizeci de
ani, preţuirea ta să fie de cincizeci
de sicli de argint, după* siclul
sfântului locaş. Şi dacă va fi par-
te femeiască, preţuirea ta să fie
de treizeci* de sicli. Şi dacă este
de la cinci ani până la douăzeci
de ani, preţuirea ta să fie pentru
partea bărbătească douăzeci* de
sicli, şi pentru partea femeiască
zece sicli. Şi dacă va fi de la o
lună până la cinci ani, preţuirea
ta să fie pentru partea bărbăteas-
că cinci* sicli de argint şi pentru
partea femeiască preţuirea ta să
fie de trei sicli de argint. Şi dacă
va fi o parte bărbătească de şai-
zeci de ani în sus, preţuirea ta
să fie de cincisprezece sicli, şi
pentru partea femeiască zece si-
cli. Şi dacă va fi mai sărac decât
preţuirea ta, să stea înaintea pre-
otului şi preotul să-l preţuiască;
preotul va face preţuirea după
mijloacele* celui care a făcut
promisiunea.
Şi dacă va fi un animal din

care se aduce dar DDDDDomnului, tot
ce vor da din el DDDDDomnului să fie
sfânt. Nu-l vor schimba* şi nu-l
vor înlocui, bun pentru rău sau
rău pentru bun; şi dacă totuşi se
va înlocui un animal cu un ani-
mal, atunci el şi cel înlocuit să
fie sfinţi. Şi dacă va fi un ani-
mal necurat din care nu se aduce
dar DDDDDomnului, atunci să aducă
animalul înaintea preotului. Şi
preotul să-l preţuiască, după cum
va fi bun sau rău: potrivit cu
preţuirea preotului, aşa va fi. Şi
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*Num. 6.2.
Deut. 3.21.
Jud. 11.30.
1 Sam. 1.11;
1.28.

*Ex. 30.13.
Vers. 25.
Num. 3.47;
18.16.

*Ex. 21.32.
Zah.11.12,13
Mt. 26.15.

*Gen. 37.28.

*Num. 18.16

*Cap. 5.11;
14.21-24.

*Vers. 33.
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dacă vor voi să-l răscumpere cu
tot dinadinsul, atunci să adauge*
a cincea parte la preţuirea ta.
Şi când cineva îşi va sfinţi

casa, ca să fie sfântă pentru DDDDDom-
nul, preotul s-o preţuiască după
cum va fi: bună sau rea; cum o
va preţui preotul, aşa să fie. Şi
dacă cel care a sfinţit-o va voi
să-şi răscumpere casa, atunci să
adauge a cincea parte a argintului
preţuirii tale şi să fie a lui.
Şi dacă cineva va sfinţi DDDDDom-

nului din câmpul stăpânirii lui,
atunci preţuirea ta să fie după
sămânţa lui, un omerb de sămânţă
de orz pentru cincizeci de sicli
de argint. Dacă îşi va sfinţi câm-
pul din anul jubiliar, să rămână
după preţuirea ta. Şi dacă îşi
va sfinţi câmpul după anul jubi-
liar, atunci preotul să-i socoteas-
că* argintul potrivit cu numărul
anilor care au mai rămas până
la anul jubiliar şi să-l scadă din
preţuirea ta. Şi dacă cel care a
sfinţit câmpul va voi să-l răs-
cumpere cu tot dinadinsul, să
adauge* a cincea parte a argin-
tului preţuirii tale şi să-i rămână
lui. Şi dacă nu vrea să răscum-
pere câmpul sau dacă a vândut
altui om câmpul, nu se va mai
putea răscumpăra. Şi câmpul,
când va ieşi în anul jubiliar*, să
fie sfânt pentru DDDDDomnul, ca un
câmp închinatc**: stăpânirea lui
să fie a preotului�.
Şi dacă cineva sfinţeşte DDDDDom-

nului un câmp pe care l-a cum-
părat, care nu este din câmpul
stăpânirii* lui, atunci preotul
să-i socotească* suma preţuirii
tale, până la anul jubiliar, şi să
dea preţuirea ta în acea zi ca lu-
cru sfânt DDDDDomnului. În anul ju-
biliar*, câmpul să se întoarcă la
cel de la care a fost cumpărat,
la acela a cui era stăpânirea pă-
mântului.
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*Vers. 15,19.

*Cap. 25.15.

*Vers. 13.

*Cap. 25.10;
25.28,31.
**Vers. 28,29
Num. 18.14.
Ezec. 44.29.
�Ezec. 44.28

*Cap. 25.10.

*Vers. 18.

*Cap. 25.28.
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Şi toată preţuirea ta să fie du-
pă siclul sfântului locaş: siclul*
să fie douăzeci de ghere.

Numai pe cel întâi-născut*
al animalelor, care este oferit ca
pârgă DDDDDomnului: nimeni să nu-l
sfinţească, fie bou, fie miela; este
al DDDDDomnului. Şi dacă va fi din-
tr-un animal necurat, atunci să-l
răscumpere după preţuirea ta şi
să adauge* a cincea parte; şi
dacă nu va fi răscumpărat, atunci
să fie vândut după preţuirea ta.
Totuşi nici un dar închinat*, pe
care îl va închina cineva DDDDDomnu-
lui, din tot ce are el de la om
până la animal sau din câmpul
stăpânirii lui, să nu fie vândut sau
răscumpărat; orice lucru închinat
este preasfânt pentru DDDDDomnul.
Nimic* închinat, care va fi închi-

nat dintre oameni, nu va fi răs-
cumpărat: să fie omorât negreşit.
Şi toată zeciuiala* pămân-

tului din sămânţa pământului şi
din rodul pomilor este a DDDDDomnu-
lui: este sfântă pentru DDDDDomnul.
Şi dacă va voi cineva să răscum-
pere ceva din zeciuiala sa, să a-
dauge la ea a cincea parte. Şi toa-
tă zeciuiala din cireadă sau din
turmă, orice trece* pe sub toiag, a
zecea parte să fie sfântă pentru
DDDDDomnul. Să nu aleagă după cum
este bună sau rea şi să n-o înlo-
cuiască*; şi, dacă o va înlocui,
atunci ea şi cea înlocuită să fie
sfinte; nu pot fi răscumpărate»�.

Acestea* sunt poruncile pe
care le-a poruncit DDDDDomnul lui
Moise pentru fiii lui Israel pe
muntele Sinai.

*Ex. 30.13.
Num. 3.47;
18.16.
Ezec. 45.12.

*Ex. 13.2,12;
22.30.
Num. 18.17.
Deut. 15.19.

*Vers. 13,15,
19.

*Vers. 21.
Num. 18.14.
Ios. 6.17-19.

*Num. 21.2,3
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*Gen. 14.20;
28.22.
Num. 18.21;
18.24.
2 Cr. 31.5;
31.6,12.
Neem. 13.12
Mal. 3.8,10.

*Ier. 33.13.
Ezec. 20.37.
Mica 7.14.

*Vers. 10.

*Cap. 26.46.
Deut. 4.5.
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2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

17

18

19

*Ex. 19.1.
Cap. 10.12.
**Ex. 25.22.
�Ex. 40.2,17.
Cap. 10.11. 
*Ex. 12.37;
30.12; 38.25.
Cap. 26.2;
26.63,64.
2 Sam. 24.2.
1 Cr. 21.2. 

*Ex. 30.14;
38.26.
 

*Ex. 18.21.
Vers. 16.
Deut. 1.15.

*Gen. 29.32.
Ex. 1.2.
Deut. 33.6.
Apoc. 7.5.
 

*Rut 4.20.
1 Cr. 2.10.
Lc. 3.32.

*Cap. 2.14.

*Ex. 18.21.
Cap. 7.2; 16.2
1 Cr. 27.16.
**Ex. 18.25.

*Vers. 1.
**Ezra 2.59.
Ev. 7.3.

NUMERIa

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise
în pustiul Sinai*, în cortul în-
tâlnirii**, la întâi� ale lunii a
doua, în anul al doilea după ieşi-
rea lor din ţara Egiptului, zicând:
�Număraţi* capetele întregii adu-
nări a fiilor lui Israel: după fa-
miliile lor, după casele părinţilor
lorb, după numărul numelor, pe
toţi bărbaţii, după capetele lor, 
de la vârsta de douăzeci* de ani
în sus, pe toţi cei care pot ieşi la
luptă în Israel: număraţi-i după
cetele lor, tu şi Aaron. Şi să fie
cu voi un bărbat* din fiecare se-
minţie, un bărbat cap al casei lui
părinteşti. Şi acestea sunt nume-
le bărbaţilor care vor fi cu voi:
din Ruben*: Eliţur, fiul lui Şedeur.
Din Simeon: Şelumiel, fiul lui
Ţurişadai. Din Iuda: Nahşon*,
fiul lui Aminadab. Din Isahar: Neta-
neel, fiul lui Ţuar. Din Zabulon:
Eliab, fiul lui Helon. Dintre fiii
lui Iosif, din Efraim: Elişama, fiul
lui Amihud. Din Manase: Gama-
liel, fiul lui Pedahţur. Din Be-
niamin: Abidan, fiul lui Ghideoni.
Din Dan: Ahiezer, fiul lui Ami-
şadai. Din Aşer: Paguiel, fiul lui
Ocran. Din Gad: Eliasaf, fiul lui
Deuel*. Din Neftali: Ahira, fiul
lui Enan�. Aceştia sunt cei che-
maţi ai adunării*, căpeteniile se-
minţiilor părinţilor lor, capi** ai
miilor lui Israel. Şi Moise şi Aa-
ron au luat pe aceşti bărbaţi care
fuseseră numiţi pe nume şi au
strâns toată adunarea la întâi*
ale lunii a doua; şi şi-au spus
fiecare genealogia**, după fami-
liile lor, după casele părinţilor
lor, după numărul numelor, de la
vârsta de douăzeci de ani în
sus, după capetele lor. Cum po-
runcise DDDDDomnul lui Moise, aşa

i-a numărat el în pustiul Sinai.
 Şi fiii lui Ruben*, întâiul-

născut al lui Israel, generaţiile
lor, după familiile lor, după case-
le părinţilor lor, după numărul
numelor, după capetele lor, toţi
cei de parte bărbătească, de la
vârsta de douăzeci de ani în sus,
toţi care puteau ieşi la luptă,
cei număraţi ai lor din seminţia
lui Ruben erau patruzeci şi şase
de mii cinci sute.

Dintre fiii lui Simeon*: ge-
neraţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, cei
număraţi ai lor, după numărul
numelor, după capetele lor, toţi
cei de parte bărbătească, de la
vârsta de douăzeci de ani în sus,
toţi care puteau** ieşi la luptă, 
cei număraţi ai lor din seminţia
lui Simeon erau cincizeci şi nouă
de mii trei sute.

 Dintre fiii lui Gad*: gene-
raţiile lor, după familiile lor, du-
pă casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Gad erau
patruzeci şi cinci de mii şase sute
cincizeci.

Dintre fiii lui Iuda*: gene-
raţiile lor, după familiile lor, du-
pă casele părinţilor lor, după nu-
mărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei numă-
raţi ai lor din seminţia lui Iuda
erau şaptezeci şi patru de mii
şase  sute.

Dintre fiii lui Isahar*: gene-
raţiile lor, după familiile lor, du-
pă casele părinţilor lor, după nu-
mărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care

*Cap. 26.5-7

*Cap. 26.12.
**Ps. 144.1.

*Gen. 30.11.
Cap. 26.15.
Ios. 4.12.
Ier. 49.1.

*Gen. 29.35.
Cap. 26.19.
2 Sam. 24.9.
Ps. 78.68.
Mt. 1.2.

*Cap. 26.23.
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puteau ieşi la luptă, cei numă-
raţi ai lor din seminţia lui Isahar
erau cincizeci şi patru de mii pa-
tru sute.

 Dintre fiii lui Zabulon*: ge-
neraţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Zabulon
erau cincizeci şi şapte de mii pa-
tru sute.

 Dintre fiii lui Iosif, dintre fiii
lui Efraim*: generaţiile lor, după
familiile lor, după casele părinţi-
lor lor, după numărul numelor,
de la vârsta de douăzeci de ani în
sus, toţi care puteau ieşi la lup-
tă, cei număraţi ai lor din seminţia
lui Efraim erau patruzeci de mii
cinci sute.

 Dintre fiii lui Manase*: ge-
neraţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei numă-
raţi ai lor din seminţia lui Manase
erau treizeci şi două de mii două
sute.

 Dintre fiii lui Beniamin*:
generaţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Beniamin
erau treizeci şi cinci de mii patru
sute.

 Dintre fiii lui Dan*: gene-
raţiile lor, după familiile lor, după
casele părinţilor lor, după numă-
rul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Dan erau
şaizeci şi două de mii şapte sute.

Dintre fiii lui Aşer*: genera-
ţiile lor, după familiile lor, după
casele părinţilor lor, după numă-

rul numelor, de la vârsta de două-
zeci de ani în sus, toţi care pu-
teau ieşi la luptă, cei număraţi ai
lor din seminţia lui Aşer erau
patruzeci şi una de mii cinci sute.

Dintre fiii lui Neftali*: ge-
neraţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Neftali erau
cincizeci şi trei de mii patru sute. 

Aceştia sunt cei număraţi, pe
care i-au numărat* Moise şi Aa-
ron şi căpeteniile lui Israel, doi-
sprezece bărbaţi, câte unul pen-
tru fiecare casă a părinţilor săi.
Şi toţi cei număraţi dintre fiii
lui Israel, după casele părinţilor
lor, de la vârsta de douăzeci de
ani în sus, toţi cei care puteau
ieşi la luptă în Israel, toţi cei
număraţi erau şase sute trei mii
cinci sute cincizeci*.

 Dar leviţii*, după seminţia
părinţilor lor, n-au fost număraţi
între ei, pentru că DDDDDomnul vor-
bise lui Moise, zicând: �Numai
seminţia lui Levi să n-o numeri*
şi să nu numeri capetele lor în-
tre fiii lui Israel; ci să pui* pe le-
viţi peste cortula mărturiei şi pes-
te toate uneltele lui şi peste
tot ce ţine de el: ei să poarte cor-
tul şi toate uneltele lui şi să slu-
jească în el şi să-şi aşeze tabă-
ra** împrejurul cortului. Şi, când
cortul va pleca*, leviţii să-l des-
facă; şi, când cortul se va aşeza,
leviţii să-l aşeze; şi străinulb**
care se va apropia să fie omorât. 
Şi fiii lui Israel să-şi aşeze ta-
băra* fiecare în tabăra sa şi fie-
care lângă steagul său, după oş-
tirile lor. Şi leviţii să-şi aşeze ta-
băra* împrejurul cortului măr-
turiei, ca să nu vină mânie**
peste adunarea fiilor lui Israel;
şi leviţii să păzească� cele de
păzit ale cortului mărturiei�. Şi fiii

*Cap. 26.26;
26.27.

*Cap. 26.35.
Deut. 33.13.
Ier. 7.15.
Obad. 19.

*Cap. 26.28.

*Gen. 49.27.
Cap. 26.38.
2 Cr. 17.17.
Apoc. 7.8.

*Gen. 30.6;
46.23.
Cap. 2.25;
26.42,43.

*Cap. 26.44.

*Cap. 26.48.

*Cap. 26.64.

*Ex. 12.37;
38.26.
Cap. 2.32;
26.51.

*Cap. 2.33.
Cap. 3.15;
4.46; 26.57.
1 Cr. 6.1.
*Cap. 26.62.
1 Cr. 21.6.

*Ex. 38.21.
Cap. 3.7,8;
4.15,25-27,33
**Cap. 3.23;
3.29,35,38.

*Cap. 10.17;
10.21.
**Cap. 3.10;
3.38; 4.15;
4.19,20;
18.22.

*Cap. 2.2,34.

*Vers. 50.
**Lev. 10.6.
Cap. 8.19;
16.46; 18.5.
1 Sam. 6.19.
�Cap. 3.7,8;
8.24-26;
18.3-5;
31.30,47.
1 Cr. 23.32.
2 Cr. 13.11.
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lui Israel au făcut aşa; după toate
câte poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se, aşa au făcut.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise

şi lui Aaron, zicând: �Fiecare* din
fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra
lângă steagul său, la semnul casei
părinţilor săi; să-şi aşeze tabăra
de jur-împrejurul cortului întâl-
nirii, în faţa** lui.
Şi cei care-şi aşază tabăra

la răsărit, spre răsăritul soarelui,
să fie steagul taberei lui Iuda,
după oştirile lor; şi căpetenia fii-
lor lui Iuda să fie Nahşon*, fiul
lui Aminadab. Şi oştirea lui, cei
număraţi ai lor, au fost şaptezeci
şi patru de mii şase sute. Şi cei
care se aşază în tabără lângă el
să fie seminţia lui Isahar; şi
căpetenia fiilor lui Isahar să fie
Netaneel*, fiul lui Ţuar. Şi oştirea
lui şi cei număraţi ai lui au fost
cincizeci şi patru de mii patru
sute. Şi seminţia lui Zabulon: şi
căpetenia fiilor lui Zabulon să
fie Eliab*, fiul lui Helon. Şi oş-
tirea lui, cei număraţi ai lui au
fost cincizeci şi şapte de mii pa-
tru sute. Toţi cei număraţi din ta-
băra lui Iuda au fost o sută opt-
zeci şi şase de mii patru sute, du-
pă oştirile lor. Ei să plece întâi*.

 Spre sud: steagul taberei lui
Ruben, după oştirile sale; şi că-
petenia fiilor lui Ruben să fie
Eliţur*, fiul lui Şedeur. Şi oştirea
lui şi cei număraţi ai lui au fost
patruzeci şi şase de mii cinci
sute. Şi cei care se vor aşeza în
tabără lângă el să fie seminţia lui
Simeon. Şi căpetenia fiilor lui
Simeon să fie Şelumiel*, fiul lui
Ţurişadai. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost cincizeci
şi nouă de mii trei sute. Şi se-
minţia lui Gad; şi căpetenia fiilor
lui Gad să fie Eliasaf*, fiul lui
Reuela. Şi oştirea lui, cei numă-
raţi ai lor au fost patruzeci şi
cinci de mii şase sute cincizeci.

Toţi cei număraţi din tabăra lui
Ruben au fost o sută cincizeci şi
unu de mii patru sute cincizeci,
după oştirile lor. Şi ei să plece
în al doilea* rând.

Apoi* să plece cortul întâl-
nirii, cu tabăra leviţilor în mijlo-
cul taberelor: după cum stau în
tabără, aşa să plece, fiecare om
la locul său, lângă steagurile lor.

Spre apus să fie steagul tabe-
rei lui Efraim*, după oştirile lor;
şi căpetenia fiilor lui Efraim să fie
Elişama**, fiul lui Amihud. Şi
oştirea lui, cei număraţi ai lor au
fost patruzeci de mii cinci sute. 
Şi, lângă el, seminţia lui Manase;
şi căpetenia fiilor lui Manase să
fie Gamaliel*, fiul lui Pedahţur.
Şi oştirea lui şi cei număraţi ai
lor au fost treizeci şi două de mii
două sute. Şi seminţia lui Benia-
min*; şi căpetenia fiilor lui Be-
niamin să fie Abidan**, fiul lui
Ghideoni. Şi oştirea lui şi cei nu-
măraţi ai lor au fost treizeci şi
cinci de mii patru sute. Toţi cei
număraţi din tabăra lui Efraim
au fost o sută opt mii o sută, după
oştirile lor. Şi ei să plece în al
treilea* rând.

Spre nord să fie steagul tabe-
rei lui Dan, după oştirile lor; şi
căpetenia fiilor lui Dan să fie
Ahiezer*, fiul lui Amişadai. Şi
oştirea lui şi cei număraţi ai lor
au fost şaizeci şi două de mii
şapte sute. Şi cei care se vor aşe-
za în tabără lângă el să fie se-
minţia lui Aşer; şi căpetenia fii-
lor lui Aşer să fie Paguiel*, fiul
lui Ocran. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost patruzeci
şi unu de mii cinci sute. Şi se-
minţia lui Neftali*; şi căpetenia
fiilor lui Neftali să fie Ahira**,
fiul lui Enan. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost cincizeci
şi trei de mii patru sute. Toţi cei
număraţi din tabăra lui Dan au
fost o sută cincizeci şi şapte de

*Cap. 1.52;
24.2.
**Ios. 3.4.

 

*Cap. 10.14.
Rut 4.20.
1 Cr. 2.10.
Mt. 1.4.
Lc. 3.32,33.

*Cap. 1.8;
7.18,23.

 

*Cap. 1.9.

*Cap. 10.14.

*Cap. 1.5.

*Cap. 1.6.

*Cap. 1.14;
7.42.

*Cap. 10.18.

*Cap. 1.53;
10.17,21.

*Gen. 48.14.
**Cap. 1.10.

*Cap. 1.10.

*Ps. 68.27.
**Cap. 1.11.

*Cap. 10.22.

*Cap. 1.12.

*Cap. 1.13.

*Gen. 30.8.
**Cap. 1.15.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2

3

5

7

9

10

12

14

16

17

18

20

22

24

25

27

29

a Unele ms. �Deuel�

2:31

2Aşezarea
taberelor



148

NUMERI

mii şase sute. Ei să plece la urmă*,
lângă steagurile lor�. 

Aceştia sunt cei număraţi din-
tre fiii lui Israel, după casele pă-
rinţilor lor; toţi cei număraţi din
tabere, după oştirile lor, au fost
şase sute trei mii cinci sute cinci-
zeci*. Dar leviţii* n-au fost nu-
măraţi între fiii lui Israel, cum
poruncise DDDDDomnul lui Moise.
Şi fiii lui Israel au făcut potrivit
cu tot ce poruncise DDDDDomnul lui
Moise: aşa îşi aşezau ei tabăra*,
lângă steagurile lor, şi aşa ple-
cau, fiecare după familiile lor,
după casele părinţilor lor.

 Şi acestea sunt generaţiile lui
Aaron şi ale lui Moise, în ziua
când a vorbit DDDDDomnul cu Moise
pe muntele Sinai. Şi acestea sunt
numele fiilor* lui Aaron: cel în-
tâi-născut, Nadab, şi Abihu, Elea-
zar şi Itamar. Acestea sunt nume-
le fiilor lui Aaron, preoţii care au
fost unşi*, pe care i-a consacrata

ca să fie în slujba de preoţi. Şi
Nadab* şi Abihu au murit înain-
tea DDDDDomnului când au adus foc
străin înaintea DDDDDomnului, în pus-
tiul Sinai, şi n-au avut copii. Şi
Eleazar şi Itamar au slujit ca
preoţi în faţa lui Aaron, tatăl lor.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Apropie seminţia* lui
Levi şi pune-i să stea înaintea
preotului Aaron, ca să-i slujeas-
că. Şi ei să păzească cele de
păzit ale lui şi cele de păzit ale
întregii adunări, înaintea cortului
întâlnirii, ca să facă slujba* cor-
tului. Şi să păzească* toate
uneltele cortului întâlnirii şi cele de
păzit ale fiilor lui Israel, ca să
facă slujba cortului. Şi să dai pe
leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei sunt
dăruiţi lui, daţi dintre fiii lui Israel. 
Şi pe Aaron şi pe fiii lui să-i rân-
duieşti* ca să îndeplinească dato-
riile preoţiei lor; şi străinul** care
se va apropia să fie omorât�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Şi Eu, iată, am luat*
pe leviţi dintre fiii lui Israel,
în locul oricărui întâi-născut care
deschide pântecele, între fiii lui
Israel; şi leviţii să fie ai Mei. 
Pentru că orice întâi-născut*
este al Meu; în ziua** când am
lovit pe orice întâi-născut în ţara
Egiptului, Mi-am sfinţit pe orice
întâi-născut în Israel, de la om
până la animal; sunt ai Mei. Eu
sunt DDDDDomnul�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise

în pustiul Sinai*, zicând: �Numă-
ră* pe fiii lui Levi, după casele
părinţilor lor, după familiile lor; să
numeri pe fiecare de parte băr-
bătească de la vârsta de o lună
în sus�. Şi Moise i-a numărat,
după cuvântulb DDDDDomnului, cum
i se poruncise.

 Şi aceştia sunt fiii* lui Levi,
după numele lor: Gherşon şi Che-
hat şi Merari. Şi acestea sunt
numele fiilor lui Gherşon, după fa-
miliile lor: Libni* şi Şimei. Şi
fiii lui Chehat, după familiile lor:
Amram* şi Iţehar, Hebron şi
Uziel. Şi fiii lui Merari, după
familiile lor: Mahli* şi Muşi. Aces-
tea sunt familiile leviţilor după
casele părinţilor lor.

 Din Gherşon au fost: familia
libniţilor şi familia şimeiţilor; a-
cestea sunt familiile gherşoni-
ţilor. Cei număraţi ai lor, după
numărul tuturor celor de parte
bărbătească de la vârsta de o lu-
nă în sus, cei număraţi ai lor
au fost şapte mii cinci sute. Fa-
miliile gherşoniţilor şi-au aşe-
zat tabăra* în spatele cortului
spre apus. Şi căpetenia casei
tatălui gherşoniţilor a fost Elia-
saf, fiul lui Lael. Şi cele de pă-
zit* ale fiilor lui Gherşon în cor-
tul întâlnirii erau: cortul** şi a-
coperişul, învelitoarea� lui şi
perdeaua�� de la intrarea cortului
întâlnirii şi pânzele* curţii şi
perdeaua** de la intrarea curţii

*Cap. 10.25.

*Ex. 38.26.
Cap. 1.46;
11.21.

*Cap. 1.47;
26.57.

*Cap. 24.2,5;
24.6.

*Ex. 6.23.
Cap. 26.60.

*Ex. 28.41.
Lev. 8.30.

*Lev. 10.1.
Cap. 26.61.
1 Cr. 24.2.

 

*Cap. 8.6.
Deut. 10.8.

*Cap. 1.50;
8.11,15,24,26

 

*Cap. 8.19;
18.6.

*Ex. 29.9.
Cap. 18.7.
**Cap. 1.51.
Vers. 38.
Cap. 16.40.

*Vers. 41,45.
Cap. 8.16;
18.6.

*Ex. 13.2.
Lev. 27.26.
Neem. 10.36.
Lc. 2.23.
**Ex.13.12.
Cap. 8.17.

*Ex. 19.1.

*Cap. 1.47.
Vers. 39.
Cap. 26.62.

*Gen. 46.11.
Ex. 6.16.
Cap. 26.57.
1 Cr. 6.1,16;
23.6.
*Ex. 6.17.

*Ex. 6.18.

*Ex. 6.19.

*Cap. 1.53.

*Cap.4.24-26
**Ex. 26.1,7.
�Ex. 26.14;
35.11.
��Ex. 26.36;
27.16.

*Ex. 27.9;
35.17; 38.9.
**Ex. 27.16;
35.12.
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care înconjoară cortul şi altarul
şi funiile� lui: pentru toată sluj-
ba lui.

 Şi din Chehat au fost: fami-
lia amramiţilor* şi familia iţe-
hariţilor şi familia hebroniţilor
şi familia uzieliţilor. Acestea sunt
familiile chehatiţilor. După nu-
mărul tuturor celor de parte băr-
bătească, de la vârsta de o lună
în sus, erau opt mii şase sute,
care aveau paza sfântului lo-
caş. Familiile fiilor lui Chehat
şi-au aşezat tabăra* în latura
cortului dinspre sud**. Şi că-
petenia casei tatălui familiei
chehatiţilor a fost Eliţafan, fiul
lui Uziel. Şi cele de păzit* ale
lor erau: chivotul** şi masa� şi
sfeşnicul�� şi altarele*� şi unel-
tele sfântului locaş cu care îşi fă-
ceau slujba şi perdeaua�* şi tot
ce ţine de slujba ei. Şi căpetenia
mai-marilor leviţilor, Eleazar,
fiul preotului Aaron, să aibă su-
pravegherea peste cei care au
paza sfântului locaş.

 Din Merari au fost: familia
mahliţilor şi familia muşiţilor.
Acestea sunt familiile din Me-
rari. Şi cei număraţi ai lor, după
numărul tuturor celor de parte
bărbătească, de la vârsta de o
lună în sus, erau şase mii două
sute. Şi căpetenia casei tatălui
familiilor lui Merari a fost Ţu-
riel, fiul lui Abihail. Ei şi-au aşe-
zat tabăra* în latura cortului
dinspre nord**. Şi slujba pazei*
fiilor lui Merari era: scândurile
cortului şi drugii lui şi stâlpii
lui şi postamentele lui şi toate
uneltele lui şi toată slujba lui
şi stâlpii curţii de jur-împrejur
şi postamentele lor şi cârligele
lor şi funiile lor.

 Şi cei care şi-au aşezat ta-
băra* înaintea cortului spre ră-
sărit**, înaintea cortului întâl-
nirii, spre răsăritul soarelui, au
fost Moise şi Aaron şi fiii săi,
care aveau paza sfântului lo-
caş�, în locul pazei�� fiilor lui

Israel; şi străinul*� care se va
apropia să fie omorât.

 Toţi cei număraţi dintre le-
viţi, pe care i-au numărat Moise
şi Aaron după porunca DDDDDomnu-
lui, după familiile lor, toţi cei de
parte bărbătească de la vârsta
de o lună în sus erau douăzeci
şi două de mii*.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Numără pe toţi întâii-născuţi*
de parte bărbătească dintre fiii
lui Israel, de la vârsta de o lună
în sus, şi ia-le numărul numelor.
Şi să iei* pe leviţi pentru Mine
(Eu sunt DDDDDomnul), în locul tutu-
ror celor întâi-născuţi dintre fiii
lui Israel, şi animalele leviţilor
în locul tuturor întâilor-născuţi
dintre animalele fiilor lui Is-
rael�. Şi Moise a numărat pe toţi
cei întâi-născuţi dintre fiii lui
Israel, cum îi poruncise DDDDDom-
nul. Şi toţi întâii-născuţi de parte
bărbătească, după numărul nu-
melor, de la vârsta de o lună în
sus, după numărătoarea lor, au
fost douăzeci şi două de mii două
sute şaptezeci şi trei.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Ia* pe leviţi în lo-
cul tuturor celor întâi-născuţi
dintre fiii lui Israel şi animalele
leviţilor în locul animalelor lor,
şi leviţii să fie ai Mei. Eu sunt
DDDDDomnul. Şi pentru cei răscum-
păraţi*, cei două sute şaptezeci
şi trei dintre întâii-născuţi ai fii-
lor lui Israel, care depăşesc**
numărul leviţilor, să iei cinci*
sicli de fiecare cap; să-i iei după
siclul sfântului locaş: douăzeci**
de ghere pentru un siclu. Şi să
dai lui Aaron şi fiilor lui argintul
celor care sunt răscumpăraţi, ca-
re depăşesc numărul lor�. Şi Moi-
se a luat argintul de răscumpă-
rare de la cei care depăşeau
numărul celor răscumpăraţi de
leviţi. A luat argintul de la în-
tâii-născuţi ai fiilor lui Israel:
o mie trei sute şaizeci şi cinci*
de sicli, după siclul sfântului lo-

*�Cap. 1.51.
Vers. 10.

*Cap. 26.62.

*Vers. 15.

*Vers. 12,45.

*Vers. 12,41.

*Ex. 13.13.
Cap. 18.15.
**Vers. 39,43

*Lev. 27.6.
Cap. 18.16.
**Ex. 30.13.
Lev. 27.25.
Ezec. 45.12.

*Vers. 46,47.
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�Ex. 35.18;
39.40.

*1 Cr. 26.23.

*Cap. 1.53.
**Cap. 2.10.

*Cap. 4.15.
**Ex. 25.10.
�Ex. 25.23.
��Ex. 25.31.
*�Ex. 27.1;
30.1.
�*Ex. 26.31.

*Cap. 1.53.
**Cap. 2.25.

*Cap. 4.31;
4.32.

*Cap. 1.53.
**Cap. 2.3.
�Cap. 18.5.
��Vers. 7,8.
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le pună într-o pânză albastră şi
să le acopere cu o învelitoare din
piei de viţel de mare şi să le
pună pe o prăjină. Şi să cureţe
altarul* de cenuşă şi să întindă
o pânză purpurie peste el. Şi să
pună deasupra toate* uneltele lui
cu care fac slujba lui: tigăile
pentru cărbuni, furculiţele şi lo-
peţile şi farfuriile adâncic, toate u-
neltele altarului, şi să întindă pes-
te el o învelitoare din piei de viţel
de mare şi să-i pună drugii. Şi,
după ce Aaron şi fiii lui vor fi
terminat de acoperit sfântul locaş
şi toate uneltele sfântului locaş,
când va fi să plece tabăra, după
aceea să vină fiii lui Chehat să-l
poarte*, dar să nu se atingă** de
lucrurile sfinte, ca să nu moară.
Aceasta este îndatorirea� fiilor
lui Chehat în cortul întâlnirii.

 Şi Eleazar, fiul preotului Aa-
ron, să aibă supravegherea pes-
te untdelemnul* pentru lumină-
tor şi peste tămâia** plăcut mi-
rositoare şi peste darul� de mân-
care neîncetat şi peste untdelem-
nul�� ungerii, supravegherea pes-
te tot cortul şi peste tot ce este în
el: sfântul locaş şi uneltele lui�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând: �Nu lă-
saţi să se stingă seminţia fami-
liilor chehatiţilor dintre leviţi; ci
să le faceţi aceasta, ca să trăias-
că şi să nu moară când se apro-
pie de lucrurile preasfinte*: Aa-
ron şi fiii săi să intre şi să-i aşeze
pe fiecare la lucrul său şi la în-
datorirea sa. Dar ei să nu intre*
să vadă lucrurile sfinte, nici mă-
car o clipă, ca să nu moară�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Numără capetele fi-
ilor lui Gherşon, după casele pă-
rinţilor lor, după familiile lor. 
Să-i numeri de la vârsta de trei-
zeci* de ani în sus, până la vârsta
de cincizeci de ani, pe toţi cei

*Vers. 48.

 

*Cap. 8.24.
1 Cr. 23.3;
23.24,27.
Lc. 3.23.
**Cap. 8.25 

*Vers. 15.
**Vers. 19.

*Ex. 26.31;
40.5.
Lev. 16.2.
2 Cr. 3.14.
Mt. 27.51.
Ev. 9.3.

*Vers. 25.
**Ex. 25.13.

*Ex. 25.23;
25.30.
Lev. 24.6,8.
**Ex. 25.29.

 

*Ex. 25.31.
**Ex. 25.37;
25.38.

*Vers. 12.
Cap. 13.23.

*Ex. 30.1,3.
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caş. Şi Moise a dat* argintul de
răscumpărare lui Aaron şi fiilor
lui, după cuvântul DDDDDomnului, cum
poruncise lui Moise DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând:  �Numă-
raţi capetele fiilor lui Chehat
dintre fiii lui Levi, după familiile
lor, după casele părinţilor lor, 
de la vârsta de treizeci* de ani
în sus, până la vârsta de cinci-
zeci** de ani, pe toţi cei care in-
tră în serviciua, ca să lucreze în
cortul întâlnirii.

 Aceasta este slujba* fiilor lui
Chehat în cortul întâlnirii: lucru-
rile preasfinte**. Când va pleca
tabăra, Aaron şi fiii lui să vină
şi să dea jos perdeaua* despăr-
ţitoare şi să acopere cu ea chivo-
tul mărturiei. Şi să pună peste
ea o învelitoare* din piei de vi-
ţel de mare şi să întindă peste
ea o pânză întreagă de material
albastru şi să-i pună drugii**. Şi
peste masa* pâinii pentru punerea-
înainte să întindă o pânză de ma-
terial albastru şi să pună** pe ea
farfuriile şi ceştile şi castroanele
şi urcioarele pentru turnat; şi pâi-
nea cea neîncetată să fie pe ea.
Şi ei să întindă peste ele o pânză
de stacojiu şi s-o acopere cu o
învelitoare din piei de viţel
de mare şi să-i pună drugii. Şi să
ia o pânză albastră şi să aco-
pere sfeşnicul* luminiib şi can-
delele** lui şi mucările lui şi ce-
nuşarele lui şi toate vasele lui
pentru untdelemn, cu care fac
slujba lui. Şi să-l pună pe el şi
toate uneltele lui într-o înveli-
toare din piei de viţel de mare
şi să-l pună pe o prăjină*. Şi pes-
te altarul* de aur să întindă o
pânză albastră şi să-l acopere cu
o învelitoare din piei de viţel de
mare şi să-i pună drugii. Şi să ia
toate uneltele pentru slujbă, cu
care slujesc în sfântul locaş, şi să
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*Ex. 27.1.

*Ex. 27.3-7.

*Cap. 7.9;
10.21.
Deut. 31.9.
2 Sam. 6.13.
1 Cr. 15.2,15
**Vers. 19.
2 Sam. 6.6,7.
1 Cr. 13.9,10
�Cap. 3.31.

*Ex. 25.6;
27.20.
Lev. 24.2.
**Ex. 30.34.
�Ex. 29.40.
Lev. 6.20.
��Ex. 30.23.

*Vers. 4,15.

*Ex. 19.21.
1 Sam. 6.19.

*Vers. 3.
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care intră în serviciu, ca să lucre-
ze în cortul întâlnirii. Aceasta
este slujba familiilor gherşoni-
ţilor, ca să lucreze şi să poarte;
ei să poarte covoarele* cortului
şi cortul întâlnirii, învelitoarea
lui şi învelitoarea din piei de vi-
ţel de mare, care este deasupra
lui, şi perdeaua de la intrarea cor-
tului întâlnirii şi pânzele* curţii
şi perdeaua** intrării de la poar-
ta curţii care înconjoară cortul şi
altarul şi funiile lor şi toate unel-
tele lor de slujbă; şi tot ce este
de făcut cu ele să fie slujba lor.
Toată slujba fiilor gherşoniţilor,
în tot ce trebuie ei să poarte şi
în toată slujba lor, să fie sub po-
runcaa lui Aaron şi a fiilor lui şi
să daţib în lucrarea lor tot ce
trebuie purtat. Aceasta este slujba
familiilor fiilor lui Gherşon în
cortul întâlnirii; şi ce au ei de
purtat să fie sub mâna lui Itamar,
fiul lui Aaron, preotul.

 Să numeri pe fiii lui Merari,
după familiile lor, după casele
părinţilor lor. Să-i numeri de la
vârsta de treizeci* de ani în sus,
până la vârsta de cincizeci de
ani, pe toţi cei care intră în ser-
viciu, ca să facă slujba la cortul
întâlnirii. Şi aceasta* este datoria
lucrării lor, după toată slujba lor
la cortul întâlnirii: scândurile**
cortului şi drugii lui şi stâlpii lui
şi postamentele lui şi stâlpii
curţii de jur-împrejur şi pos-
tamentele lor şi cârligele lor şi
funiile lor, cu toate uneltele lor şi
cu toată slujba lor; să le număraţi
pe nume* uneltele pe care au
îndatorirea să le poarte. Aceasta
este slujba familiilor fiilor lui
Merari, după toată slujba lor în
cortul întâlnirii, sub mâna lui
Itamar, fiul preotului Aaron�. 
Şi Moise şi Aaron şi căpe-

teniile adunării au numărat* pe
fiii chehatiţilor, după familiile lor
şi după casele părinţilor lor, de la

vârsta de treizeci* de ani în
sus, până la vârsta de cincizeci
de ani, pe toţi cei care intră în
serviciu, pentru slujba în cortul în-
tâlnirii. Şi cei număraţi din ei,
după familiile lor, au fost două
mii şapte sute cincizeci. Aceştia
sunt cei număraţi din familiile
chehatiţilor, toţi cei care au slujit
în cortul întâlnirii, pe care i-au
numărat Moise şi Aaron, după
porunca DDDDDomnului prin Moise.

 Şi cei număraţi dintre fiii lui
Gherşon, după familiile lor şi
după casele părinţilor lor, de la
vârsta de treizeci de ani în sus,
până la vârsta de cincizeci de
ani, toţi cei care intră în servi-
ciu, pentru slujba în cortul întâl-
nirii, � cei număraţi ai lor, după
familiile lor, după casele părin-
ţilor lor, erau două mii şase sute
treizeci. Aceştia sunt cei numă-
raţi* din familiile fiilor lui Gher-
şon, toţi cei care au slujit la cor-
tul întâlnirii, pe care i-au numă-
rat Moise şi Aaron după porun-
ca DDDDDomnului.

 Şi cei număraţi din familiile
fiilor lui Merari, după familiile
lor, după casele părinţilor lor, de
la vârsta de treizeci* de ani în
sus, până la vârsta de cincizeci
de ani, toţi cei care intră în ser-
viciu, pentru slujba în cortul în-
tâlnirii, cei număraţi ai lor, după
familiile lor, erau trei mii două
sute. Aceştia sunt cei număraţi
din familiile fiilor lui Merari, pe
care i-au numărat Moise şi Aa-
ron după* porunca DDDDDomnului
prin Moise.

 Toţi cei număraţi, pe care
i-au numărat Moise şi Aaron şi
căpeteniile lui Israel, dintre leviţi,
după familiile lor şi după casele
părinţilor lor, de la vârsta de
treizeci* de ani în sus, până la
vârsta de cincizeci de ani, toţi
cei care au venit să slujească în
lucrarea de slujire şi în lucrarea

*Ex. 26.14.
Cap. 3.25,26
Vers. 6.

*Ex. 27.9;
35.17; 38.9.
Cap. 3.26.
**Ex. 26.36;
40.5.
Cap. 3.25.
Vers. 5.

*Vers. 3,23.

*Cap. 3.36;
3.37.
**Ex. 26.15.

*Ex. 38.21.

*Vers. 2.

*Vers. 30.

*Vers. 22.

*Vers. 35.

*Vers. 29.

*Vers. 43.
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de purtare a poverilor, la cortul
întâlnirii, cei număraţi* ai lor
erau opt mii cinci sute optzeci.
Au fost număraţi*, după porun-
ca DDDDDomnului, de Moise, fiecare
pentru slujba** sa şi pentru lu-
crarea sa; şi au fost număraţi
de el, cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Porunceşte fiilor lui
Israel să scoată afară* din tabă-
ră pe orice lepros** şi pe oricine
are o scurgere� şi pe oricine este
necurat printr-un mort��. Fie
parte bărbătească, fie parte fe-
meiască, să-i scoateţi afară; să-i
scoateţi afară din tabără, ca să
nu întineze tabăra lor, în mijlo-
cul* căreia locuiesc Eu�. Şi fiii
lui Israel au făcut aşa şi i-au
scos afară din tabără; după cum
vorbise DDDDDomnul lui Moise, aşa
au făcut fiii lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael: «Dacă un bărbat sau o fe-
meie va face* vreun păcat pe
care-l fac oamenii, lucrând cu ne-
credincioşie împotriva DDDDDomnului,
şi acel suflet s-a făcut vinovat,
atunci să-şi mărturisească* pă-
catul pe care l-a făcut şi să
întoarcă pentru vina lui suma
întreagă** şi să adauge la ea a
cincea parte şi s-o dea aceluia
faţă de care s-a făcut vinovat. 
Şi dacă omul nu are o rudă a-
propiată căreia să-i restituie lu-
crul datorat, atunci lucrul dato-
rat, restituit DDDDDomnului, să fie al
preotului, în afară de berbecul*
de ispăşire cu care se va face
ispăşire pentru el. Şi orice dar*
ridicat din toate lucrurile sfinte
ale fiilor lui Israel, pe care le
aduc ei preotului, să fie** al
lui. Şi lucrurile sfinte ale orică-
rui om să fie ale lui; orice dă
cineva preotului să fie* al lui»�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Dacă soţia

unui bărbat se va abate şi-i va
fi necredincioasă, şi un bărbat
se va culca* cu ea, şi fapta va fi
ascunsă de ochii soţului ei, şi ea
se va întina în ascuns, şi nu va fi
nici un martor împotriva ei, şi
n-a fost prinsă, şi duhul de ge-
lozie* va veni peste el, şi va
fi gelos pe soţia sa, şi ea a fost
întinată � sau, dacă duhul de ge-
lozie a venit peste el şi va fi ge-
los pe soţia sa şi ea n-a fost
întinată � atunci bărbatul să-şi
aducă soţia la preot şi să aducă
darul ei pentru ea, a zecea parte
dintr-o efă de făină de orz; să
nu toarne untdelemn deasupra,
nici să nu pună tămâie peste
el, pentru că este un dar de ge-
lozie, un dar de mâncare de amin-
tire, care aminteşte* nelegiuirea.
Şi preotul o va apropia şi o va pu-
ne să stea înaintea DDDDDomnului. Şi
preotul să ia apă sfântă într-un
vas de lut; şi preotul să ia din pra-
ful care va fi pe podeaua cortului
şi s-o pună în apă. Şi preotul s-o
pună pe femeie să stea înaintea
DDDDDomnului şi să descopere capul fe-
meii şi să pună pe palmele ei
darul de mâncare de amintire, ca-
re este darul de mâncare de ge-
lozie; şi în mâna preotului să fie
apa amară aducătoare de bles-
tem. Şi preotul s-o pună să jure;
şi să zică femeii: «Dacă nu s-a
culcat bărbat cu tine şi dacă nu
te-ai abătut* la necurăţie, fiind
sub autoritatea soţului tău, să
fii liberă de această apă amară
aducătoare de blestem. Dar, dacă
tu te-ai abătut cu altul, fiind sub
autoritatea soţului tău, şi te-ai
întinat şi s-a culcat cu tine un
alt bărbat în afară de soţul tău...»
� atunci preotul* să pună pe fe-
meie să jure cu un jurământ de
blestem şi preotul să zică femeii:
«DDDDDomnul te va face** un bles-
tem şi un jurământ în mijlocul po-
porului tău, când DDDDDomnul va face
să ţi se usuce coapsa şi să ţi se
umfle pântecele. Şi această apă

*Cap. 3.39.

*Vers. 2,22.
**Vers. 15,24

*Lev. 13.46.
Cap. 12.14.
**Lev.13.3,8
�Lev. 15.2.
��Lev. 21.1.
Cap. 9.6,10;
19.11; 31.19.

*Lev. 26.11,12
Cap. 35.34.
2 Cor. 6.16.

 

*Lev. 6.2,3.

*Lev. 5.5;
26.40.
Ios. 7.19.
**Lev. 6.5.

*Lev. 6.6,7;
7.7.

*Ex. 29.28.
Lev. 7.14.
Cap. 18.8,9.
Deut. 12.6,11
Ezec. 44.30.
**Lev. 6.17;
6.26; 7.10.
Deut. 18.3,4.
*Lev. 10.13.

*Lev. 18.20;
20.10.

*Pr. 6.34.
Cânt. 8.6.

*1 Împ. 17.18
Ezec. 29.16.

*Vers. 12.

*Ios. 6.26.
1 Sam. 14.24
Neem. 10.29.
**Ier. 29.22.
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tură tare**; să nu bea oţet� de vin
sau oţet de băutură tare şi să nu
bea zeamă de struguri şi să nu
mănânce struguri proaspeţi sau
uscaţi. În toate zilele despărţirii
sale să nu mănânce nimic care
este făcut din viţă de viee, de la
sâmburif până la pieliţă. În toate
zilele promisiunii lui de despăr-
ţire, briciul să nu treacă* pe ca-
pul lui; până se vor împlini zilele
pentru care s-a consacrat pentru
DDDDDomnul, să fie sfânt; să lase să
crească în voie pletele părului
capului său. În toate zilele cât s-a
consacrat pentru DDDDDomnul, să nu
se apropie* de un trup mort, să
nu se facă necurat nici pentru
tatăl* său, nici pentru mama sa,
nici pentru fratele său, nici pentru
sora sa, când vor muri, pentru
că despărţirea Dumnezeului său
este pe capul său. În toate zilele
despărţirii lui este sfânt pentru
DDDDDomnul. Şi dacă va muri cineva
pe neaşteptate lângă el şi el
şi-a întinat capul consacrării lui,
atunci să-şi radă* capul în ziua
curăţirii lui; să-l radă în ziua a
şaptea. Şi a opta zi să aducă pre-
otului două* turturele sau doi
pui de porumbel la intrarea cor-
tului întâlnirii. Şi preotul să-l pre-
gătească pe unul ca jertfă pentru
păcat, iar pe celălalt ca ardere-
de-tot şi să facă ispăşire pentru
el, pentru că a păcătuit din cauza
unui mort; şi să-i sfinţească ast-
fel capul în aceeaşi zi. Şi să
consacre încă o dată pentru
DDDDDomnul zilele despărţirii lui şi să
aducă un miel de un an ca jert-
fă* pentru vină, dar zilele dintâi
nu îi vor fi socotiteg, deoarece
consacrarea lui a fost întinată.
Şi aceasta este legea nazi-

reului, în ziua* când se vor îm-
plini zilele consacrării lui: să fie
adus la intrarea cortului întâl-

*Ps. 109.18.
**Deut.27.15

*Lev. 8.27.

*Lev. 2.2,9.

*Deut. 28.37.
Ps. 83.9,11.
Ier. 24.9;
29.18,22;
42.18.
Zah. 8.13.

*Vers. 19.

*Lev. 20.17;
20.19,20.

*Jud. 13.5.
**Lev. 15.31;
22.2.
Amos 2.11.
Fap. 21.23.
Rom. 1.1.

*Gen. 9.21.
Amos 2.12.
Lc. 1.15.

**Lev. 10.9.
Cap. 28.7.
Deut. 14.26.
�Rut 2.14.
Ps. 69.21.

 
 

*Jud. 13.5;
16.17.
1 Sam. 1.11.

 

*Lev. 21.11.
Cap. 19.11;
19.16.

*Lev. 21.1,2;
21.11.
Cap. 9.6.
 

*Lev. 14.8,9.
Vers. 18.
Fap. 18.18;
21.24.

*Lev. 5.7;
14.22; 15.14;
15.29.

*Lev. 5.6.

*Fap. 21.26.
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aducătoare de blestem să intre*
în măruntaiele tale, ca să-ţi um-
fle pântecele şi să-ţi usuce coap-
sa!» Şi** femeia să zică: «Amin,
Amin». Şi preotul să scrie aceste
blesteme în cartea şi să le ştear-
gă cu apa amară. Şi să dea femeii
să bea apa amară aducătoare de
blestem şi apa aducătoare de
blestem să intre în ea şi să-i fie
amară. Şi preotul să ia din mâna
femeii darul de mâncare de ge-
lozie şi să legene* darul de mân-
care înaintea DDDDDomnului şi să-l
aducă pe altar. Şi preotul* să ia
un pumn din darul de mâncare,
ca amintire a luib, şi să-l ardă pe
altar şi după aceea să facă pe
femeie să bea apa. Şi, după ce o
va face să bea apa, atunci va fi
aşa: dacă s-a întinat şi a fost ne-
credincioasă faţă de soţul ei, apa
aducătoare de blestem va intra
în ea şi va fi amară, şi pântecele
ei se va umfla şi coapsa ei se va
usca şi femeia va fi un blestem*
în mijlocul poporului ei. Şi da-
că femeia nu s-a întinat şi ea este
curată, atunci va fi nevinovată şi
va zămisli sămânţă.

 Aceasta este legea gelozii-
lor, când soţia se abate* la altul,
fiind sub autoritatea soţului ei,
şi se întinează sau când ar veni
peste un bărbat duhul de gelozie
şi ar fi gelos pe soţia sa: atunci
să o pună pe femeie să stea îna-
intea DDDDDomnului şi preotul să-i
facă după toată legea aceasta; 
şi bărbatul va fi liber de nelegiu-
ire, iar femeia să-şi poarte* ne-
legiuirea»�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «Fie bărbat, fie
femeie, când va face o promisiu-
ne specialăc de nazireud*, ca să
se consacre** pentru DDDDDomnul, 
el să se despartă de vin* şi de bău-
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6Nazireatul

a Sau �pe sul�    b A darului    c Sau �când va dori să facă o promisiune�
d Promisiune de despărţire    e Lit. �viţă de vin�    f Sau �struguri necopţi�
g Lit. �vor cădea�
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nirii. Şi să-şi aducă darul îna-
intea DDDDDomnului: un miel de un an
fără cusur ca ardere-de-tot şi o
mieluşea* de un an fără cusur ca
jertfă** pentru păcat şi un ber-
bec fără cusur ca jertfă� de pace 
şi un coş cu azime*, turte din
floarea făinii frământate** cu
untdelemn şi plăcinte fără aluat,
unse cu untdelemn, şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de
băutură. Şi preotul să le aducă
înaintea DDDDDomnului şi să aducă
jertfa lui pentru păcat şi arderea
lui de tot. Şi berbecul să-l aducă
DDDDDomnului ca jertfă de pace îm-
preună cu coşul de azime: preotul
să aducă şi darul său de mâncare
şi darul său de băutură. Şi nazi-
reul să-şi radă* capul consacrării
lui la intrarea cortului întâlnirii şi
să ia părul capului consacrării lui
şi să-l pună pe focul care este
sub jertfa de pace. Şi preotul să
ia spata* fiartă a berbecului şi o
turtă fără aluat din coş şi o plă-
cintă fără aluat şi să le pună**
în mâinile nazireului, după ce
îşi va fi ras capul consacrării lui. 
Şi preotul să le legene* ca dar
legănat înaintea DDDDDomnului: este
sfânt, pentru preot, cu pieptul**
darului legănat şi cu spata daru-
lui� ridicat. Şi după aceea nazi-
reul va putea să bea vin��. Aceas-
ta este legea nazireului care pro-
mite darul său DDDDDomnului, pentru
consacrarea sa, în afară de ceea
ce îi va da mâna; după promisiu-
nea lui pe care a făcut-o, aşa să
facă, după legea consacrării lui»�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte lui Aaron şi
fiilor lui, zicând: «Aşa să bine-
cuvântaţi* pe fiii lui Israel, zi-
cându-le:

«DDDDDomnul să te binecuvânte-
ze* şi să te păzească**!

DDDDDomnul să facă să străluceas-
că* faţa Lui peste tine şi să-ţi
fie îndurător**!

DDDDDomnul să-Şi înalţe faţa peste
tine şi să-ţi dea pace*».
Şi ei să pună* Numele Meu

peste fiii lui Israel şi-i voi bi-
necuvânta**»�.
Şi a fost aşa: în ziua* în

care sfârşise Moise de aşezat**
cortul şi-l unsese� şi-l sfinţise îm-
preună cu toate uneltele lui, şi
altarul şi toate uneltele lui şi le
unsese şi le sfinţise, căpeteniile*
lui Israel au adus daruri**; ei
erau căpeteniile caselor lor pă-
rinteşti, mai-marii seminţiilor,
cei care au fost mai-mari peste cei
număraţi. Şi ei şi-au adus darul
înaintea DDDDDomnului: şase care*
acoperite şi doisprezece boi; un
car la două căpetenii şi un bou
de fiecare căpetenie; le-au adus
înaintea cortului. Şi DDDDDomnul a vor-
bit lui Moise, zicând: �Ia-le de la
ei şi să fie pentru slujba cortului în-
tâlnirii şi să le dai leviţilor, fiecă-
ruia după slujba sa�. Şi Moise a
luat carele şi boii şi le-a dat le-
viţilor. A dat două care şi patru
boi fiilor lui Gherşon*, după sluj-
ba lor. Şi a dat patru care şi opt
boi fiilor lui Merari*, după slujba
lor, sub mâna lui Itamar**, fiul
preotului Aaron. Dar fiilor lui Che-
hat nu le-a dat, pentru că slujba*
sfântului locaş era asupra lor; îl
purtau** pe umăr. 
Şi căpeteniile au adus darul*

pentru dedicareaa altarului în
ziua în care a fost uns; şi căpe-
teniile şi-au adus darul înaintea
altarului. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Moise: �Ei să-şi aducă darul pen-
tru dedicarea altarului, fiecare că-
petenie în ziua lui�. 
Şi cel care şi-a adus darul în

ziua întâi a fost Nahşon*, fiul lui
Aminadab, din seminţia lui Iuda.
Şi darul său a fost o farfurie* de
argint, în greutate de o sută trei-
zeci de sicli; o farfurie adâncăb,
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul** sfântului locaş,

*Lev. 4.28;
4.32; 14.10.
**Lev. 4.3.
�Lev. 3.6.

*Ex. 29.2.
Lev. 2.4.
**Cap. 15.5;
15.7,10.

*Vers. 9.
Fap. 21.24.

*Lev. 7.33.
1 Sam. 2.15.
**Ex. 29.23;
29.24.

*Lev. 7.30,32
**Ex. 29.27.
�Ex. 29.28.
��Ecl. 9.7.

*Lev. 9.22.
1 Cr. 23.13.

*Deut. 28.3-6
**Ps. 17.8;
121.7.
Ioan 17.11.

*Ps. 31.16.
Dan. 9.17.
**Gen. 43.29

*Ps. 29.11.
Ioan 14.27.
2 Tes. 3.16.
*2 Cr. 7.14.
Is. 43.7.
**Ps. 115.12.

*Ex. 40.17.
**Ex. 40.18.
�Ex. 40.9-11.
Lev. 8.10,11.

*Cap. 1.5.
**2 Cr. 35.8. 

*Is. 66.20.

*Cap. 4.24;
4.25.
 
*Cap. 4.29,31.
**Cap. 4.28;
4.33.

*Cap. 4.6,8;
4.10,12,14.
**Cap. 4.15.
Ios. 3.3.
2 Sam. 6.13.

*Deut. 20.5.
1 Împ. 8.63.
2 Cr. 7.5,9.
Ezra 6.16.
Neem. 12.27.
Ps. 30.1.

*Cap. 2.3.

*Ex. 25.29;
37.16.
**Ex. 30.13.
Cap. 3.47.
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amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar�
de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie*; 
un viţel* tânăr din cireadăa, un
berbec, un miel de un anb, ca ar-
dere-de-tot; un ţap* dintre ca-
pre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă* de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Nahşon**, fiul lui Aminadab.

 A doua zi şi-a adus darul
Netaneel*, fiul lui Ţuar, căpetenia
lui Isahar. El a adus darul său: o
farfurie de argint în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului lo-
caş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tă-
mâie; un viţel tânăr din cireadă,
un berbec, un miel de un an, ca
ardere-de-tot; un ţap dintre ca-
pre, ca jertfă pentru păcat; şi, ca
jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Netaneel, fiul lui Ţuar.

 A treia zi, căpetenia fiilor lui
Zabulon, Eliab*, fiul lui He-
lon. Darul său a fost: o farfurie
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adân-
că, de argint, de şaptezeci de si-
cli, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie; un vi-
ţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel* de un an, ca ardere-de-
tot; un ţap dintre capre, ca jertfă
pentru păcat; şi, ca jertfă de pa-
ce: doi boi, cinci berbeci, cinci
ţapi, cinci miei de un an. Acesta a
fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

A patra zi, căpetenia fiilor
lui Ruben, Eliţur*, fiul lui Şede-

ur. Darul său a fost: o farfurie,
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adân-
că, de argint, de şaptezeci de sic-
li, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie; un vi-
ţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel de un an, ca ardere-de-
tot; un ţap dintre capre, ca jert-
fă pentru păcat; şi, ca jertfă de
pace: doi boi, cinci berbeci, cin-
ci ţapi, cinci miei de un an. Aces-
ta a fost darul lui Eliţur, fiul lui
Şedeur.

A cincea zi, căpetenia fiilor
lui Simeon, Şelumiel*, fiul lui
Ţurişadai. Darul său a fost: o
farfurie de argint, în greutate de
o sută treizeci de sicli, o farfu-
rie adâncă, de argint, de şapte-
zeci de sicli, după siclul sfântului
locaş: amândouă pline cu floa-
rea făinii frământată cu untde-
lemn, ca dar de mâncare; o ceaş-
că de aur, de zece sicli, plină cu
tămâie; un viţel tânăr din cirea-
dă, un berbec, un miel de un an,
ca ardere-de-tot; un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

A şasea zi, căpetenia fiilor
lui Gad, Eliasaf*, fiul lui Deuel.
Darul său a fost: o farfurie de
argint, în greutate de o sută trei-
zeci de sicli, o farfurie adâncă,
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul sfântului locaş: amân-
două pline cu floarea făinii*
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie; un
viţel tânăr din cireadă, un ber-
bec, un miel de un an, ca ardere-
de-tot; un ţap dintre capre, ca
jertfă pentru păcat; şi, ca jertfă

�Lev. 2.1.

*Ex. 30.34.

*Lev. 1.2.

*Lev. 4.23.

*Lev. 3.1.
**Lc. 3.32,33

*Cap. 1.8;
2.5.

*Cap. 1.9;
2.7.

*Is. 53.7.
Ioan 1.29.
1 Pet. 1.19.

*Cap. 1.6;
2.10.

*Cap. 1.6;
2.12.

*Cap. 1.14;
2.14; 10.20.

*Lev. 2.5;
14.10.
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de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Eliasaf,
fiul lui Deuel.

A şaptea zi, căpetenia fiilor
lui Efraim, Elişama*, fiul lui Ami-
hud. Darul său a fost: o farfurie
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adâncă,
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul sfântului locaş: amân-
două pline cu floarea făinii fră-
mântată cu untdelemn, ca dar de
mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie*; un
viţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel de un an, ca ardere-
de-tot; un ţap dintre capre, ca
jertfă pentru păcat; şi, ca jert-
fă de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Elişama,
fiul lui Amihud.

 A opta zi, căpetenia fiilor
lui Manase, Gamaliel*, fiul lui Pe-
dahţur. Darul său a fost: o farfu-
rie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului lo-
caş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare; o ceaşcă
de aur, de zece sicli, plină cu
tămâie*; un viţel tânăr din ci-
readă, un berbec, un miel* de un
an, ca ardere-de-tot; un ţap din-
tre capre, ca jertfă pentru păcat; 
şi, ca jertfă* de pace: doi boi,
cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei
de un an. Acesta a fost darul lui
Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

A noua zi, căpetenia fiilor
lui Beniamin, Abidan*, fiul lui
Ghideoni. Darul său a fost: o
farfurie de argint, în greutate
de o sută treizeci de sicli, o far-
furie adâncă, de argint, de şapte-
zeci de sicli, după siclul sfântu-
lui locaş: amândouă pline cu
floarea făinii frământată cu unt-
delemn, ca dar de mâncare; o
ceaşcă de aur, de zece sicli, plină

cu tămâie*; un viţel tânăr din
cireadă, un berbec, un miel de
un an, ca ardere-de-tot; un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru pă-
cat*; şi, ca jertfă de pace: doi
boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost da-
rul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

A zecea zi, căpetenia fiilor
lui Dan, Ahiezer*, fiul lui Ami-
şadai. Darul său a fost: o farfu-
rie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul* sfântului
locaş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tă-
mâie*; un viţel tânăr din cireadă,
un berbec, un miel de un an, ca
ardere-de-tot; un ţap dintre ca-
pre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei
de un an. Acesta a fost darul lui
Ahiezer, fiul lui Amişadai.

 A unsprezecea zi, căpetenia
fiilor lui Aşer, Paguiel*, fiul lui
Ocran. Darul său a fost: o farfu-
rie de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adân-
că, de argint, de şaptezeci de si-
cli, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie*; un
viţel tânăr din cireadă, un ber-
bec, un miel de un an, ca ardere-
de-tot; un ţap dintre capre, ca
jertfă pentru păcat; şi, ca jertfă
de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Paguiel,
fiul lui Ocran.

A douăsprezecea zi, căpete-
nia fiilor lui Neftali, Ahira*, fiul
lui Enan. Darul său a fost: o far-
furie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului lo-

*Cap. 1.10;
2.18.
1 Cr. 7.26.

*Deut. 33.10.
Ezec. 8.11.
Lc. 1.10.

*Cap. 1.10;
2.20.

*Ex. 30.7.

*Ex. 12.5.
Fap. 8.32.
Apoc. 5.6.

*Lev. 3.1.

*Cap. 1.11;
2.22.

*Apoc. 5.8;
8.3,4.

*2 Cor. 5.21.

*Cap. 1.12;
2.25.

*Ex. 30.13.
Lev. 27.25.

*Ps. 141.2.

*Cap. 1.13;
2.27.

*Mal. 1.11.

*Cap. 1.15;
2.29.
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caş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tămâ-
ie; un viţel tânăr din cireadă, un
berbec, un miel de un an, ca ar-
dere-de-tot; un ţap dintre capre,
ca jertfă pentru păcat; şi, ca
jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Ahira, fiul lui Enan.

 Acesta a fost darul pentru
dedicarea* altarului, în ziua un-
gerii** sale, din partea căpete-
niilor: douăsprezece farfurii de
argint, douăsprezece farfurii a-
dânci, de argint, douăsprezece
ceşti de aur; fiecare farfurie era
de o sută treizeci de sicli şi fie-
care farfurie adâncă, de şapte-
zeci; tot argintul vaselor era
două mii patru sute de sicli, după
siclul* sfântului locaş; cele
douăsprezece ceşti de aur pline
cu tămâie, fiecare de zece sicli,
după siclul sfântului locaş; tot
aurul ceştilor era o sută douăzeci
de sicli. Toate animalele pentru
arderea-de-tot erau: doisprezece
viţei, doisprezece berbeci, doi-
sprezece miei de un an şi darul
lor de mâncare; şi doisprezece
ţapi dintre capre ca jertfă pentru
păcat. Şi toate animalele pentru
jertfa de pace erau: douăzeci şi
patru de boi, şaizeci de berbeci,
şaizeci de ţapi, şaizeci de miei
de un an. Acesta a fost darul*
pentru dedicarea altarului, după
ce a fost uns.

 Şi când intra* Moise în cor-
tul întâlnirii ca să-I vorbeas-
că**, auzea glasul� vorbindu-i de
pe scaunul�� îndurării, care era
deasupra chivotului mărturiei,
dintre*� cei doi heruvimi. Şi vor-
bea cu El.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte lui Aaron

şi spune-i: «Când vei aprinde*
candelele, cele şapte candele să
lumineze în partea dinainte a sfeş-
nicului»�. Şi Aaron a făcut aşa;
a aprins candelele lui, în partea
dinainte a sfeşnicului, cum îi po-
runcise DDDDDomnul lui Moise. Şi
aceasta era lucrătura sfeşni-
cului*: din aur bătut**; de la pie-
destalul lui, până la florile lui, era
lucrare bătută; după modelul� pe
care-l arătase DDDDDomnul lui Moise,
aşa făcuse el sfeşnicul.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Ia pe leviţi din mij-
locul fiilor lui Israel şi curăţeş-
te-i*. Şi aşa să faci cu ei, ca
să-i curăţeşti: stropeşte* peste ei
apa pentru curăţire de păcat; şi
ei să treacă** briciul peste toată
carnea lor şi să-şi spele� haine-
le şi să se curăţească. Şi să ia
un viţel tânăr din cireadă şi da-
rul* său de mâncare, de floare a
făinii frământată cu untdelemn;
şi să iei un alt viţel tânăr din
cireadă, ca jertfă pentru păcat.
Şi să apropii* pe leviţi înaintea
cortului întâlnirii şi să aduni**
toată adunarea fiilor lui Israel.
Şi să apropii pe leviţi înaintea
DDDDDomnului. Şi fiii lui Israel să-şi
pună mâinile* peste leviţi. Şi Aa-
ron să-i înfăţişezea pe leviţi ca
dar* legănat înaintea DDDDDomnului,
de la fiii lui Israel, şi ei să fie
ai lor, ca să facă slujba DDDDDom-
nului. Şi leviţii să-şi pună mâini-
le* pe capetele viţeilor: şi tu să-l
aduci pe unul ca jertfă pentru pă-
cat** şi pe celălalt ca ardere-de-
tot� pentru DDDDDomnul, spre a face
ispăşire pentru leviţi. Şi să-i pui
pe leviţi înaintea lui Aaron şi îna-
intea fiilor lui şi înfăţişează-i ca
dar legănat înaintea DDDDDomnului. Şi
să-i desparţi pe leviţi din mijlo-
cul fiilor lui Israel, ca leviţii să fie
ai* Mei. Şi, după aceea, leviţii
să intre ca să facă slujba în cor-

*Vers. 10.
**Vers. 1.

*Ex. 30.13.

*Vers. 1,10.

*Ex. 33.9,11;
40.34,35.
**Cap. 12.8.
�Lev. 1.1.
1 Sam. 3.4.
��Ex. 25.21.
*�Ps. 80.1;
99.1.

*Ex. 25.37;
40.25.
Lev. 24.2,4.

 

*Ex. 25.31.
**Ex. 25.18;
37.17.
�Ex. 25.9;
25.40; 26.30.

*Is. 52.11.

*Cap. 19.9.
**Lev. 14.8;
14.9.
�Gen. 35.2.

*Lev. 2.1.
Cap. 15.9.

 

*Ex. 29.4;
40.12.
**Lev. 8.3.

*Lev. 1.4.

*Lev. 7.30;
7.34; 8.27.

*Ex. 29.10.
**Lev. 4.3.
�Lev. 1.3.

*Cap. 3.12;
3.45; 16.9.
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tul întâlnirii. Şi să-i curăţeşti şi
să-i înfăţişezi ca dar* legănat. Pentru
că ei Îmi sunt dăruiţi Mie
în totul dintre fiii lui Israel; Mi
i-am luat* în locul oricui deschi-
de pântecele, în locul oricărui
întâi-născut dintre fiii lui Israel.
Pentru că orice întâi-născut din-
tre fiii lui Israel este al Meu*,
din om sau animal; în ziua în
care am lovit pe orice întâi-năs-
cut în ţara Egiptului, Mi i-am sfin-
ţit. Şi am luat pe leviţi în locul
oricărui întâi-născut dintre fiii
lui Israel. Şi am dat* pe leviţi ca
dar lui Aaron şi fiilor săi, dintre
fiii lui Israel, ca să facă slujba
fiilor lui Israel în cortul întâlni-
rii şi să facă ispăşire pentru fiii
lui Israel: ca să nu fie nici** o
plagă peste fiii lui Israel când
se apropie fiii lui Israel de sfân-
tul locaş�. Şi Moise şi Aaron şi
toată adunarea fiilor lui Israel au
făcut cu leviţii după toate câte
poruncise DDDDDomnul lui Moise în
privinţa leviţilor; aşa au făcut
fiii lui Israel cu ei. Şi leviţii s-au
curăţit* de păcat şi şi-au spălat
hainele; şi Aaron i-a înfăţişat**
ca dar legănat înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi Aaron a făcut ispăşire pen-
tru ei, ca să-i curăţească. Şi, du-
pă aceea, leviţii au intrat* să-şi
facă slujba în cortul întâlnirii,
înaintea lui Aaron şi înaintea
fiilor lui; cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise în privinţa leviţilor,
aşa au făcut cu ei.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Aceasta este cu pri-
vire la leviţi: de la vârsta de
douăzeci şi cinci* de ani în sus
să vină să lucreze în lucrarea
slujbei cortului întâlnirii. Şi, de la
vârsta de cincizeci de ani, să ia-
să din lucrarea slujbei şi să nu
mai slujească. Dar să slujească
pe fraţii lor în cortul întâlnirii,
ca să păzească* ce este de păzit;
dar să nu facă slujbă. Aşa să
faci cu leviţii, cu privire la sluj-
bele lor�.

Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se în pustiul Sinai, în luna întâi*
a anului al doilea**, după ieşirea lor
din ţara Egiptului, zicând:
�Fiii lui Israel să ţină şi Paş-
tele* la timpul hotărât. Să îl ţineţi
în ziua a paisprezecea a lunii
acesteia, între cele două seri, la
timpul hotărât; să îl ţineţi potri-
vit cu toate rânduielile lui şi
potrivit cu toate hotărârile lui�.
Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel
să ţină Paştele. Şi au ţinut* Paş-
tele în luna întâi, în ziua a pai-
sprezecea a lunii, între cele două
seri, în pustiul Sinai; după toate
câte poruncise DDDDDomnul lui Moise,
aşa au făcut fiii lui Israel.

 Şi au fost nişte bărbaţi care
erau necuraţi* din cauza trupului
mort al unui om şi nu puteau
ţine Paştele în ziua aceea; şi au
venit** în ziua aceea înaintea lui
Moise şi înaintea lui Aaron. Şi
bărbaţii aceştia i-au zis: �Noi sun-
tem necuraţi din cauza trupului
mort al unui om: pentru ce să
fim opriţi şi să nu aducem darul
DDDDDomnului la timpul hotărât pen-
tru fiii lui Israel?� Şi Moise le-a
zis: �Staţi* aici, şi voi auzi ce po-
runceşte DDDDDomnul pentru voi�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel, zicând: «Dacă cineva din-
tre voi sau din generaţiile voas-
tre va fi necurat printr-un trup
mort sau va fi în călătorie, depar-
te, totuşi să ţină Paştele DDDDDomnu-
lui. Să îl ţină în luna a doua*, în
ziua a paisprezecea, între cele
două seri; să îl mănânce cu azi-
me** şi cu ierburi amare. Să nu
lase nimic din* el până dimi-
neaţă şi să nu frângă nici un
os** din el; să îl ţină după toa-
te� rânduielile Paştelui. Dar băr-
batul care va fi curat şi nu va
fi în călătorie şi va pregeta să
ţină Paştele, sufletul acela va fi
nimicit* din poporul său, pentru
că n-a adus** darul DDDDDomnului la
timpul hotărât; bărbatul acela îşi

*Ex. 29.24.
Vers. 11,13.

*Cap. 3.9.

*Ex. 13.2,12;
13.13,15.
Cap. 3.13.
Lc. 2.23.

*Cap. 18.5.
**Cap. 1.53;
16.46.
2 Cr. 26.16.

*Vers. 7.
**Vers. 11,12

*Vers. 15.

*Cap. 4.3.
1 Cr. 23.3;
23.24,27.

*Cap. 1.53.

*Ex. 40.2,17.
**Cap. 1.1.

*Ex. 12.1.
Lev. 23.5.
Cap. 28.16.
Deut. 16.1,2.

 

*Ex. 12.14.
Ios. 5.10.

*Cap. 5.2;
19.11,16.
Ioan 18.28.
**Ex. 18.15.
Cap. 27.2.

*Cap. 27.5.
Ps. 85.8.

*2 Cr. 30.2;
30.15.
**Ex. 12.8.

*Ex. 12.10.
**Ex. 12.46.
Ioan 19.36.
�Ex. 12.28;
12.43.

*Gen. 17.14.
Ex. 12.15.
**Vers. 7.
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va purta� păcatul. Şi dacă vreun
străin* va locui temporar printre
voi şi va voi să ţină Paştele DDDDDom-
nului, să îl ţină potrivit cu rân-
duielile Paştelui şi potrivit cu
hotărârile lui. Să fie o singură**
rânduială pentru voi, atât pentru
străin, cât şi pentru băştinaş»�.
Şi, în ziua* în care a fost

ridicat cortul, norul** a acoperit
locaşul cortului mărturiei; şi era
seara ca� o înfăţişare de foc dea-
supra cortului, până dimineaţa.
Aşa a fost neîncetat: norul îl a-
coperea şi noaptea avea o înfă-
ţişare de foc. Şi, când se ridica*
norul de pe cort, atunci porneau
fiii lui Israel; şi, în locul unde
stăteaa norul, acolo aşezau fiii
lui Israel tabăra. După porunca
DDDDDomnului porneau fiii lui Israel
şi după porunca DDDDDomnului ră-
mâneau în tabără; în toate zilele
cât* stătea norul deasupra cor-
tului, ei erau în tabără. Şi dacă
norul rămânea multe zile dea-
supra cortului, atunci fiii lui Is-
rael păzeau* cele de păzit ale
DDDDDomnului şi nu porneau. Şi dacă
se întâmpla că norul era puţine
zile deasupra cortului, după*
porunca DDDDDomnului aşezau tabă-
ra şi după porunca DDDDDomnului
porneau. Şi era aşa: dacă norul
era de seara până dimineaţa şi
dimineaţa norul se ridica, atunci
porneau; sau dacă după o zi şi
o noapte norul se ridicab, por-
neau; sau dacă norul rămânea
deasupra cortului două zile sau
o lună sau multe zilec, locuind
peste el, fiii lui Israel rămâneau
în tabără şi nu porneau; dar,
când se ridica*, porneau. După
porunca DDDDDomnului aşezau tabă-
ra şi după* porunca DDDDDomnului
porneau; păzeau cele de păzit ale
DDDDDomnului după porunca DDDDDom-
nului prin Moise.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Fă-ţi două trâmbiţe

de argint; lucrare bătută să le
faci şi să-ţi slujească pentru che-
marea adunării* şi pentru pleca-
rea taberelor. Şi când vor suna*
din ele, să se strângă toată adu-
narea la tine, la intrarea cortului
întâlnirii. Şi când vor suna din-
tr-una, atunci să se strângă la
tine căpeteniile, capii* miilor lui
Israel. Şi când veţi suna alarmă,
să plece taberele care sunt aşe-
zate spre răsărit*. Şi când veţi
suna alarmă a doua oară, să
plece taberele care sunt aşezate
spre sud*. Să sune alarma la
plecarea lor. Şi când va fi să fie
strânsă adunarea, să sunaţi, dar
să nu sunaţi* alarmă. Şi fiii lui
Aaron, preoţii*, să sune din trâm-
biţe; şi ele să vă fie o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre. Şi când veţi ieşi la răz-
boi în ţara voastră împotriva
vrăjmaşului* care vă va asupri,
atunci să sunaţi alarmă** din
trâmbiţe; şi veţi fi amintiţi�
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
vostru şi veţi fi salvaţi�� de
vrăjmaşii voştri. Şi, în ziua bu-
curiei voastre şi la sărbătorile
voastre şi la lunile voastre noi,
să sunaţi* din trâmbiţe peste
arderile-de-tot ale voastre şi pes-
te jertfele voastre de pace; şi vă
vor fi spre amintire înaintea
Dumnezeului vostru. Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru�.

 Şi a fost aşa: în anul al doi-
lea*, în luna a doua, la douăzeci
ale lunii, norul s-a ridicat** de
pe cortul mărturiei. Şi fiii lui
Israel au pornit* după ordinea
lor de mers din pustiul Sinai**;
şi norul s-a oprit în pustiul Pa-
ran�. Şi au pornit pentru întâia*
oară după** porunca DDDDDomnului
prin Moise.
Şi întâi* a pornit steagul ta-

berei fiilor lui Iuda, după oşti-
rile lor; şi peste oştirea sa era
Nahşon**, fiul lui Aminadab. Şi

�Cap. 5.31.

*Ex. 12.48.
**Ex. 12.49.
Lev. 24.22.
Cap. 15.15;
15.16,29.

*Ex. 40.2,17.
**Ex. 40.34.
1 Împ. 8.10.
2 Cr. 5.13.
Mc. 9.7.
�Ex. 13.21;
40.38.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14.
*Ex. 40.36.
Cap. 10.11.
Ps. 80.1.

*1 Cor. 10.1.

*Cap. 1.53;
3.8.

*Ps. 48.14.
Pr. 3.6.

*Ex. 40.36;
40.37.

*Vers. 19.
Ps. 73.24;
107.7.

*Is. 1.13.

 

*Ier. 4.5.
Ioel 2.15.

*Ex. 18.21.
Cap. 1.16;
7.2.

*Cap. 2.3.

*Cap. 2.10.

*Ioel 2.1.

*Cap. 31.6.
Ios. 6.4.
1 Cr. 15.24.
2 Cr. 13.12. 

*Jud. 2.18;
4.3; 6.9;
10.8,12.
**Cap. 31.6.
Ios. 6.5.
2 Cr. 13.14.
�Gen. 8.1.
Ps. 106.4.
��1 Sam. 10.18

*Lev. 23.24.
Cap. 29.1.
1 Cr. 15.24.
2 Cr. 5.12;
7.6; 29.26.
Ezra 3.10.
Neem. 12.35
Ps. 81.3.

*Ex. 40.17.
**Cap. 9.17.

*Ex. 40.36.
Cap. 2.9,16.
**Ex. 19.1.
�Gen. 21.21.

*Deut. 1.6.
**Cap. 2.34.

*Cap. 2.3,9.
**Cap. 1.7.
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peste oştirea seminţiei fiilor lui
Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar.
Şi peste oştirea seminţiei fii-
lor lui Zabulon era Eliab, fiul lui
Helon. Şi cortul* a fost desfăcut
şi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari
au pornit, purtând** cortul.

 Şi steagul* taberei lui Ruben
a pornit după oştirile lor; şi pes-
te oştirea sa era Eliţur, fiul lui
Şedeur. Şi peste oştirea semin-
ţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel,
fiul lui Ţurişadai. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Gad era Elia-
saf, fiul lui Deuel. Şi chehatiţii
au pornit, purtând* locaşul sfânt;
iar ceilalţi aşezaseră** cortul
până la venirea lor.

 Şi steagul* taberei fiilor lui
Efraim a pornit după oştirile lor;
şi peste oştirea sa era Elişama,
fiul lui Amihud. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Manase era
Gamaliel, fiul lui Pedahţur. Şi
peste oştirea seminţiei fiilor lui
Beniamin era Abidan, fiul lui
Ghideoni.
Şi a pornit steagul* taberei

fiilor lui Dan, la urma** tuturor
taberelor, după oştirile lor; şi pes-
te oştirea sa era Ahiezer, fiul lui
Amişadai. Şi peste oştirea se-
minţiei fiilor lui Aşer era Pagu-
iel, fiul lui Ocran. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Neftali era
Ahira, fiul lui Enan. Acestea au
fost plecările fiilor lui Israel du-
pă* oştirile lor; şi aşa au plecat.
Şi Moise i-a zis lui Hobab*,

fiul lui Reuel** madianitul, so-
crul lui Moise: �Noi plecăm la lo-
cul despre care DDDDDomnul a zis:
«Vi-l� voi da vouă!» Vino cu noi
şi-ţi vom face�� bine, pentru că
DDDDDomnul a vorbit bine*� despre
Israel�. Şi el i-a zis: �Nu* voi
merge, ci mă voi duce în ţara
mea şi la rudele mele�. Şi el a
zis: �Te rog, nu ne părăsi, pen-
tru că tu ştii unde să aşezăm ta-
băra în pustiu şi tu vei fi ochi*

pentru noi. Şi va fi aşa: dacă vei
veni cu noi, da, va fi aşa: orice
bine* ne va face DDDDDomnul, aşa
îţi vom face şi noi ţie�.
Şi au plecat* din muntele**

DDDDDomnului cale de trei zile. Şi
chivotul� legământului DDDDDomnu-
lui a mers înaintea lor cale de
trei zile, ca să le caute un loc��
de odihnă. Şi norul* DDDDDomnului
era deasupra lor ziua, când ple-
cau din tabără.

 Şi a fost aşa: când pornea
chivotul, Moise zicea:

�Ridică-Te*, DDDDDoamne, şi să
se risipească vrăjmaşii Tăi;
şi să fugă dinaintea feţei Tale

cei care Te urăsc**!�
 Şi, când se odihnea, zicea:
�Întoarce-Te*, DDDDDoamne, la

zecile de mii** ale miilor lui
Israel�.
 Şi a fost aşa: când poporul

murmura*, aceasta a fost rău
în auzul DDDDDomnului; şi DDDDDomnul
a auzit şi mânia** Lui s-a aprins
şi focul DDDDDomnului a ars între ei�
şi a mistuit o parte din marginea
taberei. Şi poporul a strigat* că-
tre Moise; şi Moise s-a rugat**
DDDDDomnului şi focul s-a stins. Şi au
pus locului aceluia numele Ta-
beeraa*, pentru că focul DDDDDomnu-
lui arsese între ei.

 Şi mulţimea amestecată*
care era printre ei a poftitb; şi
chiar şi fiii lui Israel au plâns
din nou şi au zis: �Cine** ne va
da carne să mâncăm? Ne amin-
tim de peştele* pe care-l mâncam
în Egipt pe nimic, de castraveţi
şi de pepeni şi de praji şi de cepe
şi de usturoi; şi acum ni s-a us-
cat* sufletul: nu este nimic, decât
mana aceasta înaintea ochilor
noştri�. Şi mana* era ca sămânţa
de coriandru şi înfăţişareac ei
era ca înfăţişareac bedeliumu-
lui**. Poporul se risipea şi o
strângea şi o măcinau cu râşniţa
sau o pisau în piuă şi o fierbeau

*Cap. 1.51.
**Cap. 4.24;
4.31; 7.6-8.

*Cap. 2.10;
2.16.

*Cap. 4.4,15;
7.9.
**Vers. 17.

*Cap. 2.18;
2.24.

*Cap. 2.25;
2.31.
**Ios. 6.9,13.

*Cap. 2.34.

*Jud. 4.11.
**Ex. 2.18;
3.1; 18.12.
�Gen. 12.7.
��Jud. 1.16.
*�Gen. 32.12
Ex. 3.8; 6.7,8

*Mt. 21.28;
21.29.

*Iov 29.15.

*Lev. 19.34.
Jud. 1.16.

*Vers. 12.
**Ex. 3.1.
�Deut. 1.33.
Ios. 3.3,4,6.
Ps. 132.8.
��Ier. 31.2.
Ezec. 20.6.

*Ex. 13.21.
Neem. 9.12;
9.19.

*Ps. 68.1,2;
132.8.
**Deut. 32.41

*Ps. 90.13.
Is. 63.17.
**Deut. 1.10.

*Cap. 16.11.
**Deut. 9.22
Ps. 78.21.
�Lev. 10.2.
Cap. 16.35.
2 Împ. 1.12.
Ps. 106.18.
*Cap. 12.11;
12.13; 21.7.
**Iac. 5.16.

*Deut. 9.22.

*Ex. 12.38.
**Ps. 78.18;
106.14.
1 Cor. 10.6.

*Ex. 16.3.

*Cap. 21.5.

*Ex. 16.14;
16.31.
**Gen. 2.12.
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în oale şi făceau turte din ea; şi
gustul* ei era ca gustul de turte
cu untdelemna. Şi noaptea, când
cădea roua* peste tabără, cădea
şi mana deasupra.
Şi Moise a auzit pe popor

plângând prin familiile lor, fie-
care la intrarea cortului său. Şi
mânia DDDDDomnului s-a aprins*
foarte tare; şi aceasta a fost rău
înb ochii lui Moise. Şi Moise a
zis DDDDDomnului: �Pentru ce* ai fă-
cut rău robului Tău? şi de ce nu
am căpătat eu favoare înaintea
ochilor Tăi, de ai pus asupra
mea povara acestui întreg po-
por? Am zămislit eu pe tot po-
porul acesta, i-am născut eu, ca
să-mi zici: «Poartă-i* la sânul tău
cum poartă o doică** pe sugar»,
până în ţara pe care ai jurat-o�
părinţilor lor? De unde* să am
eu carne, ca să dau la tot popo-
rul acesta? Pentru că ei mi se
plâng, zicând: «Dă-ne carne să
mâncăm!» Nu pot să port singur*
tot poporul acesta, pentru că este
prea greu pentru mine. Şi dacă
faci aşa* cu mine, omoară-mă**,
Te rog, dacă am căpătat favoare
în ochii Tăi, şi să nu-mi văd�
nenorocirea!� Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Moise: �Strânge-Mi şapte-
zeci* de bărbaţi dintre bătrânii
lui Israel, pe care-i cunoşti că sunt
bătrâni ai poporului şi supra-
veghetori peste ei**; şi adu-i la
cortul întâlnirii şi să stea acolo cu
tine. Şi voi coborî* şi voi vorbi
acolo cu tine; şi voi lua din Du-
hul** care este peste tine şi-L
voi pune peste ei; şi vor purta
povara poporului cu tine şi n-o
vei purta singur. Şi spune po-
porului: «Sfinţiţi-vă* pentru mâi-
ne şi veţi mânca şi carne. Pen-
tru că aţi plâns în** auzul DDDDDom-
nului, zicând: «Cine ne va da car-
ne să mâncăm? Pentru că era
bine� de noi în Egipt!» Şi DDDDDom-
nul vă va da carne şi veţi mân-

ca. Nu o zi veţi mânca, nici două
zile, nici cinci zile, nici zece
zile, nici douăzeci de zile, ci o
lună* de zile, până vă va ieşi pe
nări şi vi se va face greaţă; pen-
tru că L-aţi dispreţuit pe DDDDDomnul
care este între voi şi aţi plâns
înaintea Lui, zicând: «Pentru ce**
am ieşit din Egipt?»� Şi Moise
a zis: �Şase sute de mii* de băr-
baţi pedeştri este poporul în
mijlocul căruia sunt eu; şi Tu ai
zis: «Le voi da carne să mănân-
ce o lună de zile». Se vor înjun-
ghia cirezi şi turme pentru ei, ca
să-i îndestuleze*? Sau se vor
strânge toţi peştii din mare pen-
tru ei, ca să-i îndestuleze?� Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �S-a
scurtat* mâna DDDDDomnului? Vei
vedea acum dacă se va împlini**
sau nu cuvântul Meu�.

 Şi Moise a ieşit şi a spus
poporului cuvintele DDDDDomnului; şi
a strâns şaptezeci* de bărbaţi
dintre bătrânii poporului şi i-a
aşezat împrejurul cortului. Şi
DDDDDomnul a coborât* în nor şi i-a
vorbit şi a luat din Duhul care
era peste el şi L-a pus peste cei
şaptezeci de bătrâni. Şi a fost
aşa: când S-a odihnit** Duhul
peste ei, au profeţit�, dar după
aceea n-au mai continuat. Şi
doi bărbaţi au rămas în tabără;
numele unuia era Eldad şi nume-
le celuilalt Medad; şi Duhul S-a
odihnit* peste ei. Şi ei erau prin-
tre cei scrişi, dar nu ieşiseră**
afară la cort; şi profeţeau în ta-
bără. Şi un tânăr a alergat şi i-a
spus lui Moise; şi a zis: �Eldad şi
Medad profeţesc în tabără�. Şi
Iosua*, fiul lui Nun, slujitorul lui
Moise, unul dintre tinerii săic, a
răspuns şi a zis: �Domnul meu,
Moise, opreşte-i**!� Dar Moise
i-a zis: �Eşti tu gelos pentru mi-
ne? De ar fi tot* poporul DDDDDom-
nului profeţi, de Şi-ar pune
DDDDDomnul Duhul Său peste ei!�

*Ex. 16.31.

*Ex. 16.13;
16.14.

*Ps. 78.21.

*Ex. 5.22.
Deut. 1.12.

*Is. 40.11.
**Is. 49.23.
1 Tes. 2.7.
�Gen. 24.7;
26.3; 50.24.
Ex. 13.5,11;
33.1.

*Vers. 21,22.
Mt. 15.33.
Mc. 8.4.

*Ex. 18.18.
Deut. 1.12.

*Ex. 32.32.
**1 Împ. 19.4
Iona 4.3.
�Ţef. 3.15.

*Ex. 24.1,9.
**Deut. 16.18

*Gen. 11.5;
18.21.
Ex. 19.20.
**1 Sam. 10.6
2 Împ. 2.15.
Neem. 9.20.
Is. 44.3.
Ioel 2.28.

*Ex. 19.10;
19.22.
**Ex. 16.7.
Vers. 1.
�Vers. 5.
Fap. 7.39.

*Ps. 78.29;
106.15.
**Cap. 21.5.

*Gen. 12.2.
Ex. 12.37;
38.26.
Cap. 1.46.

*2 Împ. 7.2.
Mt. 15.33.
Mc. 8.4.
Ioan 6.7,9.

*Is. 50.2;
59.1.
**Cap. 23.19
Ezec. 12.25;
24.14.

*Vers. 16.

*Cap. 12.5.
**2 Împ. 2.15
�1 Sam. 10.5;
19.20-23.
Ioel 2.28.
Fap. 2.17,18.
1 Cor. 14.1.

*Cap. 24.2.
2 Cr. 15.1.
**1 Sam. 20.26
Ier. 36.5.

*Ex. 33.11.
Ios. 1.1.
**Mc. 9.38.
Lc. 9.49.
Ioan 3.26.

*1 Cor. 14.5.
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Şi Moise s-a întors în tabără,
el şi bătrânii lui Israel. Şi a
ieşit vânt* de la DDDDDomnul şi a adus
prepeliţe de la marea şi le-a a-
runcat peste tabără, cale cam
de o zi încoace şi cale cam de o
zi încolo, de jur-împrejurul ta-
berei, şi de doi coţi deasupra fe-
ţei pământului. Şi poporul s-a
ridicat toată ziua aceea şi toată
noaptea şi toată ziua următoare
şi a strâns prepeliţe; cel care a
strâns puţin a strâns zece* omeri;
şi le-au întins de jur-împrejurul
taberei. Carnea* era încă între
dinţii lor, înainte de a fi mesteca-
tă, când s-a aprins mânia DDDDDom-
nului împotriva poporului şi
DDDDDomnul a lovit pe popor cu o
foarte mare plagă. Şi au pus nu-
mele locului aceluia Chibrot-
Hataavab*, pentru că acolo au în-
mormântat pe poporul care a
poftit. De la Chibrot-Hataava,
poporul a plecat* la Haţerot; şi
au rămas la Haţerot.
Şi Maria şi Aaron au vorbit

împotriva lui Moise pentru fe-
meia cuşită* pe care o luase;
pentru că îşi luase o femeie cu-
şită. Şi au zis: �Cu adevărat nu-
mai prin* Moise a vorbit DDDDDom-
nul? N-a vorbit El şi prin**
noi?� Şi DDDDDomnul a auzit�. Şi băr-
batul Moise era foarte blândc,
mai mult* decât toţi oamenii
care erau pe faţa pământului. 
Şi DDDDDomnul* a vorbit deodată
lui Moise şi lui Aaron şi Mari-
ei: �Ieşiţi afară toţi trei la cortul
întâlnirii�. Şi au ieşit afară ei
trei. Şi DDDDDomnul a coborât în
stâlpul de nor* şi a stat la intra-
rea cortului şi i-a chemat pe Aa-
ron şi pe Maria. Şi au ieşit a-
mândoi. Şi a zis: �Ascultaţi acum
cuvintele Mele! Dacă va fi un
profet printre voi, Eu, DDDDDomnul,
Mă voi arăta lui într-o viziune*,
voi vorbi cu el într-un vis**. Nu

aşa este cu robul* Meu Moise;
el este credincios** în toată ca-
sa� Mea. Eu vorbesc cu el gură*
către gură, deschis, şi nu în vor-
biri întunecoased**, şi el vede
asemănarea� DDDDDomnului. Cum dar
nu v-aţi temut�� să vorbiţi îm-
potriva robului Meu, împotriva
lui Moise?� Şi mânia DDDDDomnului
s-a aprins împotriva lor; şi a
plecat*. Şi norul s-a îndepărtat
de pe cort. Şi, iată, Maria* era
leproasă**, ca zăpada. Şi Aaron
s-a întors spre Maria şi, iată,
era leproasă. Şi Aaron i-a zis lui
Moise: �Te rog, domnul meu, nu
pune asupra noastră păcatul*
acesta, prin care am lucrat ne-
buneşte şi prin care am păcătuit.
Te rog, să nu fie ea ca unul năs-
cut mort*, a cărui carne este pe
jumătate putredă când iese din
pântecele mamei lui!� Şi Moise a
strigat către DDDDDomnul, zicând:
�Dumnezeule, Te rog, vindec-o*!�
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Dacă
tatăl ei ar fi scuipat-o* în faţă, nu
s-ar fi ruşinat ea şapte zile? Să
fie închisă** şapte zile afară din
tabără şi după aceea să fie primi-
tă din nou�. Şi Maria a fost în-
chisă afară* din tabără şapte zile;
şi poporul n-a plecat până ce
Maria n-a fost primită din nou. 

eŞi după aceea poporul a ple-
cat de la Haţerot* şi şi-a aşezat
tabăra în pustiul Paran.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Trimite* bărbaţi ca să
cerceteze ţara Canaanului, pe ca-
re o dau fiilor lui Israel. Să trimi-
teţi un bărbat din fiecare semin-
ţie a părinţilor lor, fiecare căpe-
tenie între ei�. Şi Moise i-a trimis
din pustiul Paran*, după porunca
DDDDDomnului. Toţi dintre ei erau
bărbaţi capi ai fiilor lui Israel.
Şi acestea sunt numele lor: din

seminţia lui Ruben: Şamua, fiul
lui Zacur. Din seminţia lui Si-

*Ex. 16.13.
Ps. 78.26-28;
105.40.

*Ezec. 45.11.

*Ps. 78.30;
106.15.

*Deut. 9.22.

*Cap. 33.17.

*Ex. 2.21.

*Cap. 16.3.
**Ex. 15.20.
Mica 6.4.
�Gen. 29.33.
Cap. 11.1.
2 Împ. 19.4.
Is. 37.4.
Ezec. 35.12.
*Mt. 11.29.

*Ps. 76.9.

*Ex. 19.9;
34.5.
Cap. 11.25;
16.19.

*Gen. 46.2.
Ezec. 1.1.
Dan. 8.2;
10.8,16.
Lc. 1.11,22.
Fap. 10.11;
22.17,18.
**Gen. 31.10
1 Împ. 3.5.
Mt. 1.20. 

*Ios. 1.1.
Ps. 105.26.
**Ev. 3.2,5.
�1 Tim. 3.15

*Ex. 33.11.
Deut. 34.10.
**1 Cor. 13.12
�Ex. 24.10;
24.11; 33.19.
Ps. 17.15.
��2 Pet. 2.10
Iuda 8.

*Gen. 17.22;
18.33.

*Deut. 24.9.
**2 Împ. 5.27;
15.5.

*2 Sam. 19.19;
24.10.
Pr. 30.32.

*Ps. 88.4.

*Ps. 30.2;
41.4.
Is. 30.26.
Ier. 17.14.

*Deut. 25.9.
Iov 17.6;
30.10.
Is. 50.6.
**Lev. 13.46
Cap. 5.2,3.

*2 Cr. 26.20;
26.21.

*Cap. 11.35;
33.18.

*Cap. 32.8.
Deut. 1.22,23

*Cap. 12.16.
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în Canaan
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meon: Şafat, fiul lui Hori. Din
seminţia lui Iuda: Caleb*, fiul lui
Iefune. Din seminţia lui Isahar: Igual,
fiul lui Iosif.  Din semin-
ţia lui Efraim: Hosea*, fiul lui
Nun. Din seminţia lui Beniamin:
Palti, fiul lui Rafu. Din semin-
ţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui
Sodi. Din seminţia lui Iosif, din
seminţia lui Manase: Gadi, fiul
lui Susi. Din seminţia lui Dan:
Amiel, fiul lui Ghemali. Din se-
minţia lui Aşer: Setur, fiul lui
Micael. Din seminţia lui Neftali:
Nahbi, fiul lui Vofsi. Din semin-
ţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Ma-
chi. Acestea sunt numele băr-
baţilor pe care i-a trimis Moise să
cerceteze ţara. Şi Moise a numit
pe Hoseaa, fiul* lui Nun, Iosuab. 
Şi Moise i-a trimis să cercete-

ze ţara Canaanului şi le-a zis: �Sui-
ţi-vă pe calea aceasta prin* sudc

şi suiţi-vă în ţinutul muntos**. Şi
vedeţi ţara, cum este, şi poporul
care locuieşte în ea, dacă sunt tari
sau slabi, dacă sunt puţini sau
mulţi; şi ce fel este ţara în care
locuiesc ei, dacă este bună sau
rea; şi ce fel sunt cetăţile în care
locuiesc ei, dacă sunt în tabere sau
în cetăţi întărite; şi cum este pă-
mântul, dacă este gras* sau slab,
dacă sunt copaci pe el sau nu. Şi
fiţi curajoşi** şi aduceţi din
roadele� ţării�. Şi zilele acelea
erau zilele celor dintâi struguri.
Şi s-au suit şi au cercetat

ţara din pustiul Ţin* până la
Rehob**, până la intrarea Ha-
matului�. Şi s-au suit prin sud
şi au mers până la Hebron. Şi
acolo erau Ahiman*, Şeşai şi
Talmai, fiii lui Anac**. Şi He-
bronul� fusese construit cu şap-
te ani înaintea Ţoanului�� din E-
gipt. Şi au venit până la valea
Eşcol*; şi de acolo au tăiat o
mlădiţă cu un ciorchine de stru-
guri şi au adus-o pe o prăjină în-
tre doi; au luat şi din rodii şi

din smochine. Locul acela s-a
numit valea Eşcold, pentru cior-
chinele pe care l-au tăiat de a-
colo fiii lui Israel. Şi s-au întors
de la cercetarea ţării, după tre-
cerea a patruzeci de zile.
Şi au mers şi au venit la Moi-

se şi la Aaron şi la toată adu-
narea fiilor lui Israel, în pustiul
Paran*, la Cades**; şi le-au adus
informaţii, lor şi la toată aduna-
rea; şi le-au arătat rodul ţării. Şi
le-au istorisit şi au zis: �Am mers
în ţara la care ne-ai trimis şi cu
adevărat curge lapte* şi miere
în ea; şi acesta** este rodul ei.
Numai că poporul* care locuieş-
te în ţară este foarte tare şi cetă-
ţile sunt întărite, foarte mari; şi
am văzut acolo şi pe fiii lui
Anac**. Amalec* locuieşte în ţa-
ra de sud**; şi hetiţii şi iebusiţii
şi amoriţii� locuiesc în ţinutul
muntos; şi canaaniţii locuiesc
lângă mare şi pe malul Iorda-
nului�. Şi Caleb* a liniştit poporul
înaintea lui Moise şi a zis: �Să
mergem să ne suim îndată şi
s-o stăpânim, pentru că o vom
învinge, cu siguranţă�. Şi băr-
baţii care se suiseră cu el ziceau:
�Nu vom putea* merge împotri-
va poporului, pentru că sunt
mai tari** decât noi�. Şi au adus
un raport rău* fiilor lui Israel
despre ţara pe care o cercetase-
ră, zicând: �Ţara pe care am stră-
bătut-o ca s-o cercetăm este o ţa-
ră** care mănâncă pe locuitorii
ei; şi tot poporul pe care l-am
văzut în ea sunt oameni mari�
de statură. Şi acolo am văzut pe
uriaşie*, pe fiii lui Anac**, dintre
uriaşi; şi noi eram în ochii noş-
tri ca nişte lăcuste� şi tot aşa
eram şi în�� ochii lor�.
Şi toată adunarea şi-a ridicat

glasul şi a strigat; şi poporul a
plâns* în noaptea aceea. Şi toţi*
fiii lui Israel au murmurat îm-
potriva lui Moise şi împotriva

*Vers. 3.
**Cap. 20.1;
20.16; 32.8;
33.36.
Deut. 1.19.
Ios. 14.6.

*Ex. 3.8;
33.3.
**Deut. 1.25.

*Deut. 1.28;
9.1,2.
**Vers. 33.

*Ex. 17.8.
Cap. 14.43.
Jud. 6.3.
1 Sam. 14.48;
15.3.
**Cap. 14.25;
14.45.
�Ios. 10.6.

*Cap. 14.6;
14.24.
Ios. 14.6.

*Cap. 32.9.
Deut. 1.28.
Ios. 14.8.
**Deut. 9.1-3

*Cap. 14.36;
14.37.
Ps. 106.24.
**Ezec. 36.13;
36.14.
�Amos 2.9.

*Gen. 6.4.
**Deut. 1.28;
2.10; 9.2.
Ios. 11.21.
�Is. 40.22.
��1 Sam. 17.42

*Cap. 11.4.
*Ex. 16.2;
17.3.
Cap. 16.41.
Ps. 106.25.
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*Vers. 30.
Cap. 14.6,30;
34.19.
Ios. 14.6,7;
14.13,14.
Jud. 1.12.

*Vers. 16.

*Vers. 8.
Deut. 32.44.

*Gen. 12.9;
13.1,3.
**Gen. 14.10
Jud. 1.9,19.

*Neem. 9.25;
9.35.
Ezec. 34.14.
**Deut. 31.6;
31.7,23.
�Deut. 1.25.

*Cap. 20.1.
Ios. 15.1.
**Ios. 19.28.
�Cap. 34.8.

*Ios. 15.14.
Jud. 1.10.
**Ios. 11.21;
11.22; 15.13.
�Ios. 21.11.
��Ps. 78.12.
Is. 19.11;
30.4.
*Gen. 14.13.
Vers. 24.
Cap. 32.9.
Deut. 1.24.

14 Pribegirea
prin pustiu

a Eliberare    b Yahve este Salvator    c Neghev; sau �prin ţara de sud�    d Strugure    e Ebr. �nephilimi�
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lui Aaron şi toată adunarea le-a
zis: �De am fi murit în ţara
Egiptului! Sau de am fi murit**
în acest pustiu! Şi pentru ce ne-a
adus DDDDDomnul în ţara aceasta,
ca să cădem prin sabie*, ca soţi-
ile noastre şi copilaşii** noştri
să fie de pradă? N-ar fi mai bine
pentru noi să ne întoarcem în
Egipt?� Şi au zis unul către al-
tul: �Să punem o căpetenie* şi să
ne întoarcem** în Egipt�. Atunci
Moise şi Aaron au căzut cu faţa*
la pământ înaintea întregii mul-
ţimi a adunării fiilor lui Israel.
Şi Iosua, fiul lui Nun, şi Ca-

leb, fiul lui Iefune, care erau din-
tre cei care cercetaseră ţara, şi-au
sfâşiat hainele. Şi au vorbit către
toată adunarea fiilor lui Israel,
zicând: �Ţara* pe care am stră-
bătut-o ca s-o cercetăm este o ţară
foarte, foarte bună. Dacă DDDDDomnul
va avea plăcere* de noi, ne
va aduce în ţara aceasta şi ne-o
va da, ţară în care curge lapte
şi miere**. Numai nu vă răz-
vrătiţi* împotriva DDDDDomnului şi nu
vă temeţi** de poporul ţării,
pentru că ei vor fi� hrana noas-
tră; ocrotireaa lor s-a depărtat
de la ei şi DDDDDomnul�� este cu
noi; nu vă temeţi de ei�. Şi toată
adunarea a vorbit să-i ucidă cu
pietre*. Şi gloria** DDDDDomnului s-a
arătat în cortul întâlnirii tuturor
fiilor lui Israel. 
Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:

�Până când Mă va dispreţui*
poporul acesta? Şi până când
nu vor crede** ei în Mine, după
toate semnele pe care le-am fă-
cut între ei? Îi voi lovi cu ciu-
mă* şi-i voi nimicib, iar pe tine**
te voi face o naţiune mai mare
şi mai tare decât ei�. Şi Moise*
a zis DDDDDomnului: �Dar egiptenii vor
auzi, pentru că prin puterea
Ta ai scos** pe poporul acesta
din mijlocul lor. Şi vor spune
locuitorilor acestei ţări, care au

auzit* că Tu, DDDDDoamne, eşti în
mijlocul acestui popor, că Tu,
DDDDDoamne, eşti văzut** faţă către
faţă şi că norul� Tău stă deasu-
pra lor şi că Tu mergi înaintea
lor, ziua într-un stâlp de nor şi
noaptea într-un stâlp de foc. Şi
acum, dacă vei omorî pe poporul
acesta ca pe un singur om, atunci
naţiunile* care au auzit de faima Ta
vor vorbi, zicând: «Pentru că
DDDDDomnul n-a putut* să aducă pe
poporul acesta în ţara pe care
le-o jurase, de aceea i-a omorât
în pustiu». Şi acum, Te rog, să
fie înălţată puterea Domnului,
după cum ai vorbit Tu, zicând:
«DDDDDomnul este încet* la mânie
şi bogat în îndurarec**, Cel care
iartă nelegiuirea şi răzvrătirea şi
care nu socoteşte nevinovat pe
cel vinovat, care cercetează�
nelegiuirea părinţilor în copii
până la a treia şi a patra ge-
neraţie». Iartă*, Te rog, nele-
giuirea poporului acestuia, după
mărimea** îndurăriid Tale şi
după cum ai iertat pe poporul a-
cesta, din Egipt şi până acum�. 
Şi DDDDDomnul a zis: �Am iertat*, du-
pă** cuvântul tău. Dar cu ade-
vărat viu* sunt Eu, tot pămân-
tul se va umple** de gloria DDDDDom-
nului. Pentru că toţi* bărbaţii
aceia care au văzut gloria Mea
şi semnele Mele pe care le-am
făcut în Egipt şi în pustiu şi care
M-au ispitit** de zece� ori până
acum şi n-au ascultat de glasul
Meu nu vor vedea* nicidecume

ţara pe care am jurat-o părinţilor
lor! Nici unul dintre aceia care
M-au dispreţuit n-o vor vedea.
Dar pe robul Meu Caleb*, fiind-
că a fost alt duh cu el şi M-a ur-
mat pe deplin**, îl voi face să in-
tre în ţara în care s-a dus; şi să-
mânţa lui o va stăpâni. Şi amale-
ciţii* şi canaaniţii locuiesc în vale.
Mâine întoarceţi-vă şi plecaţi** în
pustiu, pe calea spre Marea Roşie�.

**Vers. 28,29
Cap. 16.13;
20.3,4; 21.5.

*Ex. 5.21.
**Vers. 31.
Deut. 1.39.

*Neem. 9.17.
**Deut. 17.16
Fap. 7.39.

*Cap. 16.4;
16.22.

*Cap. 13.27.
Deut. 1.25.

*Deut. 10.15.
2 Sam. 15.26
Ps. 22.8;
147.10,11.
**1 Sam. 14.27

*Deut. 1.26.
**Deut. 1.21.
�Cap. 24.8.
��Gen. 48.21
Ex. 33.16.
Deut. 20.1.
Ios. 1.5.
Jud. 1.22.
2 Cr. 20.17.
Zah. 8.23.
*Ex. 17.4.
**Ex. 16.10;
24.16,17;
40.34.
Lev. 9.23.
Cap. 16.19;
16.42; 20.6.
*Vers. 23.
**Deut. 1.32;
9.23.
Ps. 78.22,32;
78.42; 106.24
Ioan 12.37.
*Lev. 26.25.
Deut. 28.21.
**Ex. 32.10.

*Ex. 32.12.
Ps. 106.23.
**Deut. 9.26;
32.27.
Ezec. 20.9,14

*Ex. 15.14.
Ios. 2.9,10;
5.1.
**Deut. 5.4.
�Ex. 13.21;
40.38.
Cap. 10.34.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14;
105.39.

*Ex. 32.12.

*Deut. 9.28.
Ios. 7.9.

*Ex. 34.6,7.
Ps. 103.8;
145.8.
Iona 4.2.
**Deut. 5.10;
7.9.
�Ex. 20.5;
34.7.

*Ex. 32.32;
34.9.
Ps. 78.38.
**Ps. 106.45.

*Mica 7.18.
**Ps. 106.23.
Iac. 5.16.
1 Ioan 5.14.
*Deut. 32.40.
Is. 49.18.
**Ps. 72.19.
Is. 6.3.
Hab. 2.14.
*Deut. 1.35.
1 Cor. 10.5.
Ev. 3.17,18.
**Ex. 17.2.
�Gen. 31.7.
Dan. 1.20.

*Cap. 32.11.
Ezec. 20.15.

*Vers. 6,9.
Cap. 26.65.
Deut. 1.36.
Ios. 14.6,8.
**Cap. 32.12

*Cap. 13.29.
**Deut. 1.40.
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Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se şi lui Aaron, zicând: �Până când*
să rabd Eu această adu-
nare rea, care murmură împotri-
va Mea? Am auzit murmurele**
fiilor lui Israel cu care murmură
împotriva Mea. Spune-le: «Viu
sunt Eu», zice DDDDDomnul, «că
vă voi face cum* aţi vorbit în
auzul Meu! Trupurile voastre
moarte vor cădea* în pustiul
acesta. Şi toţi aceia care au fost
număraţi dintre voi, după nu-
mărul** vostru întreg, de la vâr-
sta de douăzeci de ani în sus,
care aţi murmurat împotriva
Mea, nu veţi intra în ţara pentru
care Mi-am ridicat mâna că vă
voi face să locuiţi în ea, în afa-
ră* de Caleb, fiul lui Iefune, şi
de Iosua, fiul lui Nun. Dar pe
pruncii voştri, despre care aţi
zis* că vor fi pradă, îi voi face
să intre; şi ei vor cunoaşte ţara
pe care aţi dispreţuit-o** voi.
Iar cât despre voi, trupurile*
voastre moarte vor cădea în acest
pustiu. Şi fiii voştri vor fi rătă-
citoria* în pustiu patruzeci** de
ani şi vor purta� povara curvii-
lor voastre, până când trupurile
voastre moarte se vor pierde în
pustiu. După numărul zilelor în
care aţi cercetat ţara, patruzeci
de zile*, pentru fiecare zi câte
un an, vă veţi purta nelegiuirile,
patruzeci de ani**, şi veţi cu-
noaşte înstrăinarea Mea de voi.
Eu*, DDDDDomnul, am vorbit; voi
face aceasta la toată adunarea
aceasta rea**, care s-a strâns îm-
preună împotriva Mea! Se vor
pierde� în pustiul acesta şi vor
muri în el»�.
Şi bărbaţii* pe care-i trimise-

se Moise să cerceteze ţara şi
care s-au întors şi au făcut pe toa-
tă adunarea să murmure împotri-
va lui, aducând un raport rău
despre ţară: bărbaţii aceia care
au adus un raport rău despre ţară

au murit* de plagă înaintea DDDDDom-
nului. Dar Iosua*, fiul lui Nun, şi Ca-
leb, fiul lui Iefune, au rămas
vii dintre bărbaţii care merseseră să
cerceteze ţara.
Şi Moise a spus aceste cu-

vinte tuturor fiilor lui Israel; şi
poporul s-a jelit* foarte mult. 
Şi s-au sculat de dimineaţă şi
s-au suit pe vârful muntelui,
zicând: �Iată-ne*, şi ne vom sui
la locul pe care l-a promis DDDDDom-
nul, pentru că am păcătuit�. Şi
Moise a zis: �Pentru ce călcaţi ia-
răşib porunca* DDDDDomnului? Aceas-
ta nu vă va reuşi. Nu vă suiţi*,
pentru că DDDDDomnul nu este în
mijlocul vostru, ca să nu fiţi bă-
tuţi dinaintea vrăjmaşilor voştri.
Pentru că amaleciţii şi canaani-
ţii sunt înaintea voastră şi veţi
cădea prin sabie; pentru că oda-
tă ce v-aţi abătut* de la a-L
urma pe DDDDDomnul, DDDDDomnul nu
va fi cu voi�. Şi ei s-au semeţit*
să se suie pe vârful muntelui,
dar chivotul legământului DDDDDom-
nului şi Moise nu s-au mişcat
din mijlocul taberei. Şi* ama-
leciţii şi canaaniţii care locuiau
pe muntele acela au coborât şi
i-au bătut şi i-au tăiat în bucăţi
până la Horma**.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Când veţi in-
tra* în ţara locuinţelor voastre,
pe care v-o dau, şi veţi aduce o
jertfă prin foc pentru DDDDDomnul,
o ardere-de-tot* sau o jertfă pen-
tru împlinirea** unei promisiuni
sau un dar de bunăvoie, sau la
sărbătorile� voastre hotărâte, ca
să aduceţi mireasma�� plăcută
DDDDDomnului din cireadă sau din tur-
mă, atunci cel care aduce DDDDDom-
nului darul său să aducă dar* de
mâncare o zecime** de floare a
făinii frământată cu a patra�
parte dintr-un hin de untdelemn.
Şi să aduci a patra* parte din-

*Ex. 16.28.
Vers. 11.
Mt. 17.17.
**Ex. 16.12.
Cap. 11.1.

*Vers. 2.

*Deut. 2.14.
Ev. 3.17.
**Cap. 1.45;
26.64.

*Vers. 24,38.
Cap. 26.65;
32.12.
Deut. 1.36,38

*Vers. 3.
Deut. 1.39.
**Ps. 106.24.

*1 Cor. 10.5.
Ev. 3.17.

*Cap. 32.13.
Ps. 107.40.
**Deut. 2.7;
8.2,4; 29.5.
�Ezec. 23.35.

*Cap. 13.25.
Ezec. 4.6.
**Ps. 95.10.

*Cap. 23.19.
**Vers. 27,29
�Cap. 26.65.
1 Cor. 10.5.

*Cap. 13.31;
13.32.

*1 Cor. 10.10
Ev. 3.17.
Iuda 5.

*Cap. 26.65.
Ios. 14.6,10.

*Ex. 33.4.

*Deut. 1.41.

*Vers. 25.
2 Cr. 24.20.

*Deut. 1.42.

*2 Cr. 15.2.

*Deut. 1.43.
Ios. 7.1-8.

*Vers. 43.
Deut. 1.44.
**Cap. 21.3.
Jud. 1.17.

*Lev. 23.10.
Deut. 7.1. 

*Lev. 1.3.
**Lev. 7.16;
22.18,21.
�Lev. 23.8.
Cap. 28.19.
Deut. 16.10.
��Gen. 8.21.
Ex. 29.18.

*Lev. 2.1;
6.14; 23.13.
**Ex. 16.36;
29.40.
�Lev. 14.10.
Cap. 28.5.

*Cap. 28.7;
28.14.
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tr-un hin de vin ca dar de băutură
cu arderea-de-tot, sau cu jertfa,
pentru un miel. Şi pentru un
berbec să aduci ca dar de mânca-
re două zecimi de floare a făinii
frământată cu untdelemn şi a
treia parte dintr-un hin de untde-
lemn şi să aduci a treia parte
dintr-un hin de vin ca dar de
băutură, de mireasmă plăcută
DDDDDomnului. Şi, dacă vei aduce un
viţela* ca ardere-de-tot sau ca
jertfă pentru împlinirea unei pro-
misiuni, sau ca jertfă** de pace
pentru DDDDDomnul, să se aducă îm-
preună cu viţelul, ca dar* de mân-
care, trei zecimi de floare a făinii
frământată cu o jumătate de hin
de untdelemn. Şi să aduci o ju-
mătate de hin de vin ca dar de
băutură, ca jertfă prin foc, de mi-
reasmă plăcută DDDDDomnului. Aşa să
se facă pentru un bou, sau un
berbec, sau un miel, sau un ied,
după numărul de animale pe
care le veţi jertfi; aşa să faceţi
cu fiecare după numărul lor. Toţi
băştinaşii să facă aceste lucruri
aşa, când vor aduce o jertfă prin
foc, de mireasmă plăcută DDDDDom-
nului. Şi dacă va locui temporar
printre voi vreun străin sau ori-
cine va fi printre voi în generaţi-
ile voastre şi va aduce o jertfă
prin foc de mireasmă plăcută
DDDDDomnului, cum faceţi voi, aşa să
facă. Pentru adunare să fie o sin-
gură* rânduială pentru voi şi
pentru străinul care locuieşte
temporar printre voi, o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre: cum sunteţi voi, aşa să
fie şi străinul înaintea DDDDDomnului.
O singură* lege şi o singură rân-
duială va fi pentru voi şi pentru
străinul care locuieşte temporar
printre voi»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «Când veţi in-
tra* în ţara în care vă voi duce,

atunci va fi aşa: când veţi mân-
ca din pâinea* ţării, veţi aduceb

un dar ridicat DDDDDomnului. Să a-
duceţi o turtă din pârga* plă-
mădelii voastre ca dar ridicat;
ca darul** din arie, aşa să-l ridi-
caţi. Să daţi un dar ridicat DDDDDom-
nului din pârgac plămădelii voas-
tre în generaţiile voastre.
Şi, dacă veţi păcătui din gre-

şeală* şi nu veţi împlini toate
aceste porunci pe care le-a spus
DDDDDomnul lui Moise, tot ce v-a
poruncit DDDDDomnul prin Moise,
din ziua în care a dat poruncă
DDDDDomnul şi de atunci înainte în
generaţiile voastre, atunci va fi
aşa: dacă s-a făcut din greşeală*,
ascuns de ochii adunării, toată
adunarea să aducă un viţel tânăr
din cireadă ca ardere-de-tot,
ca mireasmă plăcută DDDDDomnului,
şi darul** său de mâncare şi da-
rul său de băutură, după rându-
ială, şi un ţap� dintre capre, ca
jertfă pentru păcat. Şi preotul să
facă ispăşire* pentru toată adu-
narea fiilor lui Israel şi li se va
ierta; pentru că a fost o greşeală
şi ei şi-au adus darul înaintea
DDDDDomnului, o jertfă prin foc pen-
tru DDDDDomnul şi jertfa lor pentru
păcat, pentru greşeala lor. Şi se
va ierta întregii adunări a fiilor
lui Israel şi străinului care va
locui temporar printre ei, pentru
că, în ce priveşte pe tot popo-
rul, s-a făcut din greşeală*.
Şi, dacă un suflet va păcătui

din greşeală*, să aducă o capră
de un an ca jertfă pentru păcat.
Şi preotul* să facă ispăşire pen-
tru sufletul care a făcut din gre-
şeală, când a păcătuit din gre-
şeală înaintea DDDDDomnului, ca să
facă ispăşire pentru el; şi i se va
ierta. Să fie o singură* lege pen-
tru voi, atât pentru băştinaşul
dintre fiii lui Israel, cât şi pentru
străinul care locuieşte temporar
printre ei, cu privire la cel care

 

*Lev. 1.5.
**Lev. 7.11.

 

*Cap. 28.12.

*Ex. 12.49.
Cap. 9.14.
Vers. 29.

*Lev. 24.22.

*Vers. 2.
Deut. 26.1.

*Ios.5.11,12.

*Ex. 34.26.
Lev. 23.13.
Deut. 26.2,10
Pr. 3.9,10.
**Lev. 2.14;
23.10,16.

*Lev. 4.2.

*Lev. 4.13;
4.22,27;
5.15,18.
**Vers. 9,10.
�Lev. 4.23.
Cap. 28.15.
Ezra 6.17;
8.35.

*Lev. 4.20.

*Vers. 24.

*Lev. 4.27.

*Lev. 4.35.

*Vers. 15.
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face ceva din greşeală. Dar su-
fletul care va facea un lucru
cu mână înălţatăb*, fie băştinaş,
fie străin, huleşte pe DDDDDomnul: şi
sufletul acela să fie nimicit din
poporul său. Pentru că a dis-
preţuit* cuvântul DDDDDomnului şi a
călcat porunca Lui, sufletul ace-
la să fie nimicit cu desăvârşire:
nelegiuirea lui va fi asupra** lui�.

 Şi, când fiii lui Israel erau
în pustiu, au găsit* pe un om
strângând lemne în ziua saba-
tului. Şi cei care l-au găsit strân-
gând lemne l-au adus la Moise
şi la Aaron şi la toată adunarea.
Şi l-au pus sub pază*, pentru
că nu se spusese** ce să-i facă.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Omul
acesta să fie omorât* negreşit:
toată adunarea** să-l ucidă cu
pietre afară din tabără�. Şi toată
adunarea l-a dus afară din tabă-
ră şi l-au ucis cu pietre; şi a mu-
rit, după cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi porunceşte-le să-şi facă
ciucuric* la colţurile hainelor, în
generaţiile lor, şi peste ciucure-
le fiecărui colţ să pună un şnur
albastru. Şi să vă fie un ciucu-
re, ca să vă uitaţi la el şi să vă
amintiţi* de toate poruncile DDDDDom-
nului şi să le faceţi; şi să nu
căutaţi** după inima voastră şi
după ochii voştri, după care cur-
viţi�; astfel să vă amintiţi şi să
faceţi toate poruncile Mele şi să
fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul
vostru. Eu sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru care v-am scos din
ţara Egiptului, ca să fiu Dumne-
zeul vostru. Eu sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru�.

 Şi Core*, fiul lui Iţehar, fiul
lui Chehat, fiul lui Levi, şi Da-
tan** şi Abiram, fiii lui Eliab,
şi On, fiul lui Pelet, fiii lui Ru-
ben, au cutezat şi s-au ridicat

împotriva lui Moise cu două
sute cincizeci de bărbaţi dintre
fiii lui Israel, căpetenii ale adună-
rii, chemaţi* la sfat, oameni de
renume. Şi s-au adunat* împo-
triva lui Moise şi împotriva lui
Aaron şi le-au zis: �Ajunge**!
Pentru că� toată adunarea, ei
toţi sunt sfinţi şi DDDDDomnul�� este
în mijlocul lor; şi de ce vă înăl-
ţaţi voi mai presus de aduna-
rea DDDDDomnului?� Şi, când a auzit
Moise acestea, a căzut* cu faţa la
pământ. Şi a vorbit către Core şi
către toată ceata sa, zicând: �Mâi-
ne dimineaţă DDDDDomnul va arăta*
cine este al Lui şi cine este
sfânt** şi-l va face să se apropie�
de El; şi pe cel pe care l-a
ales�� îl va face să se apropie
de El. Faceţi aceasta: luaţi-vă
cădelniţe, Core şi toată ceata
lui. Şi mâine puneţi foc în ele
şi puneţi tămâie peste ele înain-
tea DDDDDomnului; şi va fi aşa:
omul pe care-l va alege DDDDDomnul,
acela va fi sfânt. Ajunge, fii ai
lui Levi!� Şi Moise i-a zis lui
Core: �Ascultaţi, vă rog, fii ai
lui Levi. Puţin* este pentru voi
că Dumnezeul lui Israel v-a des-
părţit din adunarea lui Israel ca
să vă facă să vă apropiaţi** de
El, ca să faceţi slujba cortului
DDDDDomnului şi să staţi înaintea
adunării ca să-i slujiţi, şi că te-a
făcut să te apropii, pe tine şi pe
toţi fraţii tăi, fiii lui Levi cu
tine, şi acum căutaţi şi* preo-
ţia? De aceea tu şi toată ceata
ta v-aţi strâns împreună împo-
triva* DDDDDomnului; şi Aaron, ci-
ne** este el, de murmuraţi� îm-
potriva lui?�

 Şi Moise a trimis să cheme
pe Datan şi pe Abiram, fiii lui
Eliab. Şi ei au zis: �Nu ne vom
sui. Puţin este că ne-ai scos din-
tr-o ţară* unde curge lapte şi
miere, ca să ne omori** în pus-
tiu, de trebuie să te faci şi că-

*Deut. 17.12.
Ps. 19.13.
Ev. 10.26.
2 Pet. 2.10.

*2 Sam. 12.9
Pr. 13.13.
**Lev. 5.1.
Ezec. 18.20.

*Ex. 31.14;
31.15; 35.2,3.

*Lev. 24.12.
**Cap. 9.8.

*Lev. 24.17;
24.21,23.
**Lev. 20.2;
24.14,16.
Deut. 21.21.
1 Împ. 21.13.
Fap. 7.58.

*Deut. 22.12.
Mt. 23.5.

*Deut. 6.12;
8.11,14.
**Deut. 29.19
Iov 31.7.
Ier. 9.14.
Ezec. 6.9.
�Ps. 73.27;
106.39.
Iac. 4.4.

*Lev. 11.44.
Rom. 12.1.
Col. 1.22.
1 Pet. 1.15.

*Ex. 6.21.
Iuda 11.
**Deut. 11.6.

*Cap. 1.16;
26.9.

*Ps. 106.16.
**Vers. 7.
�Ex. 19.6.
��Ex. 29.45.
Cap. 14.14;
35.34.

*Cap. 14.5;
20.6.

*Cap. 17.5,8.
**Lev. 21.6.
�Ex. 28.1.
Lev. 10.3.
1 Sam. 2.28.
Ps. 65.4.
��Lev. 21.17;
21.18.
Cap. 3.10.
Ps. 105.26.
Ezec. 40.46;
44.15,16. 

*1 Sam. 18.23
Is. 7.13.
**Cap. 3.6,9;
3.41,45; 8.14
Deut. 10.8.

*Cap. 3.10;
18.1,7.

*Ex. 16.7.
**Ex. 16.8.
1 Cor. 3.5.
�1 Cor. 10.10

*Ex. 16.3.
Cap. 11.5.
**Cap. 14.2.
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petenie� peste noi? Hotărât, nu
ne-ai adus într-o ţară* unde cur-
ge lapte şi miere, nici nu ne-ai
dat de moştenire câmpuri şi vii;
vrei să scoţi ochii** oamenilor
acestora? Nu ne vom sui!� Şi
Moise s-a mâniat foarte tare şi a
zis DDDDDomnului: �Nu privi* spre
darul lor; n-am luat un** măgar
de la ei, nici n-am nedreptăţit
pe vreunul dintre ei�.

 Şi Moise a zis lui Core:
�Tu* şi toată ceata ta să fiţi**
mâine înaintea DDDDDomnului, tu şi
ei şi Aaron. Şi luaţi-vă fiecare
cădelniţa sa şi puneţi tămâie
în ele şi aduceţi fiecare cădel-
niţa sa înaintea DDDDDomnului, două
sute cincizeci de cădelniţe, şi tu
şi Aaron, fiecare cădelniţa sa�.
Şi şi-au luat fiecare cădelniţa
şi au pus foc în ele şi au pus
tămâie deasupra şi au stat la
intrarea cortului întâlnirii cu
Moise şi Aaron. Şi Core a strâns
toată adunarea împotriva lor la
intrarea cortului întâlnirii. Şi
gloria* DDDDDomnului s-a arătat în-
tregii adunări.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând: �Sepa-
raţi-vă* din mijlocul adunării
acesteia şi într-o clipă** îi voi
mistui!� Şi au căzut cu feţele
la pământ şi au zis: �Dumne-
zeule, Dumnezeul duhurilor* ori-
cărei cărni, va păcătui un**
om şi Te vei mânia pe toată
adunarea?� Şi DDDDDomnul a vorbit
lui Moise, zicând: �Vorbeşte a-
dunării, zicând: «Depărtaţi-vă*
din jurul locaşului lui Core,
Datan şi Abiram!»�
Şi Moise s-a ridicat şi a mers

spre Datan şi Abiram. Şi bătrânii
lui Israel au mers după el. Şi el
a vorbit adunării, zicând: �De-
părtaţi-vă*, vă rog, de corturile
acestor oameni răi şi nu vă atin-
geţi de nimic din ce este al lor,
ca să nu pieriţi** în toate păca-

tele lor�. Şi s-au depărtat din ju-
rul locaşului lui Core, Datan
şi Abiram. Şi Datan şi Abiram au
ieşit afară şi au stat la intra-
rea corturilor lor, şi soţiile lor
şi fiii lor şi pruncii lor. Şi Moise
a zis: �Prin aceasta* veţi cunoaş-
te că DDDDDomnul m-a trimis să fac
toate lucrările acestea, pentru
că ele nu ies din** inima mea: 
dacă oamenii aceştia vor muri
de moartea tuturor oamenilor
şi dacă vor fi cercetaţi* cu cer-
cetarea tuturor oamenilor, atunci
DDDDDomnul nu m-a trimis; dar dacă
DDDDDomnul va facea ceva cu totul
nou* şi pământul îşi va deschi-
de gura şi-i va înghiţi pe ei şi
tot ce este al lor şi vor coborî
de vii** în Locuinţa morţilor, a-
tunci să ştiţi că oamenii aceştia
au dispreţuit pe DDDDDomnul�. Şi a
fost aşa: pe când termina el de
vorbit toate cuvintele acestea,
pământul* care era dedesubtul
lor s-a despicat şi pământul şi-a
deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei
şi casele lor şi pe toţi* oamenii
care erau ai lui Core şi toate
bunurile lor. Şi au coborât de
vii, ei şi toate ale lor, în Locuin-
ţa morţilor; şi i-a acoperit pă-
mântul şi au pierit din mijlocul
adunării. Şi tot Israelul care era
în jurul lor a fugit la strigătul
lor, pentru că au zis: �Nu cumva
să ne înghită pământul!� Şi a ie-
şit foc* de la DDDDDomnul şi i-a mis-
tuit pe cei două sute cincizeci**
de bărbaţi care aduseseră tămâie.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte lui Eleazar,
fiul lui Aaron, preotul, să scoată
cădelniţele din mijlocul arderii
şi împrăştie tu focul afară, pen-
tru că sunt sfinte* cădelniţele a-
cestor păcătoşi care au păcătuit
împotriva* sufletelor lor; şi să
facă din ele plăci bătuteb pentru
acoperirea altarului; pentru că
le-au adus înaintea DDDDDomnului,

�Ex. 2.14.
Fap. 7.27,35.
*Ex. 3.8.
Lev. 20.24.
Cap. 13.27;
14.8.
**Jud. 16.21.
1 Sam. 11.2.
*Gen. 4.4,5.
**1 Sam. 12.3
Fap. 20.33.
2 Cor. 7.2.

*Vers. 6,7.
**1 Sam. 12.7

*Ex. 16.7,10.
Lev. 9.6,23.
Cap. 14.10.
Vers. 42.
Cap. 20.6.

*Gen. 19.17;
19.22.
Ier. 51.6.
Fap. 2.40.
**Ex. 32.10;
33.5.
*Cap. 27.16.
Iov 12.10.
Ecl. 12.7.
Is. 57.16.
Zah. 12.1.
Ev. 12.9.
**Gen. 18.23
Lev. 4.3.

*Vers. 45.

*Gen. 19.12;
19.14.
Is. 52.11.
2 Cor. 6.17.
Apoc. 18.4.
**Gen. 19.15;
19.17.

*Ex. 3.12.
Deut. 18.22.
Zah. 2.9,11;
4.9.
Ioan 5.36.
**Cap.24.13.
Ier. 23.16.
Ezec. 13.17.
Ioan 5.30;
6.38.

*Ecl. 3.19.

*Iov 31.3.
Is. 28.21.
**Vers. 33.
Ps. 55.15.

*Cap. 26.10.
Deut. 11.6.
Ps. 106.17.

*Vers. 16.
Cap. 26.11;
27.3.
1 Cr. 6.22,37

*Lev. 10.2.
Cap. 11.1;
26.10.
Ps. 106.18.
**Vers. 2,17.

*Lev. 27.28.

*Pr. 20.2.
Hab. 2.10.
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deci sunt sfinte; şi să fie ca un
semn** pentru fiii lui Israel�. Şi
Eleazar, preotul, a luat cădelni-
ţele de aramă, pe care le adu-
seseră cei care au fost arşi, şi
le-au bătut în plăci pentru aco-
perirea altarului, ca amintire pen-
tru fiii lui Israel, ca nici un străin*
care nu este din sămânţa lui Aa-
ron să nu se apropie să ardă tă-
mâie** înaintea DDDDDomnului, ca
să nu fie asemenea lui Core şi
cetei lui, după cum îi vorbisea

DDDDDomnul prin Moise.
Şi, a doua zi, toată adunarea*

fiilor lui Israel a murmurat îm-
potriva** lui Moise şi împotriva
lui Aaron, zicând: �Aţi omorât pe
poporul DDDDDomnului!� Şi a fost
aşa: pe când se strângea aduna-
rea împotriva lui Moise şi îm-
potriva lui Aaron, s-au uitat spre
cortul întâlnirii şi, iată, norul*
îl acoperise şi gloria** DDDDDom-
nului s-a arătat. Şi Moise şi Aa-
ron au venit înaintea* cortului
întâlnirii. Şi DDDDDomnul a vorbit
lui Moise, zicând: �Ridicaţi-vă*
din mijlocul acestei adunări şi-i
voi nimici într-o clipă�. Şi ei au
căzut** cu feţele la pământ. Şi
Moise a zis lui Aaron: �Ia cădel-
niţa şi pune în ea foc de pe altar
şi pune tămâie deasupra şi du-o
repede la adunare şi fă ispăşire*
pentru ei; pentru că a ieşit mâ-
nie** dinaintea DDDDDomnului, pla-
ga� a început�. Şi Aaron a luat-o,
cum îi zisese Moise, şi a alergat
în mijlocul adunării şi, iată, pla-
ga începuse în mijlocul popo-
rului; şi a pus tămâie şi a făcut
ispăşire pentru popor. Şi a stat
între cei morţi şi cei vii şi plaga
a fost oprită. Şi cei care au mu-
rit de această plagă au fost pai-
sprezece mii şapte sute, în afară
de aceia care muriseră din cau-
za lui Core. Şi Aaron s-a întors la
Moise la intrarea* cortului în-
tâlnirii; şi plaga** a fost oprită.

Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui
Israel şi ia de la ei un toiag, un
toiag  de fiecare casă părinteas-
că, de la toate căpeteniile lor, după
casele lor părinteşti, douăsprezece
toiege; să scrii numele fiecăruia
pe toiagul său. Şi să scrii numele
lui Aaron pe toiagul lui Levi, pen-
tru că va fi un toiag de fiecare
cap al caselor părinţilor lor. Şi să
le aşezi în cortul întâlnirii înain-
tea mărturiei*, unde Mă întâl-
nesc** cu voi. Şi va fi aşa: toia-
gul bărbatului pe care-l voi ale-
ge* va înmuguri şi voi face să
înceteze dinaintea Mea murmurele
fiilor lui Israel, cu care murmu-
ră** împotriva voastră�. 
Şi Moise a vorbit fiilor lui Is-

rael şi toate căpeteniile lor i-au dat
un toiag, un toiag de fiecare că-
petenie, după casele părinţilor lor,
douăsprezece toiege; şi toiagul
lui Aaron era printre toiegele lor.
Şi Moise a aşezat toiegele înain-
tea DDDDDomnului în cortul* mărturiei.
Şi a fost aşa: a doua zi, când a
intrat Moise în cortul mărturiei,
iată, toiagul* lui Aaron pentru
casa lui Levi înmugurise** şi
făcuse boboci şi înflorise şi cop-
sese migdale. Şi Moise a scos
toate toiegele dinaintea DDDDDomnu-
lui la toţi fiii lui Israel şi ei s-au
uitat şi şi-a luat fiecare toiagul. Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Moise: �Du
înapoi* toiagul lui Aaron înain-
tea mărturiei, ca să fie păstrat ca
semn** pentru fiii răzvrătirii�, ca
să pui capăt murmurelor�� lor
împotriva Mea, ca să nu moară�.
Şi Moise a făcut aşa; cum îi po-
runcise DDDDDomnul, aşa a făcut.
Şi fiii lui Israel au vorbit

lui Moise, zicând: �Iată, murim!
Pierim, toţi pierim! Oricine* se
apropie de cortul DDDDDomnului va
muri; vom muri deci cu toţii?�

 Şi DDDDDomnul i-a zis lui Aaron:
�Tu şi fiii tăi şi casa tatălui tău

**Cap.
17.10; 26.10.
Ezec. 14.8.
2 Pet. 2.6.

*Cap. 1.51;
3.10.
2 Cr. 26.18.
**Ex. 30.7.

*Cap. 14.2.
**Vers. 3.

*Ex. 40.34.
**Vers. 19.

*Cap. 20.6.

*Vers. 21,24.
**Vers. 22.
Cap. 20.6.

*Cap. 25.13.
Is. 6.7.
**Cap. 1.53;
18.5.
Ios. 22.20.
1 Cr. 27.24.
�Ex. 12.13.
Cap. 8.19;
11.33.
Ios. 22.17.
Ps. 106.29.

*Cap. 6.10.
**Ex. 9.14.
Cap. 14.37;
25.8; 31.16.

 

*Ex. 25.16;
25.21.
**Ex. 25.22;
29.42,43;
30.36.

*Cap. 16.5.
**Cap. 16.11

 

*Ex. 38.21.
Cap. 18.2.
Fap. 7.44.

*Ev. 9.4.
**Ezec. 17.24

*Vers. 4.
**Cap. 16.38
�Deut. 31.27
1 Sam. 15.23
��Vers. 5.

*Cap. 1.51;
1.53; 18.4,7.
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împreună cu tine veţi purta nele-
giuirea locaşului sfânt; şi tu şi fiii
tăi împreună cu tine veţi purta*
nelegiuirea preoţiei voastre. Şi
apropie de tine pe fraţii tăi din se-
minţia lui Levi, seminţia tatălui
tău, ca să-i uneşti* cu tine şi să-ţi
slujească**; dar tu� şi fiii tăi
împreună cu tine să slujiţi înain-
tea cortului mărturiei. Şi ei să pă-
zească* cele de păzit ale tale şi
cele de păzit ale întregului cort, dar
să nu se apropie** de uneltele
sfântului locaş şi de altar�, ca să
nu moară��, ei şi voi împreună cu
ei. Şi ei să fie uniţi cu tine şi să pă-
zească cele de păzit ale cortului
întâlnirii, pentru toată slujba cor-
tului, şi nici un străin* să nu se
apropie de voi. Şi să păziţi cele
de păzit ale sfântului* locaş şi
cele de păzit ale altarului, ca să nu
mai fie mânie** asupra fiilor lui
Israel. Şi, iată, am luat pe fraţii
voştri, pe leviţi, dintre fiii lui Israel
şi vi i-am dăruit* ca dar pentru
DDDDDomnul, ca să facă slujba cortu-
lui întâlnirii. Dar tu şi fiii tăi îm-
preună cu tine să vă păziţi preo-
ţia* în orice lucru al altarului şi în
ceea ce este dincolo** de perdea
şi să slujiţi; vă dau preoţia ca o
slujbă în dar; şi străinul� care
se va apropia să fie omorât�.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Aa-
ron: �Şi Eu, iată, ţi-am dat paza
darurilor Mele ridicate* din
toate lucrurile** sfinte ale fiilor
lui Israel; ţie ţi le-am dat, dato-
rită ungerii�, şi fiilor tăi, prin-
tr-o rânduială pentru totdeauna.
Acesta va fi al tău dintre lucrurile
preasfinte păstrate de la foc: ori-
ce dar al lor, toate darurile* lor
de mâncare şi toate jertfele**
lor pentru păcat şi toate jertfele�
lor pentru vină, pe care Mi le
aduc ei, vor fi preasfinte pentru
tine şi pentru fiii tăi. Să le mă-
nânci ca preasfinte*; orice parte
bărbătească să mănânce din ele;

să-ţi fie sfinte. Şi acesta să fie
al tău: darul ridicat al darului
lor, cu toate darurile legănate*
ale fiilor lui Israel; ţi le-am
dat** ţie şi fiilor tăi şi fiicelor
tale cu tine, printr-o rânduială
pentru totdeauna. Oricine este
curat în casa ta să mănânce� din
ele. Toată* grăsimea untdelem-
nului şi toată grăsimea mustului
şi a grâului, pârga** din ce dau
ei DDDDDomnului, ţi le-am dat ţie.
Cele dintâi* roade coapte din tot
ce este în ţara lor, pe care le
aduc** ei DDDDDomnului, să fie ale
tale; oricine� este curat în casa
ta să mănânce din ele. Orice lu-
cru închinat* în Israel să fie al
tău. Orice deschide pântecele*,
din orice carne, pe care-l aduc ei
DDDDDomnului, din om sau animal,
va fi al tău; dar vei răscumpăra**
negreşit pe întâiul-născut� al o-
mului; şi să răscumperi pe întâ-
iul-născut al animalelor necu-
rate. Şi pe cei de răscumpărat
dintre cei de la vârsta de o lună
să-i răscumperi, după* preţuirea
ta, care va fi de cinci sicli de
argint, după siclul** sfântului lo-
caş, care este de douăzeci de
ghere. Dar să nu răscumperi* pe
întâiul-născut al vacii sau pe în-
tâiul-născut al oii sau pe întâ-
iul-născut al caprei: sunt sfinte.
Să le stropeşti sângele** pe al-
tar şi să le arzi grăsimea ca jert-
fă prin foc, de mireasmă� plăcutăa

DDDDDomnului. Şi carnea lor va fi a
ta; va fi a ta, ca şi pieptul* legă-
nat şi ca spata dreaptă. Toate
darurile ridicate din lucrurile
sfinte, pe care le ridică* fiii lui
Israel pentru DDDDDomnul, ţi le-am
dat ţie şi fiilor tăi şi fiicelor
tale cu tine, printr-o rânduială
pentru totdeauna; va fi un legă-
mânt** de sare pentru totdeauna
înaintea DDDDDomnului, pentru tine
şi pentru sămânţa ta cu tine�.

 Şi DDDDDomnul i-a zis lui Aaron:

*Ex. 28.38.
Lev. 10.17;
22.16.

*Gen. 29.34.
**Cap. 3.6,7.
�Cap. 3.10.

*Cap. 3.25;
3.31,36.
**Cap. 4.15;
16.40.
�Vers. 7.
��Cap. 1.51.

*Cap. 3.10.

*Cap. 3.28;
3.32,38.
**Cap. 16.46

 
*Cap. 3.9,12;
3.45; 8.19.

*Ex. 29.9.
Cap. 3.10.
**Ev. 9.3,6.
�Cap. 1.51.

*Lev. 7.14.
**Lev. 6.16;
6.18,26; 7.32
Cap. 5.9.
�Ex. 29.29;
40.13,15.
Lev. 21.10.

*Lev. 2.2,3;
10.12,13.
**Lev. 4.22;
6.25,26,30.
�Lev. 7.7;
10.12; 14.13.

*Ex. 29.37.
Lev. 6.29;
7.6.
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*Ex. 29.27;
29.28.
Lev. 7.30,34.
**Lev. 10.14.
Deut. 18.3.
�Lev. 22.2,3;
22.11-13.

*Deut. 32.14.
**Ex. 23.19.
Deut. 18.4.
Neem. 10.37.

*Ex. 22.29;
23.19; 34.26.
Lev. 2.14.
**Cap. 15.19
Deut. 26.2.
�Vers. 11.

*Lev. 27.28.

*Ex. 13.2.
Cap. 3.12.
**Ex. 13.13;
34.20.
�Lev. 27.26.
Cap. 3.13.

*Lev. 27.6.
Cap. 3.47.
**Ex. 30.13.
Lev. 27.25.
Ezec. 45.12.

*Deut. 15.19.
**Lev. 3.2.
�Lev. 3.5.

*Ex. 29.26.
Lev. 7.31,34.

*Vers. 11.
**Lev. 2.13.
2 Cr. 13.5.
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�Tu nu vei avea nici o moşteni-
re în ţara lor şi nu vei avea parte
între ei: Eu* sunt partea ta şi
moştenirea ta printre fiii lui Is-
rael. Şi, iată, am dat de moştenire
fiilor lui Levi toate zeciuielile*
în Israel, în schimbul slujbei lor,
pe care o fac ei, slujba** cortu-
lui întâlnirii. Şi de acum înain-
te, fiii lui Israel nu se vor apro-
pia* de cortul întâlnirii, ca să
nu poarte** păcat şi să moară.
Ci levitul, el va face slujba cor-
tului întâlnirii şi ei vor purta*
nelegiuirea lor; este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre. Şi ei să nu aibă moş-
tenire** printre fiii lui Israel,
pentru că am dat de moştenire*
leviţilor zeciuielile fiilor lui Is-
rael, pe care le aduc ei DDDDDomnului,
ca dar ridicat; de aceea am zis
despre ei: «Ei să nu aibă nici**
o moştenire printre fiii lui Is-
rael»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Şi să vorbeşti leviţi-
lor şi să le zici: «Când veţi lua
de la fiii lui Israel zeciuielile pe
care vi le-am dat de la ei ca
moştenire a voastră, să aduceţi
din ele un dar ridicat DDDDDomnu-
lui, zeciuială* din zeciuială. Şi
darul vostru ridicat vi se va so-
coti* ca grâul din arie şi ca
belşugula din teasc. Astfel să
aduceţi şi voi un dar ridicat
DDDDDomnului din toate zeciuielile
voastre pe care le luaţi de la
fiii lui Israel şi să daţi din ele
lui Aaron, preotul, darul ridicat
al DDDDDomnului. Din tot ce vă este
dat, să aduceţi tot darul ridicat
al DDDDDomnului, din toată grăsimea
lui, partea sfântă a lui din el».
Şi să le spui: «Când vei ridica
grăsimea lui din el, se va socoti
leviţilor ca venitul din arie şi
ca venitul din teasc. Şi să-l mân-
caţi în orice loc, voi şi casele
voastre; pentru că este plata* voastră

în schimbul slujbei voas-
tre în cortul întâlnirii. Şi nu veţi purta*
nici un păcat din cauza
lui, dacă veţi aduce din el gră-
simea lui; şi să nu profanaţi**
lucrurile sfinte ale fiilor lui Is-
rael, ca să nu muriţi»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se şi lui Aaron, zicând: �Aceasta
este rânduiala legii pe care a
poruncit-o DDDDDomnul, zicând: «Vor-
beşte fiilor lui Israel ca să-ţi a-
ducă o viţea roşie fără cusur, în
care nu este* cusur şi peste
care n-a fost jug** niciodată. Şi
s-o daţi preotului Eleazar şi
el s-o scoată afară* din tabără
şi cineva s-o înjunghie înaintea
feţei lui. Şi preotul Eleazar să
ia din sângele ei cu degetul său
şi să stropească* din sângele ei
de şapte ori drept în faţa cortu-
lui întâlnirii. Şi cineva să ardă
viţeaua înaintea ochilor lui; să-i
ardă* pielea şi carnea şi sânge-
le, cu balega. Şi preotul să ia
lemn* de cedru şi isop şi staco-
jiu şi să le arunce în mijlocul
focului unde arde viţeaua. Şi
preotul să-şi spele* hainele şi
să-şi scalde** carnea în apă şi,
după aceea, să intre în tabără;
şi preotul să fie necurat până
seara. Şi cel care a ars-o să-şi
spele hainele în apă şi să-şi scal-
de carnea în apă şi să fie necu-
rat până seara. Şi un om curat
să strângă cenuşa* viţelei şi s-o
pună într-un loc curat, afară din
tabără, şi să fie păstrată pentru
adunarea fiilor lui Israel, ca
apă** de despărţireb: este o cură-
ţire de păcatc. Şi cel care a strâns
cenuşa viţelei să-şi spele* hai-
nele şi să fie necurat până seara.
Şi să fie o rânduială pentru tot-
deauna pentru fiii lui Israel şi
pentru străinul care locuieşte
temporar printre ei.

 Cel care se va atinge de un
mort, de orice trup mort al unui

*Deut. 10.9.
Ios.13.14,33;
14.3; 18.7.
Ps. 16.5.
Ezec. 44.28.

*Lev. 27.30;
27.32.
Vers. 24,26.
Deut. 14.22.
Neem. 10.37;
12.44.
Ev. 7.5,8,9.
**Cap. 3.7,8.
*Cap. 1.51.
**Lev. 22.9.

*Vers. 1.
**Vers. 20.

*Vers. 21.
**Deut. 10.9;
14.27,29;
18.1.

*Neem. 10.38

*Vers. 30.

*Mt. 10.10.
Lc. 10.7.
1 Cor. 9.13.
1 Tim. 5.18.

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*Lev. 19.8;
22.16.
**Lev. 22.2;
22.15.

*Lev. 22.20.
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*Lev. 4.12;
4.21; 16.27.
Ev. 13.11.

*Lev. 4.6;
16.14,19.
Ev. 9.13.

*Ex. 29.14.
Lev. 4.11,12.

*Lev. 14.4,6;
14.49.

*Lev. 11.25;
15.5.
**Lev. 16.26;
22.6.

*Ev. 9.13.
**Cap. 8.7.
Vers. 13,20.
Cap. 31.23.

*Vers. 7.
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oma, să fie necurat* şapte zile. 
Să se cureţeb* cu eac a treia zi,
şi a şaptea zi va fi curat; şi dacă
nu se va curăţi a treia zi, atunci
a şaptea zi nu va fi curat. Ori-
cine se va atinge* de un mort, de
trupul mort al unui om care a
murit, şi nu se va curăţi, înti-
nează** cortul DDDDDomnului; şi su-
fletul acela va fi nimicit din Is-
rael; pentru că apa� de des-
părţire n-a fost stropită peste el,
va fi necurat��; necurăţia lui este
încă în el.

Aceasta este legea când va
muri un om într-un cort: oricine
intră în cort şi tot ce este în cort
să fie necurat şapte zile. Şi orice
vas deschis*, care nu va avea
capacul strâns pe el, va fi necu-
rat. Şi oricine se va atinge* de
cel omorât de sabie în câmp
deschis sau de vreun trup mort
sau de osul vreunui om sau de
vreun mormânt să fie necurat
şapte zile. Şi să se ia pentru cel
necurat din cenuşa* jertfei de
curăţire care a fost arsă şi să
se toarne apă de izvord peste ea
într-un vas. Şi un om curat să ia
isop* şi să-l înmoaie în apă şi
să stropească peste cort şi peste
toate vasele şi peste toate su-
fletele care erau acolo şi peste
cel care s-a atins de vreun os sau
de omul ucis sau de omul mort
sau de mormânt. Şi cel curat să-l
stropească* pe cel care nu este
curat, a treia zi şi a şaptea zi;
şi să-l cureţe a şaptea** zi; şi
să-şi spele hainele şi să se scal-
de în apă, şi seara va fi curat. Şi
omul care va fi necurat şi nu se
va curăţi, sufletul acela va fi
nimicit din mijlocul adunării,
pentru că a întinat* locaşul sfânt
al DDDDDomnului; apa de despărţire
n-a fost stropită peste el: este
necurat. Şi aceasta să le fie o
rânduială pentru totdeauna. Şi
cel care stropeşte apa de des-

părţire să-şi spele hainele şi cel
care se atinge de apa de despăr-
ţire să fie necurat până seara.
Şi orice* va atinge cel necurat
să fie necurat; şi sufletul care
se atinge** de el să fie necurat
până seara»�. 
Şi fiii lui Israel, toată adu-

narea, au ajuns în pustiul Ţin*,
în luna întâi; şi poporul s-a aşe-
zat la Cades. Şi Maria** a murit
acolo şi a fost înmormântată
acolo. 
Şi nu era apă* pentru adu-

nare şi s-au adunat împotriva**
lui Moise şi împotriva lui Aa-
ron. Şi poporul s-a certat* cu
Moise şi a vorbit, zicând: �De
am fi murit** când au murit�
fraţii noştri înaintea DDDDDomnului! 
Şi de ce* aţi adus adunarea
DDDDDomnului în pustiul acesta, ca să
murim aici, noi şi vitele noas-
tre? Şi de ce ne-aţi făcut să ne
suim din Egipt, ca să ne aduceţi
în locul acesta rău? Nu este un loc
de semănat sau de smochini sau
de* vii sau de rodii şi nu este
nici apă de băut�. Şi Moise şi Aa-
ron au plecat dinaintea adunării
la intrarea cortului întâlnirii şi
au căzut* cu feţele la pământ; şi
li s-a arătat gloria** DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Ia toiagul* şi strânge
adunarea, tu şi Aaron, fratele
tău, şi vorbiţi stâncii înaintea
ochilor lor şi ea îşi va da apele;
şi să le scoţi** apă din stâncă
şi să adăpi adunarea şi vitele
lor�. Şi Moise a luat toiagul di-
naintea* DDDDDomnului, aşa cum îi
poruncise El. Şi Moise şi Aaron
au strâns adunarea înaintea stân-
cii; şi el le-a zis: �Ascultaţi*, răz-
vrătiţilor: oare vă vom scoate
apă din stânca aceasta?� Şi Moi-
se şi-a ridicat mâna şi a lovit
stânca de două ori cu toiagul său:
şi a ieşit multă apă* şi adunarea
a băut, şi vitele lor. Şi DDDDDomnul

*Lev. 21.1.
Plân. 4.14.
Hag. 2.13.

*Vers. 19.
Cap. 31.19.
Fap. 21.26.

*Cap. 5.2.
**Lev. 15.31;
20.3.
�Cap. 8.7.
Vers. 9,20.
��Lev. 7.20;
22.3.

*Lev. 11.32.

*Vers. 11.

*Vers. 9.

*Ps. 51.7.

*Ezec. 36.25.
Ev. 10.22.
**Lev. 14.9.

*Vers. 13.

*Hag. 2.13.
**Lev. 5.2,3;
7.21; 15.5;
22.5,6.

*Cap. 13.21;
27.14; 33.36.
**Ex. 15.20.
Cap. 26.59.

*Ex. 17.1.
**Cap. 16.19

*Ex. 17.2.
**Cap. 14.2.
�Cap. 11.1;
11.33; 14.37;
16.32,35,49.

*Ex. 17.3.

 

*Cap. 16.14.

*Cap. 14.5;
16.4,22,45.
**Cap.14.10.

*Ex. 4.17,20;
17.5.
**Neem. 9.15
Ps. 114.8.
Is. 43.20.

 

*Cap. 17.10.

*Ps. 106.33.

*Ex. 17.6.
Deut. 8.15.
Is. 48.21.
1 Cor. 10.4.
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a zis lui Moise şi lui Aaron:
�Pentru că nu M-aţi crezut*, ca
să Mă sfinţiţi** înaintea ochilor
fiilor lui Israel, de aceea nu voi
veţi duce această adunare în ţara
pe care le-am dat-o�. Acestea
sunt apele* Meribaa, unde fiii lui
Israel s-au certat cu DDDDDomnul, şi
El S-a sfinţit în ei.

 Şi Moise a trimis soli de la
Cades* la împăratul Edomului**:
�Aşa zice fratele tău Israel:
«Cunoşti� tot necazul care a dat
peste noi: cum părinţii* noştri
au coborât în Egipt şi am locu-
it** în Egipt multe zile şi egip-
tenii� ne-au chinuit, pe noi şi pe
părinţii noştri. Şi, când am stri-
gat* către DDDDDomnul, El a auzit
glasul nostru şi a trimis** un în-
ger şi ne-a scos din Egipt; şi, iată,
suntem în Cades, cetate la mar-
ginea hotarului tău. Lasă-ne, te
rog, să trecem* prin ţara ta; nu
vom trece prin câmpuri sau prin
vii, nici nu vom bea apă din fân-
tâni, ci vom merge pe calea îm-
păratului; nu ne vom abate nici la
dreapta, nici la stânga, până vom
trece hotarul tău»�. Şi Edom* i-a
zis: �Să nu treci pe la mine, ca să
nu ies cu sabia împotriva ta�. Şi
fiii lui Israel i-au zis: �Ne vom sui
pe drumul mare şi, dacă vom bea
din apa ta, eu şi vitele* mele,
atunci îţi voi plăti** preţul; la-
să-mă să trec cu picioarele, fără
să fac altceva�. Şi el a zis: �Să nu
treci*!� Şi Edom a ieşit împotri-
va lui cu popor mult şi cu mână
tare. Şi Edom n-a vrut să lase
pe Israel să treacă prin hotarul
său; şi Israel s-a abătut* de la el.
Şi au pornit din Cades*. Şi

fiii lui Israel, toată adunarea, au
venit la Muntele Hor**. Şi DDDDDom-
nul a vorbit lui Moise şi lui Aa-
ron în Muntele Hor, la hotarul ţă-
rii Edomului, zicând: �Aaron va
fi adăugat* la poporul său, pen-

tru că nu va intra în ţara pe care
am dat-o fiilor lui Israel, pen-
tru că v-aţi răsculat împotriva**
poruncii Mele, la apele Meriba. 
Ia pe Aaron* şi pe Eleazar, fiul
său, şi suie-i pe Muntele Hor. Şi
dezbracă-l pe Aaron de hainele
lui şi îmbracă-l pe Eleazar, fiul
său, cu ele; şi Aaron va fi adău-
gat la poporul său şi va muri
acolo�. Şi Moise a făcut aşa cum
îi poruncise DDDDDomnul şi s-au suit
pe Muntele Hor, înaintea ochilor
întregii adunări. Şi Moise l-a dez-
brăcat pe Aaron de hainele* sale
şi l-a îmbrăcat pe Eleazar, fiul
său, cu ele. Şi Aaron** a murit
acolo, pe vârful muntelui; şi Moi-
se şi Eleazar au coborât de pe
munte. Şi toată adunarea a văzut
că Aaron a murit şi toată casa
lui Israel l-a plâns* pe Aaron
treizeci** de zile.
Şi canaanitul, împăratul A-

radului*, care locuia la sudb, a
auzit că Israel venea pe calea
Atarimc şi s-a luptat împotriva
lui Israel şi a luat captivi pe unii
dintre ei. Şi Israel* a făcut o
promisiune DDDDDomnului şi a zis:
�Dacă vei da pe poporul acesta
în totul în mâna mea, îi voi nimi-
ci cu totul cetăţile�. Şi DDDDDomnul
a ascultat glasul lui Israel şi
i-a dat pe canaaniţi în mâna lui;
şi ei i-au nimicit cu totul, pe ei
şi cetăţile lor. Şi au pus numele
locului Hormad*.

 Şi au plecat* de la Muntele
Hor, pe calea Mării Roşii, ca să o-
colească** ţara Edomului; şi su-
fletul poporului şi-a pierdut răb-
dareae pe cale. Şi poporul a vor-
bit împotriva* lui Dumnezeu şi îm-
potriva lui Moise, zicând: �Pentru
ce** ne-aţi făcut să ne suim din
Egipt, ca să murim� în pustiul aces-
ta? Pentru că nu este pâine şi nu
este apă şi ni s-a scârbit�� sufletul
de această pâine proastăf�. Şi DDDDDom-

*Deut. 32.51.
**Lev. 10.3.
Ezec. 20.41;
36.23; 38.16.
1 Pet. 3.15.

*Ex. 17.7.
Deut. 33.8.
Ps. 95.8;
106.32.

*Jud. 11.16.
**Gen.36.31
Deut. 2.4.
�Ios. 2.9,10;
9.9,10,24.
*Gen. 46.6.
**Ex. 12.40.
�Ex. 1.11.
Deut. 26.6.

*Ex. 2.23;
3.7.
**Ex. 3.2;
14.19; 23.20;
33.2.

*Cap. 21.22.
Deut. 2.27.

*Cap. 24.18.

*Ex. 12.38.
**Deut. 2.6;
2.28.

*Jud. 11.17.

*Deut. 2.8.

*Cap. 33.37.
**Cap. 21.4.

*Gen. 25.8.
Cap. 27.13;
31.2.
Deut. 32.50.

**Vers.10,12

*Cap. 33.38.

*Ex. 29.29;
29.30.
**Cap. 33.38
Deut. 10.6;
32.50.

*Gen. 50.3;
50.10.
**Deut. 34.8

*Cap. 33.40.
Jud. 1.16.

*Gen. 28.20.
Jud. 11.30.

*Cap. 14.45.

 

*Cap. 20.22;
33.41.
**Deut. 2.8.
Jud. 11.18. 

*Cap. 14.2,3.
**Ps. 78.19.
�Ex. 16.3;
17.3.
��Cap. 11.6.
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nul a trimis şerpi* înfocaţi în
popor şi au muşcat pe popor; şi a
murit mult popor din Israel. Şi
poporul a venit* la Moise şi a
zis: �Noi  am păcătuit, pentru că
am vorbit împotriva** DDDDDomnu-
lui şi împotriva ta; roagă-te�
DDDDDomnului să îndepărteze şerpii
de la noi�. Şi Moise s-a rugat
pentru popor. Şi DDDDDomnul a zis lui
Moise: �Fă-ţi un şarpe* înfocat şi
pune-l pe o prăjină. Şi va fi aşa:
oricine este muşcat şi-l va privi,
va trăi�. Şi Moise* a făcut un
şarpe de aramă şi l-a pus pe o
prăjină. Şi a fost aşa: dacă vreun
şarpe muşca pe cineva, când el
privea la şarpele de aramă, trăia.
Şi fiii lui Israel au plecat şi

au aşezat tabăra la Obot*. Şi au
plecat de la Obot şi au aşezat
tabăra la Iie-Abarima*, în pustiul
care este în faţa Moabului, spre
răsăritul soarelui. De acolo au
plecat şi au aşezat tabăra în va-
lea Zered*. De acolo au plecat
şi au aşezat tabăra dincolo de
Arnon, care este în pustiul care
iese din hotarul amoriţilor; pen-
tru că Arnon* este hotarul Moa-
bului, între Moab şi amoriţi. De
aceea se zice în cartea războaie-
lor DDDDDomnului:

�Vaheb în Sufa şi pâraiele
Arnonului
şi şuvoiul pâraielor, care se

pleacă spre locuinţa Arului*
şi se reazemă pe hotarul**

Moabului�.
Şi de aici la Beerb*: aceasta

este fântâna despre care a vorbit
DDDDDomnul lui Moise: �Adună po-
porul şi le voi da apă�. Atunci Is-
rael a cântat* cântarea aceasta:

�Ţâşneşte, fântână! Cântaţi-ic:
Fântâna pe care au săpat-o

căpeteniile, pe care au săpat-o
mai-marii poporului cu toiagul*
de domnie, cu toiegele lor�.
Şi din pustiu au venit la Ma-

tana şi de la Matana la Nahaliel
şi de la Nahaliel la Bamot. Şi
de la Bamot la valea care este
în câmpia Moabului, la vârful
Muntelui Pisga, care priveşte
spre* pustiud.
Şi Israel a trimis* soli la Si-

hon, împăratul amoriţilor, zi-
când: �Lasă-mă* să trec prin ţara
ta! Nu ne vom abate în câmpii
sau în vii; nu vom bea apă din
fântâni: vom merge pe calea
împăratului, până vom trece
hotarul tău�. Şi Sihon* n-a lăsat
pe Israel să treacă** prin hotarul
său, ci Sihon a strâns tot poporul
său şi a ieşit împotriva lui Israel
în pustiu şi a venit la Iahaţ� şi
s-a luptat împotriva lui Israel. Şi
Israel l-a bătut* cu ascuţişul sa-
biei şi i-a cucerit** ţara de la
Arnon până la Iaboc�, până la
fiii lui Amon; pentru că hotarul
fiilor lui Amon era tare. Şi Israel
a luat toate cetăţile acelea şi Is-
rael a locuit în toate cetăţile a-
moriţilor, în Hesbon* şi în toate
satele salee. Pentru că Hesbon
era cetatea lui Sihon, împăratul
amoriţilor, şi el se luptase îm-
potriva împăratului de mai îna-
inte al Moabului şi-i luase din
mână ţara, până la Arnon. De
aceea zic poeţiif:

�Veniţi la Hesbon, să se zi-
dească şi să se întărească ceta-
tea lui Sihon.

 Pentru că a ieşit un foc* din
Hesbon, o flacără din cetatea lui
Sihon,
şi a mistuit Ar-Moabul**, 

pe căpeteniile înălţimilor� Ar-
nonului.

 Vai* de tine, Moab! Eşti pier-
dut, popor al lui Chemoş**.

El a dat pe fiii� săi fugari 
şi pe fiicele�� sale captive lui
Sihon, împăratul amoriţilor.

Noi am tras asupra lorg; Hes-
bon este pierdut până la Di-

*Deut. 8.15.
Ier. 8.17.
1 Cor. 10.9.

*Cap. 11.2.
Ps. 78.34.
**Cap. 14.27
�Ex. 8.8,28.
1 Sam. 12.19
1 Împ. 13.6.
Fap. 8.24.

*Is. 14.29;
30.6.

 

*2 Împ. 18.4.
Ioan 3.14,15.

*Cap. 33.43.

*Cap. 33.44.

*Deut. 2.13.

*Cap. 22.36.
Jud. 11.18.

 

*Vers. 28.
Deut. 2.9.
**Deut. 2.18;
2.29.

*Jud. 9.21.

*Ex. 15.1.
Ps. 105.2;
106.12.

*Is. 33.22.

*Cap. 23.28.

*Deut. 2.26.
Jud. 11.19.

*Cap. 20.17.

*Deut. 29.7.
**Cap. 20.21
�Deut. 2.32.
Jud. 11.20.

*Deut. 29.7.
**Ios.12.1,2;
24.8.
Neem. 9.22.
Ps. 135.10;
135.11;
136.19.
Amos 2.9.
�Deut. 2.37.
*Deut. 1.4.
Ios. 12.2.
Ier. 49.3.

*Ier. 48.45.
**Vers. 15.
Deut. 2.9,18.
Is. 15.1.
�Is. 16.12.

*Ier. 48.46.
**Jud. 11.24.
1 Împ. 11.7.
2 Împ. 23.13.
Ier. 48.7,13.
�Is. 15.5.
��Is. 16.2.
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bon*; şi i-am pustiit până la No-
fah, care se întinde până laa Me-
deba**�.

 Şi Israel a locuit în ţara a-
moriţilor. Şi Moise a trimis să
cerceteze Iaezerul*; şi au luat
satele sale şi au alungat pe a-
moriţii care erau acolo.

 Şi s-au întors şi s-au suit pe
calea Basanuluib; şi Og*, îm-
păratul Basanului, a ieşit împo-
triva lor, el şi tot poporul său,
la luptă, la Edrei**. Şi DDDDDomnul
i-a zis lui Moise: �Nu te teme* de
el, pentru că l-am dat în mâna
ta, pe el şi tot poporul său şi
ţara sa; şi să-i faci** cum ai fă-
cut lui Sihon, împăratul amo-
riţilor, care locuia la Hesbon�.
Şi l-au bătut*, pe el şi pe fiii
săi şi tot poporul său, de n-au
lăsat nici unul; şi au pus stăpâ-
nire pe ţara lui.
Şi fiii* lui Israel au plecat şi

au aşezat tabăra în câmpiile
Moabului, dincolo de Iordan, la
Ierihon.
Şi Balac, fiul lui Ţipor*, a

văzut tot ce făcuse Israel amo-
riţilor. Şi Moab* s-a temut foarte
mult de popor, pentru că erau
mulţi; şi Moab s-a îngrozitc de
fiii lui Israel. Şi Moab a zis bă-
trânilor Madianului*: �Acum mul-
ţimea aceasta va mâncad tot ce
este împrejurul nostru, cum lin-
ge boul iarba verde a câmpului�.
Şi Balac, fiul lui Ţipor, era îm-
păratul Moabului pe timpul ace-
la. Şi a trimis soli la Balaam*,
fiul lui Beor, la Petor**, care
este lângă râue, în ţara fiilor po-
porului său, ca să-l cheme, zi-
când: �Iată, un popor a ieşit din
Egipt; iată, ei acoperă faţaf pă-
mântului şi locuiesc în dreptul
meu. Acum dar, vino, te rog, şi
blestemă-mi* pe poporul acesta,
pentru că este mai puternic decât
mine: poate că îl voi putea bate
şi-l voi alunga din ţară, pentru

că ştiu că acela pe care îl bine-
cuvântezi tu este binecuvântat
şi acela pe care îl blestemi tu
este blestemat�. Şi bătrânii Moa-
bului şi bătrânii Madianului au
plecat cu plăţile pentru ghicire*
în mâinile lor. Şi au venit la Ba-
laam** şi i-au spus cuvintele lui
Balac. Şi el le-a zis: �Rămâneţi*
aici la noapte şi vă voi aduce
cuvânt, după cum îmi va vorbi
DDDDDomnul�. Şi căpeteniile Moabu-
lui au rămas la Balaam.

 Şi Dumnezeu* a venit la Ba-
laam şi a zis: �Cine sunt aceşti
bărbaţi găzduiţi la tine?� Şi
Balaam a zis lui Dumnezeu:
�Balac, fiul lui Ţipor, împăratul
Moabului, a trimis la mine: «Ia-
tă, un popor a ieşit din Egipt şi
acoperă faţaf pământului; vino
acum şi mi-l blestemă; poate că
voi putea să lupt împotriva lui
şi să-l alung»�. Şi Dumnezeu a
zis lui Balaam: �Să nu mergi cu
ei; să nu blestemi poporul, pen-
tru că ei* sunt binecuvântaţi�.
Şi Balaam s-a sculat dimineaţa
şi a zis căpeteniilor lui Balac:
�Duceţi-vă în ţara voastră, pen-
tru că DDDDDomnul nu vrea să mă
lase să merg cu voi�. Şi căpe-
teniile Moabului s-au ridicat şi
s-au dus la Balac şi au zis: �Ba-
laam n-a vrut să vină cu noi�.

 Şi Balac a trimis din nou la
el căpetenii, mai mulţi şi mai
însemnaţi decât aceia. Şi au ve-
nit la Balaam şi i-au zis: �Aşa
zice Balac, fiul lui Ţipor: «Te rog,
să nu te împiedice nimic ca să
vii la mine! Pentru că te voi o-
nora foarte mult şi voi face ori-
ce-mi vei zice; vino deci, te rog,
blestemă-mi* pe poporul aces-
ta�. Şi Balaam a răspuns şi a
zis slujitorilor lui Balac: �De
mi-ar da* Balac casa lui plină de
argint şi de aur, n-aş putea să trec
peste** porunca DDDDDomnului Dum-
nezeului meu, ca să fac vreun

*Cap. 32.3;
32.34.
Ier. 48.18,22.
**Is. 15.2.

*Cap. 32.1.
Ier. 48.32.

*Deut. 3.1;
29.7.
**Ios. 13.12.

*Deut. 3.2.
**Vers. 24.
Ps. 135.10;
135.11;
136.20.

*Deut. 3.3.

*Cap. 33.48.

*Jud. 11.25.

*Ex. 15.15.

*Cap. 25.18;
31.2,3,8.
Ios. 13.21.

*Ios. 13.22;
24.9.
Neem. 13.2.
Mica 6.5.
2 Pet. 2.15.
Iuda 11.
Apoc. 2.14.
**Cap. 23.7.
Deut. 23.4.

*Vers. 12,17.
Cap. 23.7,8;
24.9.

 

*Cap. 23.23.
Deut. 18.10.
1 Sam. 9.7,8;
15.23.
**Ios. 13.22.

*Vers. 19.

*Gen. 20.3.
Vers. 20.

*Gen. 12.2;
22.17.
Cap. 23.20.
Rom. 11.29.

*Vers. 6.

*Cap. 24.13.
**Vers. 38.
1 Împ. 22.14.
2 Cr. 18.13.
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a Sau �cu foc până la�    b Pământ moale    c S-a îngrozit cu dezgust    d Lit. �va linge�    e Eufrat    f Lit. �ochiul�
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lucru, mic sau mare. Şi acum,
vă rog, rămâneţi* şi voi aici la
noapte şi voi şti ce-mi va mai
zice DDDDDomnul�.  Şi Dumnezeu* a
venit la Balaam noaptea şi i-a
zis: �Dacă aceşti bărbaţi vin să
te cheme, ridică-te, mergi cu ei,
dar să faci** numai după cu-
vântul pe care ţi-l voi spune Eu�.
Şi Balaam* s-a sculat dimineaţa
şi şi-a pus şaua pe măgăriţă şi
a mers cu căpeteniile Moabului.

 Şi mânia lui Dumnezeu s-a
aprins pentru că el plecase şi În-
gerul* DDDDDomnului a stat în drum,
ca potrivnic împotriva lui. Şi el
călărea pe măgăriţa lui şi cei doi
slujitoria ai săi erau cu el. Şi mă-
găriţa a văzut* pe Îngerul DDDDDom-
nului stând în drum, cu sabia
scoasă în mâna Sa; şi măgăriţa
s-a abătut din drum şi a intrat
în câmp. Şi Balaam a bătut mă-
găriţa, ca s-o întoarcă la drum.
Şi Îngerul DDDDDomnului a stat într-o
cărare strâmtă între vii, un zid
fiind de o parte şi un zid de
cealaltă parte. Şi măgăriţa a vă-
zut pe Îngerul DDDDDomnului şi s-a
strâns spre zid şi a strâns picio-
rul lui Balaam de zid; şi el din
nou a bătut-o. Şi Îngerul DDDDDom-
nului a mers mai departe şi a
stat într-un loc strâmt, unde nu
era drum să te întorci nici la
dreapta, nici la stânga. Şi măgă-
riţa a văzut pe Îngerul DDDDDomnului
şi s-a culcat jos sub Balaam. Şi
mânia* lui Balaam s-a aprins şi
a bătut măgăriţa cu toiagul său.
Şi DDDDDomnul a deschis gura* mă-
găriţei şi ea a zis lui Balaam:
�Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut
de trei ori până acum?� Şi Bala-
am a zis măgăriţei: �Pentru că ţi-ai
bătut joc de mine! De aş avea o
sabie în mâna mea, chiar* acum
te-aş ucide!� Şi măgăriţa* a zis
lui Balaam: �Nu sunt eu măgă-
riţa ta, pe care ai călărit de când
sunt a ta şi până în ziua aceasta?

*Vers. 8.

*Vers. 9.
**Vers. 35.
Cap. 23.12;
23.26; 24.13.

*2 Pet. 2.15.

*Ex. 4.24;
23.20.

*2 Împ. 6.17.
Dan. 10.7.
Fap. 22.9.

*Iac. 1.19.

*2 Pet. 2.16.

*Pr. 12.10.

*2 Pet. 2.16.

*Gen. 21.19.
2 Împ. 6.17.
Lc. 24.16,31.
**Ex. 34.8.
Ios. 5.13-15.

*2 Pet. 2.14;
2.15.
Iuda 11.

*Cap. 14.40.
1 Sam. 15.24;
15.30; 26.21.
2 Sam. 12.13
Iov 34.31,32.

*Vers. 20.

*Gen. 14.17.
**Cap.21.13.

*Vers. 17.
Cap. 24.11.

*Ex. 4.15.
Vers. 18.
Cap. 23.26;
24.13.
1 Împ. 22.14.
2 Cr. 18.13.

*Deut. 12.2.
**Cap. 23.13
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Am avut eu obiceiul să-ţi fac
aşa?� Şi el a zis: �Nu�. Şi DDDDDomnul a
deschis ochii* lui Balaam
şi a văzut pe Îngerul DDDDDomnului
stând în drum şi sabia scoasă în
mâna Sa; şi s-a plecat** şi s-a
aruncat cu faţa la pământ. Şi În-
gerul DDDDDomnului i-a zis: �Pentru
ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori
până acum? Iată, am ieşit ca să-ţi
stau împotrivăb, deoarece calea*
pe care mergi este spre prăpăd
înaintea Mea. Şi măgăriţa M-a
văzut şi s-a ferit de Mine de trei
ori până acum; dacă nu se ferea
de Mine, pe tine te-aş fi omorât
negreşit şi pe ea aş fi lăsat-o vie�.
Şi Balaam a zis Îngerului DDDDDom-
nului: �Am păcătuit*, pentru că
n-am ştiut că ai stat împotriva
mea în drum; şi acum, dacă este
rău în ochii Tăi, mă voi întoarce�.
Şi Îngerul DDDDDomnului a zis lui
Balaam: �Mergi cu bărbaţii a-
ceştia, dar să vorbeşti numai* cu-
vântul pe care ţi-l voi spune Eu�.
Şi Balaam a mers cu căpeteniile
lui Balac.

 Şi Balac a auzit că vine Ba-
laam şi i-a ieşit* în întâmpinare
până la cetatea Moabului, pe
hotarul Arnonului, care** este la
marginea hotarului. Şi Balac
i-a zis lui Balaam: �N-am trimis
eu la tine cu tot dinadinsul să te
cheme? Pentru ce n-ai venit la
mine? Într-adevăr, nu pot eu să
te onorez*?� Şi Balaam i-a zis
lui Balac: �Iată, am venit la tine;
acum, aş putea eu spune orice?
Cuvântul* pe care-l va pune Dum-
nezeu în gura mea, pe acela îl
voi spune�. Şi Balaam a mers cu
Balac şi au venit la Chiriat-Huţot.
Şi Balac a jertfit boi şi oi şi le-a
trimis lui Balaam şi căpeteniilor
care erau cu el.
Şi a fost aşa: a doua zi dimi-

neaţa, Balac l-a luat pe Balaam şi
l-a suit* pe înălţimile lui Baalc; şi
el a văzut de acolo partea** cea
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mai îndepărtată a poporului.
Şi Balaam i-a zis lui Balac:

�Zideşte-mi* aici şapte altare şi
pregăteşte-mi aici şapte viţei şi
şapte berbeci�. Şi Balac a făcut
cum zisese Balaam. Şi Balac şi
Balaam au adus un viţel* şi un
berbec pe fiecare altar. Şi Bala-
am i-a zis lui Balac: �Stai lângă*
arderea ta de tot, iar eu mă voi
îndepărta; poate mă va întâm-
pina DDDDDomnul; şi orice-mi va ară-
ta, îţi voi spune�. Şi a mers pe o
înălţime golaşă. Şi Dumnezeu l-a
întâmpinat* pe Balaam. Şi el I-a
zis: �Am făcut şapte altare şi pe
fiecare altar am adus un viţel şi
un berbec�. Şi DDDDDomnul a pus* un
cuvânt în gura lui Balaam şi a
zis: �Întoarce-te la Balac şi să vor-
beşti aşa�. Şi s-a întors la el şi,
iată, stătea lângă arderea sa de
tot, el şi toate căpeteniile Moabu-
lui. Şi şi-a rostit profeţiaa* şi a zis:

�Balac, împăratul Moabului,
m-a adus din Aram, din munţii
răsăritului:

«Vino! blestemă-mi** pe Ia-
cov. Şi vino, învinuieşte pe Is-
rael».

Cum* să blestem eu pe cine
n-a blestemat Dumnezeu? 
Şi cum să învinuiesc eu pe ci-

ne n-a fost învinuit de DDDDDomnul?
 Pentru că îl văd de pe vârful

stâncilor şi-l privesc de pe dealuri.
Iată, este un popor care va

locui deoparte* şi nu va fi numă-
rat printre** naţiuni.

Cine poate număra pulbe-
reab* lui Iacov şi numărul celei
de-a patra părţi a lui Israel?

Sufletul meu să moară de
moartea** celor drepţi şi sfârşitul
meu să fie ca al lor!�

 Şi Balac i-a zis lui Balaam:
�Ce mi-ai făcut? Te-am luat ca
să-i blestemi* pe vrăjmaşii mei şi,
iată, i-ai binecuvântat cu totul�. 
Şi el a răspuns şi a zis: �Nu tre-

buie eu să fiu atent să spun* ce
mi-a pus DDDDDomnul în gură?�

 Şi Balac i-a zis: �Vino, te rog,
cu mine într-alt loc, de unde îi
vei vedea; vei vedea numai par-
tea cea mai îndepărtată a lor, şi
nu-i vei vedea pe toţi; şi bleste-
mămi-i de acolo�. Şi l-a luat în
ogorul veghetorului, spre vârful
Pisga, şi a zidit* şapte altare şi a
adus un viţel şi un berbec pe
fiecare altar. Şi i-a zis lui Balac:
�Stai aici, lângă arderea ta de
tot, şi eu Îl voi întâmpina pe
DDDDDomnul acolo�. 
Şi DDDDDomnul l-a întâmpinat pe

Balaam şi a pus* un cuvânt în
gura lui şi a zis: �Întoarce-te la
Balac şi să vorbeşti aşa�. Şi a
venit la el şi, iată, stătea lângă
arderea sa de tot, şi căpeteniile
Moabului erau cu el. Şi Balac i-a
zis: �Ce a spus DDDDDomnul?� Şi el
şi-a rostit profeţia şi a zis:

�Ridică-te*, Balac, şi ascul-
tă! Pleacă urechea la mine, fiul
lui Ţipor!

 Dumnezeu* nu este om, ca să
mintă, nici fiu de om, ca să-I pa-
ră rău.

A zis** El şi nu va face? Şi a
vorbit El şi nu va împlini?

Iată, am primit să binecu-
vântez; şi El a binecuvântat* şi
eu nu pot întoarce**.

El n-a zărit nelegiuire* în Ia-
cov şi n-a văzut răutate** în
Israel.

DDDDDomnul Dumnezeul său este
cu� el şi strigătul�� unui împă-
rat este în mijlocul lui.

 Dumnezeu i-a scos* din E-
gipt: El are tăriac ca** a bivo-
luluid.

Pentru că nu este descântec*
împotriva lui Iacov, nici ghici-
re** împotriva lui Israel; 

la timpul său se va zice de-
spre Iacov şi despre Israel: «Ce
a lucrat� Dumnezeu!»

*Vers. 29.
*Vers. 14,30.

*Vers. 15.

*Vers. 16.

*Cap. 22.20;
22.35.
Deut. 18.18.
Ier. 1.9.

*Iov 27.1;
29.1.
Ps. 78.2.
Ezec. 17.2.
Mica 2.4.
Hab. 2.6.
**Cap. 22.6;
22.11,17.

*Cap. 22.12.

*Deut. 33.28.
**Ex. 33.16.
Ezra 9.2.

*Gen. 13.16;
28.14.
**Ps. 116.15.

*Cap. 22.11;
22.17; 24.10.
Neem. 13.2.

*Cap. 22.38.

*Vers. 1,2.

*Cap. 22.20;
22.35.
Vers. 5.

*Jud. 3.20.

*1 Sam. 15.29
Mal. 3.6.
Rom. 11.29.
Tit 1.2.
Iac. 1.17.
**Is. 40.8;
55.11.

*Gen. 12.2;
22.17.
Cap. 22.12.
**Is. 43.13.
*Cap. 14.18.
Ps. 32.2,5.
Rom. 4.7,8.
**Ier. 50.20.
�Ex.  3.12;
13.21; 29.45;
33.14.
��Lev. 25.9.
Ps. 89.15.
*Cap. 24.8.
**Deut. 33.17
Iov 39.10,11.

*Cap. 24.1.
**Cap. 22.7.
Deut. 18.10.
1 Sam. 15.23
�Ps. 44.1.
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a Sau �proverbul�, �parabola�    b Sau �ţărâna�    c Sau �rapiditatea�    d Lit. �unicornului� (probabil
rinocer)
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lui Balaam
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 Iată, poporul se va scula ca o
leoaică* şi va îndrăzni ca un leu.

 Nu se va culca** până nu va
sfâşia prada şi până nu va bea
sângele celor ucişi�.
Şi Balac i-a zis lui Balaam:

�Nici nu-i blestema, dar nici nu-i
binecuvânta!� Şi Balaam a răspuns
şi i-a zis lui Balac: �Nu ţi-am spus
eu, zicând: «Tot ce va spune*
DDDDDomnul, aceea voi face»?� 
Şi Balac i-a zis lui Balaam:

�Vino, te rog, te voi duce în-
tr-alt* loc; poate va fi plăcut în
ochii lui Dumnezeu ca să mi-i
blestemi de acolo�. Şi Balac l-a
luat pe Balaam pe vârful Peor,
care priveşte spre pustiu*. Şi
Balaam i-a zis lui Balac: �Zideş-
te-mi* aici şapte altare şi pre-
găteşte-mi aici şapte viţei şi
şapte berbeci�. Şi Balac a făcut
cum zisese Balaam şi a adus un
viţel şi un berbec pe fiecare altar.

 Şi Balaam a văzut că era bi-
ne în ochii DDDDDomnului să bine-
cuvânteze pe Israel şi n-a mers,
ca în alte* dăţi, să-l întâmpine cu
descântece**, ci şi-a îndreptat
faţa spre� pustiu. Şi Balaam şi-a
ridicat ochii şi l-a văzut pe Israel
locuind în corturi*, după semin-
ţiile sale. Şi Duhul lui Dumnezeu
a fost** peste el. Şi şi-a  rostit
profeţia* şi a spus:

�Balaam, fiul lui Beor, zicea**
şi omul cu ochiul deschis zicea,

 el zicea, cel care aude cu-
vintele lui Dumnezeu, care vede
viziunea* Celui Atotputernic, cel
care cade** cu faţa la pământ şi
cel care are ochii deschişi:

«Ce frumoase sunt corturile
tale, Iacove, şi locaşurile tale,
Israele!

Ca văile se întind, ca grădi-
nile pe malul râului,

ca pomii* de aloe pe care i-a
sădit** DDDDDomnul, ca cedrii lângă
ape!

 Apa se va revărsa din găleţile

ei şi sămânţa ei va fi în ape îm-
belşugate*.
Şi împăratul său va fi mai

mare decât Agag** şi împărăţia�
sa va fi înălţată.

 Dumnezeu l-a scos* din E-
gipt. Tăria Lui este ca** a bivolului.

El va mânca� naţiunile, pe
vrăjmaşii lui, şi le va zdrobib

oasele��. Şi-i va străpunge*� cu
săgeţile sale.

 S-a plecat, s-a culcat ca un
leu şi ca o leoaică*; cine-l va ri-
dica?

Cel care te binecuvântează
pe tine, binecuvântat** să fie, şi
cel care te blestemă pe tine,
blestemat să fie»�.

 Atunci mânia lui Balac s-a
aprins împotriva lui Balaam şi
a bătut* din palme; şi Balac i-a
zis lui Balaam: �Te-am chemat**
să-i blestemi pe vrăjmaşii mei şi
tu, iată, tot i-ai binecuvântat, de
trei ori până acum! Acum dar,
fugi la locul tău. Am zis*: «Te
voi onora foarte mult». Şi, iată,
DDDDDomnul te-a oprit de la onoa-
re�. Şi Balaam i-a zis lui Balac:
�N-am vorbit eu şi solilor tăi
pe care i-ai trimis la mine, zi-
când: «De mi-ar da* Balac casa
lui plină de argint şi de aur,
n-aş putea trece peste porunca
DDDDDomnului, ca să fac bine sau
rău din** inima mea; ce va
zice DDDDDomnul, aceea trebuie să
spun»? Şi acum, iată, mă duc la
poporul meu; vino, îţi voi ară-
ta* ce va face poporul acesta
poporului tău la sfârşitul** zi-
lelor�.
Şi el şi-a rostit profeţia* şi

a spus:
�Balaam, fiul lui Beor, zicea

şi omul cu ochiul deschis zicea,
el zicea, cel care aude cuvin-

tele lui Dumnezeu, cel care cu-
noaşte ştiinţa Celui Preaînalt,

cel care vede viziunea Celui
Atotputernic, cel care cade cu

*Ier. 51.13.
Apoc. 17.1;
17.15.
**1 Sam. 15.9
�2 Sam. 5.12
1 Cr. 14.2.

*Cap. 23.22.
**Ps. 22.21.
�Cap. 14.9;
23.24.
��Ps. 2.9.
Is. 38.13.
Ier. 50.17.
*�Ps. 45.5.
Ier. 50.9.

*Gen. 49.9.
**Gen. 12.3;
27.29.

*Ezec. 21.14;
21.17; 22.13.
**Cap. 23.11
Deut. 23.4,5.
Ios. 24.9,10.
Neem. 13.2.

*Cap. 22.17;
22.37.

*Cap. 22.18.
**Cap. 16.28

*Mica 6.5.
Apoc. 2.14.
**Gen. 49.1.
Dan. 2.28;
8.19,23; 10.14

*Vers. 3,4.
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*Gen. 49.9.
Naum 2.11;
2.12.
**Gen. 49.27

*Cap. 22.18;
22.38.
Vers. 12.
1 Împ. 22.14.

*Vers. 13.

*Cap. 21.20.

*Vers. 1.

*Cap. 23.3;
23.15.
**Cap. 23.23
�Cap. 23.28.

*Cap. 2.2.
**Cap. 11.25
1 Sam. 10.10;
19.20,23.
2 Cr. 15.1.

*Cap. 23.7;
23.18.
**Vers. 15,16

 
*Gen. 15.1.
Cap. 12.6.
**1 Sam. 19.24
Ezec. 1.28.
Dan. 8.18;
10.15,16.
Apoc. 1.17.

*Ps. 1.3.
Ier. 17.8.
**Ps. 104.16.
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faţa la pământ şi cel care are
ochii deschişi:

 «Îl văd*, dar nu acum; Îl pri-
vesc, dar nu de aproape.

O Stea va răsări din Iacov şi un
Toiag** de domnie se va ridica
din� Israel 
şi va străpunge laturile Moa-

bului�� şi va nimici pe toţi fiii
zarveia.
Şi Edomul* va fi o stăpâni-

re**, şi Seirul� o stăpânire, ei,
vrăjmaşii lui, şi Israel se va pur-
ta vitejeşte.
Şi Cel care va ieşi din Iacov

va stăpâni* şi va nimici ce rămâ-
ne din cetate»�.
Şi l-a văzut pe Amalec şi şi-a

rostit profeţia şi a zis:
�Amalec era întâiul dintre

naţiuni, dar sfârşitul lui va fi
pieirea�.
Şi l-a văzut pe chenit* şi şi-a

rostit profeţia şi a zis:
�Locuinţa ta este tare şi ţi-ai

aşezat cuibul în stâncă;
dar chenitul va fi nimicit, pâ-

nă te va lua captiv Asur*�.
 Şi şi-a rostit profeţia şi a zis:
�Vai! cine va trăi când va

aşeza Dumnezeu aceste lucruri?
Şi vor veni corăbii din ţăr-

mul Chitimuluib* şi vor asupri
pe Asur şi vor asupri pe Eber**; 
şi va merge şi el la pieire��.
Şi Balaam s-a ridicat şi a

mers şi s-a întors* la locul său. Şi
Balac a mers şi el pe calea sa.

 Şi Israel şedea în Sitim*;
şi poporul a început să practice
curvia** cu fiicele Moabului.
Şi ele au chemat pe popor la
jertfele* dumnezeilor lor; şi po-
porul a mâncat şi s-a plecat**
înaintea dumnezeilor lor. Şi Is-
rael s-a alipit de Baal-Peorc*;
şi mânia DDDDDomnului s-a aprins
împotriva lui Israel. Şi DDDDDomnul
i-a zis lui Moise: �Ia pe toţi capii
poporului şi spânzură-i* înain-
tea DDDDDomnului, în faţa soarelui,

ca să se întoarcă aprinderea**
mâniei DDDDDomnului de la Israel�.
Şi Moise le-a zis judecătorilor* lui
Israel: �Fiecare** să-şi ucidă pe
oamenii săi care s-au alipit de
Baal-Peor�.

 Şi, iată, un bărbat dintre fiii
lui Israel a venit şi a adus la fra-
ţii săi pe o madianită*, sub ochii
lui Moise şi sub ochii întregii
adunări a fiilor lui Israel, care
plângeau** înaintea intrării cor-
tului întâlnirii. Şi Fineas*, fiul
lui Eleazar, fiul lui Aaron, preo-
tul, a văzut şi s-a ridicat din mij-
locul adunării şi a luat o suliţă
în mână. Şi a intrat după acel
bărbat israelit în camera din cort
şi i-a străpuns pe amândoi, pe
bărbatul din Israel şi pe femeie,
prin pântecele ei. Şi plaga a fost
oprită* de la fiii lui Israel. Şi
cei care au murit* de plagă au
fost douăzeci şi patru de mii.

 Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-
se, zicând: �Fineas, fiul lui Ele-
azar, fiul lui Aaron, preotul, a
întors mânia Mea de la fiii lui
Israel, fiind gelos cu gelozia Mea
între ei, ca să nu nimicesc pe
fiii lui Israel în gelozia* Mea.
De aceea spune: «Iată, îi dau
legământul* Meu de pace. Şi le-
gământul unei preoţii* pentru
totdeauna va fi pentru el şi pen-
tru sămânţa** lui după el, pentru
că a fost gelos� pentru Dumne-
zeul său şi a făcut ispăşire��
pentru fiii lui Israel�. Şi numele
bărbatului din Israel care a fost
ucis cu madianita era Zimri, fiul
lui Salu, căpetenia unei case pă-
rinteşti dintre simeoniţi. Şi nu-
mele femeii madianite care a fost
ucisă era Cozbi, fiica lui Ţur*; el
era cap de seminţie al unei case
părinteşti în Madian.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Hărţuiţi pe madia-
niţi* şi bateţi-i! Pentru că ei
v-au hărţuit prin vicleniile* lor

*Apoc. 1.7.
**Gen. 49.10
Ps. 110.2.
�Mt. 2.2.
Apoc. 22.16.
��Is. 15.1;
16.14.

*2 Sam. 8.14
Ps. 60.8,9.
**Gen. 27.29
Amos 9.11;
9.12.
�Gen. 32.3.
*Gen. 49.10.

*Gen. 15.19.

*Gen. 10.22.

*Gen. 10.4.
Ezec. 27.6.
Dan. 11.30.
**Gen. 10.21;
10.25.
1 Cr. 1.19.
�Vers. 20.
*Vers. 14.
Cap. 31.8.

*Cap. 33.49.
Ios. 2.1.
Mica 6.5.
**Cap. 31.16
1 Cor. 10.8.
Apoc. 2.14.
*Ex. 34.15,16
1 Cor. 10.20.
**Ex. 20.5.
*Ps. 106.28;
106.29.
Osea 9.10.

*Deut. 4.3.
Ios. 22.17.

**Vers. 11.
Deut. 13.17.

*Ex. 18.21;
18.25.
**Ex. 32.27.
Deut. 13.6,9;
13.13,15.

*Cap. 22.4.
**Ioel 2.17.

 

*Ex. 6.25.
Ps. 106.30.

*Cap. 16.46.

 

*Cap. 14.37;
31.16.
Deut. 4.3.
1 Cor. 10.8.

*Ex. 20.5.
Deut. 29.20;
32.16,21.
1 Împ. 14.22.
Ps. 78.58;
79.5.
Ezec. 16.38.
Ţef. 1.18;
3.8.
*Is. 54.10.
Ezec. 34.25.
Mal. 2.4; 3.1

*Ex. 29.9;
40.15.
**1 Cr. 6.4.
�Fap. 22.3.
Rom. 10.2.
��Cap. 16.46
Ev. 2.17.

*Cap. 31.8.
Ios. 13.21.

*Cap. 31.2.

*Cap. 31.16.
Apoc. 2.14.
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prin care v-au amăgit în fapta
lui Peor şi în fapta Cozbiei,
fiica unei căpetenii a Madia-
nului, sora lor, care a fost ucisă
în ziua plăgii din cauza faptei
lui Peor�.

 Şi a fost aşa: după plagă*,
DDDDDomnul a vorbit lui Moise şi
lui Eleazar, fiul lui Aaron, preo-
tul, zicând: �Număraţi* capetele
întregii adunări a fiilor lui Isra-
el de la vârsta de douăzeci**
de ani în sus, după casele părin-
ţilor lor, ale tuturor celor care pot
ieşi la luptă în Israel�. Şi Moise
şi preotul Eleazar au vorbit
cu ei în câmpiile* Moabului,
lângă Iordan, la Ierihona, zicând:
�Număraţi  de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, după cum
a poruncit* DDDDDomnul lui Moise
şi fiilor lui Israel care au ieşit
din ţara Egiptului�:

 Ruben*, întâiul-născut al lui
Israel. Fiii lui Ruben: de la Enoh,
familia enohiţilor; de la Palu,
familia paluiţilor; de la Heţron,
familia heţroniţilor; de la Carmi,
familia carmiţilor. Acestea sunt
familiile rubeniţilor. Şi cei nu-
măraţi dintre ei au fost patruzeci
şi trei de mii şapte sute trei-
zeci*. Şi fiii lui Palu: Eliab. 
Şi fiii lui Eliab: Nemuel şi Datan
şi Abiram. Aceştia sunt acel Da-
tan* şi acel Abiram, chemaţi**
din adunare, care s-au răsculat
împotriva lui Moise şi împotriva
lui Aaron în ceata lui Core, când
s-au răsculat împotriva DDDDDomnu-
lui. Şi pământul* şi-a deschis
gura şi i-a înghiţit împreună cu
Core, când a murit adunarea,
când a mistuit focul pe cei două
sute cincizeci de bărbaţi: şi ei
au fost un semnb**. Dar fiii* lui
Core n-au murit.

 Fiii lui Simeon, după familii-
le lor: de la Nemuel*, familia ne-
mueliţilor; de la Iamin, familia
iaminiţilor; de la Iachin**, fami-

lia iachiniţilor; de la Zerah*, familia
zerahiţilor; de la Saul, familia
sauliţilor. Acestea sunt familiile
simeoniţilor*: douăzeci şi două de
mii două sute.

 Fiii lui Gad, după familiile
lor: de la Ţefon*, familia ţefo-
niţilor; de la Haghi, familia ha-
ghiţilor; de la Şuni, familia şu-
niţilor; de la Ozni, familia oz-
niţilor; de la Eri, familia eriţilor;
de la Arod*, familia arodiţilor;
de la Areli, familia areliţilor. 
Acestea sunt familiile fiilor lui
Gad, după cei număraţi ai lor,
patruzeci de mii cinci sute*.

 Fiii lui Iuda: Er* şi Onan; iar
Er şi Onan au murit în ţara Ca-
naanului. Şi fiii* lui Iuda, după
familiile lor: de la Şela, familia
şelaniţilor; de la Pereţ, familia
pereţiţilor; de la Zerah, familia
zerahiţilor. Şi fiii lui Pereţ: de la
Heţron, familia heţroniţilor; de
la Hamul, familia hamuliţilor.
Acestea sunt familiile lui Iuda,
după cei număraţi ai lor: şapte-
zeci şi şase de mii cinci sute*.

 Fiii* lui Isahar, după familii-
le lor: de la Tola, familia tolaiţi-
lor; de la Pua, familia puaniţilor; 
de la Iaşub, familia iaşubiţilor;
de la Şimron, familia şimroni-
ţilor. Acestea sunt familiile lui
Isahar, după cei număraţi ai lor:
şaizeci şi patru de mii trei sute*.

Fiii* lui Zabulon, după fami-
liile lor: de la Sered, familia se-
rediţilor; de la Elon, familia elo-
niţilor; de la Iahleel, familia
iahleeliţilor. Acestea sunt fami-
liile lui Zabulon, după cei nu-
măraţi ai lor: şaizeci de mii cinci
sute*.

Fiii* lui Iosif, după familiile
lor: Manase şi Efraim. Fiii lui
Manase: de la Machir*, familia
machiriţilor; şi Machir a născut
pe Galaad; de la Galaad, familia
galaadiţilor. Aceştia sunt fiii lui
Galaad: de la Iezer*, familia ie-

*Cap. 25.9.

*Ex. 30.12;
38.25,26.
Cap. 1.2.
**Cap. 1.3.

*Cap. 22.1.
Vers. 63.
Cap. 31.12;
33.48; 35.1.

*Cap. 1.1.
 

*Gen. 46.8.
Ex. 6.14.
1 Cr. 5.1.

 

*Cap. 1.21.

*Cap. 16.1.
**Cap. 16.2.

*Cap. 16.32;
16.35.
**Cap. 16.38
1 Cor. 10.6.
2 Pet. 2.6.
*Ex. 6.24.
Cap. 16.27;
16.33.
Deut. 24.16.
1 Cr. 6.22.

*Gen. 46.10.
Ex. 6.15.
**1 Cr. 4.24.

*Gen. 46.10.

*Cap. 1.23.

*Gen. 46.16.

*Gen. 46.16.

*Cap. 1.25.

*Gen. 38.3,4;
46.12.
*Gen. 49.8.
1 Cr. 2.3.
Apoc. 7.5.

*Cap. 1.27.

*Gen. 46.13.
1 Cr. 7.1.

*Cap. 1.29.

*Gen. 46.14.

*Cap. 1.31.

*Gen. 46.20.
Deut. 33.16.
*Ios. 17.1.
1 Cr. 7.14,15

*Ios. 17.2.
Jud. 6.11,24;
6.34.
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zeriţilor; de la Helec, familia he-
lechiţilor. De la Asriel, familia
asrieliţilor; de la Sihem, familia
sihemiţilor. De la Şemida, fami-
lia şemidaiţilor; de la Hefer,
familia heferiţilor. Şi Ţelofhad*,
fiul lui Hefer, n-avea fii, ci fii-
ce; şi numele fiicelor lui Ţelof-
had erau: Mahla şi Noa, Hogla,
Milca şi Tirţa. Acestea sunt fa-
miliile lui Manase; şi cei numă-
raţi ai lor: cincizeci şi două de
mii şapte sute*.

 Aceştia sunt fiii* lui Efraim,
după familiile lor: de la Şutelah,
familia şutelahiţilor; de la Be-
cher, familia becheriţilor; de la Ta-
han, familia tahaniţilor. Şi aceştia
sunt fiii lui Şutelah: de la Eran,
familia eraniţilor. Acestea sunt
familiile fiilor lui Efraim, după
cei număraţi ai lor: treizeci şi două
de mii cinci sute*. Aceştia sunt
fiii lui Iosif, după familiile lor.

 Fiii* lui Beniamin, după fa-
miliile lor: de la Bela, familia be-
laiţilor; de la Aşbel, familia aş-
beliţilor; de la Ahiram, familia
ahiramiţilor. De la Şufam, fami-
lia şufamiţilor; de la Hufam, fa-
milia hufamiţilor. Şi fiii lui Be-
la*: Ard şi Naaman; de la Ard, fa-
milia ardiţilor; şi de la Naaman,
familia naamaniţilor. Aceştia sunt
fiii lui Beniamin, după familiile
lor; şi cei număraţi ai lor: patru-
zeci şi cinci de mii şapte sute*.

 Aceştia sunt fiii* lui Dan,
după familiile lor: de la Şuham,
familia şuhamiţilor. Acestea sunt
familiile lui Dan, după familiile
lor. Toate familiile şuhamiţilor,
după cei număraţi ai lor: şaizeci
şi patru de mii patru sute*.

Fiii* lui Aşer, după familiile
lor: de la Imna, familia imniţi-
lor; de la Işvi, familia işviţilor;
de la Beria, familia beriiţilor. De
la fiii lui Beria: de la Heber, fa-
milia heberiţilor; de la Malchiel,
familia malchieliţilor. Şi numele

fiicei lui Aşer a fost Serah. Aces-
tea sunt familiile fiilor lui Aşer,
după cei număraţi ai lor: cinci-
zeci şi trei de mii patru sute.

Fiii* lui Neftali, după famili-
ile lor: de la Iahţeel, familia iah-
ţeeliţilor; de la Guni, familia
guniţilor; de la Ieţer, familia ie-
ţeriţilor; de la Şilem, familia şi-
lemiţilor. Acestea sunt familiile
lui Neftali, după familiile lor, şi
cei număraţi ai lor: patruzeci şi
cinci de mii patru sute*.

 Aceştia sunt cei număraţi ai
fiilor lui Israel: şase sute una mii
şapte sute treizeci*.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �La aceştia* să se îm-
partă ţara spre moştenire, după
numărul numelor. Celor* mai
mulţi să le dai mai mare moş-
tenire şi celor mai puţini să le
dai mai mică moştenire; fiecă-
ruia să i se dea moştenirea lui,
după cei număraţi ai săi. Totuşi
ţara să se împartă prin sorţ*: să
moştenească după numele semin-
ţiilor părinţilor lor. Moştenirea
lor să se împartă după sorţ, între
mai mulţi sau mai puţinia.

 Şi aceştia sunt cei număraţi
ai leviţilor*, după familiile lor:
de la Gherşon, familia gherşo-
niţilor; de la Chehat, familia che-
hatiţilor; de la Merari, familia
merariţilor. Acestea sunt familii-
le lui Levi: familia libniţilor, fa-
milia hebroniţilor, familia mah-
liţilor, familia muşiţilor, familia
coriţilor. Şi Chehat a născut pe
Amram*. Şi numele soţiei lui
Amram a fost Iochebed*, fiica
lui Levi, care i s-a născut lui Levi
în Egipt; şi ea a născut lui Am-
ram pe Aaron şi pe Moise şi pe
Maria, sora lor. Şi lui Aaron* i
s-au născut Nadab şi Abihu, Elea-
zar şi Itamar. Şi Nadab* şi Abi-
hu au murit, când au adus foc
străin înaintea DDDDDomnului. Şi cei*
număraţi ai lor au fost douăzeci

*Cap. 27.1;
36.11.

*Cap. 1.35.

*1 Cr. 7.20.

 

*Cap. 1.33.

*Gen. 46.21.
1 Cr. 7.5; 8.1.

*1 Cr. 8.3.

*Cap. 1.37.

*Gen. 46.23.

*Cap. 1.39.

*Gen. 46.17.
1 Cr. 7.30.

*Gen. 46.24.
1 Cr. 7.13.

*Cap. 1.43.

*Ex. 12.37;
38.26.
Cap. 1.46;
11.21.

*Ios. 11.23;
14.1.

*Cap. 33.54.

*Cap. 34.13.
Ios. 11.23;
14.2.

*Gen. 46.11.
Ex. 6.16-19.
1 Cr. 6.1,16.

*Ex. 6.20.

*Ex. 2.1,2;
6.20.

*Cap. 3.2.

*Lev. 10.1,2.
Cap. 3.4.
1 Cr. 24.2.
*Cap. 3.39.
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şi trei de mii, toată partea băr-
bătească, de la vârsta de o lună
în sus; pentru că ei n-au fost
număraţi** printre fiii lui Israel,
pentru că lor nu li s-a dat� moş-
tenire printre fiii lui Israel.

Aceştia sunt cei număraţi de
Moise şi de preotul Eleazar, care
au numărat pe fiii lui Israel în
câmpiile* Moabului, lângă Ior-
dan, la Ierihon. Şi printre aceş-
tia* n-a fost nici unul din cei
număraţi de Moise şi de preotul
Aaron, care au numărat pe fiii lui
Israel în pustiul Sinai. Pentru că
DDDDDomnul zisese despre ei: �Să
moară în pustiu*�. Şi n-a rămas
un om dintre ei, în afară** de
Caleb, fiul lui Iefune, şi de Io-
sua, fiul lui Nun.

 Şi s-au apropiat fiicele lui
Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui
Galaad, fiul lui Machir, fiul lui
Manase, din familiile lui Manase,
fiul lui Iosif. Şi numele* fiicelor
sale erau acestea: Mahla, Noa şi
Hogla şi Milca şi Tirţa. Şi ele
au stat înaintea lui Moise şi
înaintea preotului Eleazar şi îna-
intea căpeteniilor şi a întregii
adunări, la intrarea cortului în-
tâlnirii, zicând: �Tatăl nostru a
murit* în pustiu şi el n-a fost în
ceata celor care s-au strâns îm-
potriva DDDDDomnului, în ceata** lui
Core, ci a murit în păcatul său
şi n-a avut fii�. Pentru ce să se
stingă numele tatălui nostru din
familia lui, pentru că n-are fiu?
Dă-ne o stăpânire* între fraţii ta-
tălui nostru�. Şi Moise a adus
cauza* lor înaintea DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Fiicele lui Ţelofhad
vorbesc drept; să le dai* negreşit
o stăpânire de moştenire între
fraţii tatălui lor şi să treci asupra
lor moştenirea tatălui lor. Şi să
vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
«Dacă va muri cineva şi nu va
avea fiu, atunci să treceţi moş-

tenirea lui la fiica lui. Şi, dacă
nu va avea fiică, să daţi moşte-
nirea lui fraţilor lui. Şi, dacă nu
va avea fraţi, să daţi moştenirea
lui fraţilor tatălui său. Şi, dacă
tatăl său nu va avea fraţi, să daţi
moştenirea lui rudei lui celei
mai apropiate din familia lui, şi
el s-o stăpânească. Şi să fie pen-
tru fiii lui Israel o rânduială* de
judecatăa, cum a poruncit DDDDDom-
nul lui Moise»�.

 Şi DDDDDomnul a zis lui Moise:
�Suie-te* pe muntele acesta, A-
barim, şi vezi ţara pe care am
dat-o fiilor lui Israel. Şi, după ce
o vei vedea, şi tu vei fi adăugat*
la poporul tău, cum a fost adău-
gat Aaron, fratele tău, pentru că
v-aţi răsculat* împotriva porun-
ciib Mele, în pustiul Ţin, în cearta
adunării, în loc să Mă sfinţiţi la
ape înaintea ochilor lor�. (Aces-
tea sunt apele Meriba**, la Ca-
des, în pustiul Ţin.) Şi Moise a
vorbit DDDDDomnului, zicând: �DDDDDom-
nul Dumnezeul duhurilor* orică-
rei cărni să pună un bărbat peste
adunare, care să iasă* înaintea
lor şi să intre înaintea lor şi care
să-i scoată afară şi să-i aducă
înăuntru, ca adunarea DDDDDomnului
să nu fie ca nişte oi** care n-au
păstor�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Moise: �Ia pe Iosua, fiul lui Nun,
bărbat în* care este Duhul, şi
pune-ţi mâna peste el şi să-l pui
înaintea preotului Eleazar şi îna-
intea întregii adunări şi să-i
dai poruncă* înaintea ochilor lor. 
Şi să pui* asupra lui din glo-
ria ta, pentru ca toată adunarea
fiilor lui Israel să-l asculte**. Şi
el să stea înaintea preotului
Eleazar, care să întrebe* pentru el,
prin judecata lui Urim**, înain-
tea DDDDDomnului: după cuvântulc lui
să iasă şi după cuvântulc lui să
intre, el şi toţi fiii lui Israel îm-
preună cu el, toată adunarea�. Şi
Moise a făcut cum îi poruncise

**Cap. 1.49.
�Cap. 18.20;
18.23,24.
Deut. 10.9.
Ios. 3.14,33;
14.3.

*Vers. 3.

*Cap. 1.3.
Deut. 2.14,15
Ev. 3.17.

*Cap. 14.28.
1 Cor. 10.5,6.
**Deut. 1.36.
Ios. 14.6-10.

*Cap. 26.33;
36.1,11.
Ios. 17.3.

 

*Cap. 26.64.
**Cap. 16.1,2
�Cap. 26.33.

*Ios. 17.4.

*Ex. 18.15;
18.19.
Cap. 9.8.
Vers. 21.

*Cap. 36.2.

*Cap. 35.29.

*Cap. 33.47.
Deut. 3.27;
32.49; 34.1.
*Cap. 20.24;
20.28; 31.2.
Deut. 10.6.

*Cap. 20.12.
Deut. 1.37;
32.51.
Ps. 106.32.
**Ex. 17.7.

*Cap. 16.22.
Ev. 12.9.

*Deut. 31.2.
1 Sam. 8.20;
18.13.
2 Cr. 1.10.
**1 Împ. 22.17
Ezec. 34.5.
Zah. 10.2.
Mt. 9.36.
*Gen. 41.38.
Deut. 34.9.
Jud. 3.10;
11.29.
1 Sam. 16.13

*Deut. 3.28;
31.7.

*Cap. 11.17.
2 Împ. 2.15.
**Ios. 1.16;
1.17.
*Jud. 1.1;
20.18,23,26.
1 Sam. 22.10;
23.9; 30.7.
**Ex. 28.30.
Ios. 9.14.
1 Sam. 28.6.
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DDDDDomnul; şi a luat pe Iosua şi
l-a pus înaintea preotului Elea-
zar şi înaintea întregii adunări.
Şi şi-a pus mâinile peste el şi
i-a dat poruncă*, după cum vor-
bise DDDDDomnul prin Moise.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Porunceşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Să luaţi sea-
ma să-Mi aduceţi la timpul ho-
tărât darul* Meu, pâinea Mea,
pentru jertfele Mele prin foc, de
mireasmă plăcută Mie». 
Şi să le zici: «Aceasta este jert-

fa prin foc pe care o veţi aduce
DDDDDomnului: doi* miei de un an fără
cusur, zi de zi, ca ardere-de-tot
neîncetată. Să aduci un miel di-
mineaţa şi să aduci celălalt miel
între cele două seri, şi a zecea*
parte dintr-o efă de floare a făi-
nii, ca dar** de mâncare, fră-
mântată cu a patra parte dintr-un
hin de untdelemn bătut. Este o
ardere-de-tot* neîncetată, care a
fost rânduităa pe muntele Sinai,
de mireasmă plăcută, o jertfă prin
foc pentru DDDDDomnul. Şi darul ei
de băutură să fie a patra parte
dintr-un hin pentru un miel; să
torni în sfântul locaş darul de
băutură al unei băuturi tari pen-
tru DDDDDomnul. Şi să pregăteşti al
doilea miel între cele două seri;
să-l aduci cu acelaşi dar de mân-
care de dimineaţă şi cu acelaşi
dar de băutură, ca jertfă prin foc,
de mireasmă plăcută DDDDDomnului.

 Şi, în ziua sabatului, să adu-
ceţi doi miei de un an fără cusur
şi două zecimi de floare a făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare, şi darul său de bău-
tură. Aceasta este arderea-de-tot
din sabat* pentru fiecare sabat,
în afară de arderea-de-tot ne-
încetată** şi de darul său de
băutură.
Şi, la începutul lunilor* voas-

tre, să aduceţi o ardere-de-tot
DDDDDomnului: doi viţei tineri din

cireadă şi un berbec şi şapte
miei de un an fără cusur, şi trei*
zecimi de floare a făinii, ca dar
de mâncare, frământată cu unt-
delemn, pentru fiecare viţel, şi
două zecimi de floare a făinii, ca
dar de mâncare, frământată cu unt-
delemn, pentru fiecare berbec,
şi o zecime de floare a făinii fră-
mântată cu untdelemn, ca dar de
mâncare, pentru fiecare miel: este
o ardere-de-tot de mireasmă plă-
cută, o jertfă prin foc pentru DDDDDom-
nul; şi darurile lor de băutură: ju-
mătate de hin de vin pentru un
viţel şi a treia parte dintr-un hin
pentru un berbec şi a patra parte
dintr-un hin pentru un miel. Aceas-
ta este arderea-de-tot pentru fie-
care lună în lunile anului. Şi să
se aducă DDDDDomnului un ied ca
jertfă pentru păcat, în afară de
arderea-de-tot neîncetată* şi
de darul ei de băutură.
Şi, în luna întâi, în ziua a pai-

sprezecea* a lunii, este Paştele
DDDDDomnului. Şi în ziua a cincispre-
zecea a lunii acesteia este săr-
bătoarea*: şapte zile să se mă-
nânce azime. În ziua întâi să
fie o adunare sfântă: să nu faceţi
nici o muncă de slugă. Şi să adu-
ceţi o jertfă prin foc ca ardere-
de-tot DDDDDomnului: doi viţei tineri
din cireadă şi un berbec şi şapte
miei de un an � să vă fie fără*
cusur � şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn; să aduceţi trei ze-
cimi pentru un viţel şi două ze-
cimi pentru un berbec; să aduci o
zecime pentru fiecare miel din
cei şapte miei; şi un ţap ca jert-
fă pentru păcat, spre a face ispă-
şire* pentru voi. Să aduceţi aces-
te lucruri în afară de arderea-de-
tot de dimineaţă, care este ar-
derea-de-tot neîncetată. Să adu-
ceţi aceste lucruri în fiecare zi,
şapte zile, pâinea* jertfei prin foc,
de mireasmă plăcută DDDDDomnului;

*Vers. 19.

*Lev. 3.11;
21.6,8.
Mal. 1.7,12.

 

*Ex. 29.38.

 

*Ex. 16.36;
29.40.
Cap. 15.4.   
**Lev. 2.1.

*Ex. 29.42.
Amos 5.25.

*Ezec. 46.4.
**Vers. 3.

*Cap. 10.10.
1 Sam. 20.5.
1 Cr. 23.31.
2 Cr. 2.4.
Ezra 3.5.
Neem. 10.33.
Is. 1.14.
Ezec. 45.17;
46.6.
Osea 2.11.
Col. 2.16.

*Cap. 15.4-9

*Vers. 3.

*Ex. 12.6,18.
Lev. 23.5.
Deut. 16.1.
Ezec. 45.21.
*Ex. 23.15;
34.18.

*Lev. 22.20.
Cap. 29.8.
Deut. 15.21.

*Lev. 16.18.

*Lev. 3.11.
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*Cap. 28.19.
Deut. 15.21;
17.1.

*Lev. 16.3,5.

*Lev. 23.34.
Deut. 16.13.
Ezec. 45.25.

*Ezra 3.4

*Cap. 28.3.

*Lev. 23.36.

*Cap. 15.12.
Vers. 6,9,10.

să se aducă pe lângă arderea-
de-tot neîncetată şi darul său de
băutură. Şi, în ziua a şaptea*, să
aveţi o adunare sfântă; să nu
faceţi nici o muncă de slugă.
Şi, în ziua celor dintâi roa-

de*, când aduceţi un dar de mân-
care nou DDDDDomnului, la sărbătoa-
rea Săptămânilor** voastre, să
aveţi o adunare� sfântă; să nu
faceţi nici o muncă de slugă. 
Şi să aduceţi o ardere-de-tot ca
mireasmă plăcută DDDDDomnului: doi
viţei* tineri din cireadă, un berbec
şi şapte miei de un an; şi darul
lor de mâncare din floarea făinii
frământată cu untdelemn, trei
zecimi pentru un viţel, două ze-
cimi pentru un berbec, o zecime
pentru fiecare miel din cei şapte
miei; un ţap dintre capre, spre a
face ispăşire pentru voi. Să le
aduceţi în afară de arderea-de-tot
neîncetată şi de darul său de
mâncare � să vă fie fără cusur �
şi darurile lor de băutură.
Şi, în luna a şaptea, la întâi

ale lunii, să aveţi o adunare sfân-
tă, să nu faceţi nici o muncă de
slugă; să vă fie o zi de sunare*
din trâmbiţe. Şi să aduceţi DDDDDom-
nului o ardere-de-tot de mireasmă
plăcută: un viţel tânăr din cireadă,
un berbec şi şapte miei de un an
fără cusur; şi darul lor de mân-
care din floarea făinii frământa-
tă cu untdelemn, trei zecimi pen-
tru un viţel şi două zecimi pen-
tru un berbec şi o zecime pentru
fiecare miel din cei şapte miei; 
şi un ţap dintre capre, ca jertfă
pentru păcat, spre a face ispăşire
pentru voi, în afară de arderea-
de-tot lunară* şi de darul său de
mâncare, şi de arderea-de-tot
neîncetată** şi de darul său de
mâncare şi de darurile lor de
băutură, după rânduiala� lor, de
mireasmă plăcută, o jertfă prin foc
pentru DDDDDomnul.
Şi, la zece* ale lunii acesteia,

a şaptea, să aveţi o adunare sfân-
tă şi să vă mâhniţi** sufletele;

să nu faceţi nici o lucrare. Şi să
aduceţi DDDDDomnului o ardere-de-
tot de mireasmă plăcută: un viţel
tânăr din cireadă, un berbec, şapte
miei de un an � să vă fie fără*
cusur � şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn, trei zecimi pentru un
viţel, două zecimi pentru un
berbec, o zecime pentru fiecare
miel din cei şapte miei; un ţap
dintre capre, ca jertfă* pentru
păcat, în afară de jertfa pentru
păcat pentru ispăşire şi de ar-
derea-de-tot neîncetată şi de da-
rul său de mâncare şi de darurile
lor de băutură.
Şi, în ziua a cincisprezecea

a lunii a şaptea*, să aveţi o adu-
nare sfântă; să nu faceţi nici o
muncă de slugă şi să ţineţi o săr-
bătoare pentru DDDDDomnul şapte zi-
le. Şi să aduceţi o ardere-de-tot*,
o jertfă prin foc, de mireasmă plă-
cută DDDDDomnului: treisprezece vi-
ţei tineri din cireadă, doi berbeci,
paisprezece miei de un an � să fie
fără cusur � şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn, trei zecimi pentru
fiecare viţel din cei treisprezece
viţei, două zecimi pentru fiecare
berbec din cei doi berbeci; şi o
zecime pentru fiecare miel din
cei paisprezece miei; şi un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru pă-
cat, în afară de arderea-de-tot
neîncetată*, de darul său de mân-
care şi de darul său de băutură.
Şi a doua zi*: doisprezece

viţei tineri din cireadă, doi ber-
beci, paisprezece miei de un an
fără cusur; şi darul lor de mân-
care şi darurile lor de băutură
pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
după* rânduială; şi un ţap din-
tre capre, ca jertfă pentru păcat,
în afară de arderea-de-tot ne-
încetată şi de darul său de mân-
care şi de darurile lor de băutură.

 Şi a treia zi: unsprezece viţei,
doi berbeci şi paisprezece miei

*Ex. 12.16.
Vers. 18.

*Ex. 23.16.
**Ex. 34.22.
Lev. 23.10,15
Deut. 16.10.
Fap. 2.1.
�Ex. 12.16.
Lev. 23.2.
Cap. 10.2.
*Vers. 19.

*Lev. 23.24.

*Cap. 28.11.
**Cap. 28.3.
�Cap. 15.11;
15.12.

*Lev. 16.29;
23.27.
**Ps. 35.13.
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de un an fără cusur; şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de bău-
tură pentru viţei, pentru berbeci
şi pentru miei, după numărul lor,
după* rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neînceta-
tă şi de darul său de mâncare şi
de darul său de băutură.
Şi a patra zi: zece viţei, doi

berbeci şi paisprezece miei de
un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutu-
ră pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neînce-
tată şi de darul său de mâncare
şi de darul său de băutură.
Şi a cincea zi: nouă viţei, doi

berbeci şi paisprezece miei de
un an fără* cusur; şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de
băutură pentru viţei, pentru ber-
beci şi pentru miei, după numă-
rul lor, după rânduială; şi un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru pă-
cat, în afară de arderea-de-tot
neîncetată şi de darul său de mân-
care şi de darul său de băutură.
Şi a şasea zi: opt viţei, doi

berbeci şi paisprezece miei de
un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutu-
ră pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neînceta-
tă şi de darul său de mâncare şi
de darul său de băutură.
Şi a şaptea zi: şapte viţei, doi

berbeci şi paisprezece miei de
un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutură
pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neînceta-

tă şi de darul său de mâncare
şi de darul său de băutură.
Şi a opta zi să vă fie o adu-

nare* sfântă, să nu faceţi nici o
muncă de slugă. Şi să aduceţi o
ardere-de-tot, o jertfă prin foc de
mireasmă plăcută DDDDDomnului: un vi-
ţel, un berbec, şapte miei de un
an fără cusur; darul lor de mân-
care şi darurile lor de băutură pen-
tru viţei, pentru berbeci şi pentru
miei, după numărul lor, după rân-
duială; şi un ţap dintre capre, ca
jertfă pentru păcat, în afară de
arderea-de-tot neîncetată şi de
darul său de mâncare şi de darul
său de băutură. Acestea să le a-
duceţi DDDDDomnului la sărbătorile*
voastre, în afară de promisiunile**
voastre şi de darurile voastre de
bunăvoie pentru arderile-de-tot
ale voastre şi pentru darurile
voastre de mâncare şi pentru da-
rurile voastre de băutură şi pentru
jertfele voastre de pace�.

 Şi Moise a vorbit fiilor lui
Israel potrivit cu tot ce porunci-
se DDDDDomnul lui Moise.

 Şi Moise a vorbit capilor*
seminţiilor fiilor lui Israel, zi-
când: �Acesta este cuvântul pe
care l-a poruncit DDDDDomnul:

«Dacă un bărbat* va facea o
promisiuneb DDDDDomnului sau va
facec un jurământ**, ca să-şi le-
ge sufletul cu obligaţie, să nu-şi
calce cuvântul: să facă� potrivit
cu tot ce a ieşit din gura lui. Şi
dacă o femeie va face o promi-
siune DDDDDomnului şi se va lega cu
obligaţie în casa tatălui ei, în
tinereţea ei, şi tatăl ei va auzi
promisiunea ei şi obligaţia ei cu
care şi-a legat sufletul, şi tatăl
ei va tăcea faţă de ea, atunci
toate promisiunile ei vor sta în
picioare şi orice obligaţie cu care
şi-a legat ea sufletul va sta în
picioare. Dar dacă tatăl ei o va
opri în ziua în care a auzit, nici
una din promisiunile ei sau din

*Vers. 18.

*Ev. 7.26.

*Lev. 23.36.

*Lev. 23.2.
1 Cr. 23.31.
2 Cr. 31.3.
Ezra 3.5.
Neem. 10.33
Is. 1.14.
**Lev. 7.16;
22.21.

*Cap. 1.4;
1.16; 7.2.

*Lev. 27.2.
Deut. 23.21.
Jud. 11.30;
11.35.
Ecl. 5.4.
**Lev. 5.4.
Mt. 5.33;
14.9.
Fap. 23.14.
�Iov 22.27.
Ps. 22.25;
50.14; 66.13;
66.14; 116.14;
116.18.
Naum 1.15.
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obligaţiile ei cu care şi-a legat
sufletul nu va sta în picioare; şi
DDDDDomnul o va ierta, pentru că
tatăl ei a oprit-o. Şi dacă va
avea un soţ, când vor fi asupra ei
promisiunile ei sau rostirea cu
uşurinţă a buzelor ei prin care
şi-a legat sufletul, şi soţul ei va
auzi şi va tăcea faţă de ea
în ziua în care a auzit-o, atunci
promisiunile ei vor sta în picioa-
re şi obligaţiile ei cu care şi-a
legat sufletul vor sta în picioare. 
Dar dacă soţul ei o va opri*
în ziua în care a auzit, atunci el
va desfiinţa promisiunea ei care
este asupra ei şi rostirea cu
uşurinţă a buzelor ei prin care
şi-a legat sufletul; şi DDDDDomnul o va
ierta. Dar promisiunea văduvei
sau a celei despărţite, ori cu
ce şi-a legat ea sufletul, va sta
în picioare împotriva ei. Şi, dacă
ea a promis în casa soţului ei
sau şi-a legat sufletul cu obliga-
ţie prin jurământ, şi soţul ei a
auzit şi a tăcut faţă de ea şi n-a
oprit-o, atunci toate promisiu-
nile ei vor sta în picioare şi ori-
ce obligaţie cu care şi-a legat ea
sufletul va sta în picioare. Dar
dacă soţul ei le-a desfiinţat cu
adevărat în ziua în care le-a
auzit, atunci orice a ieşit de pe
buzele ei, cu privire la promi-
siunile ei sau cu privire la obli-
gaţiile sufletului ei, nu va sta
în picioare; soţul ei le-a desfiin-
ţat şi DDDDDomnul o va ierta. Orice
promisiune şi orice jurământ cu
care se leagă cineva, ca să-şi
mâhnească sufletul, soţul ei o
poate face să stea în picioare şi
soţul ei o poate desfiinţa. Dar
dacă soţul ei a tăcut faţă de ea
zi de zi, atunci el întăreşte toate
promisiunile ei sau toate obliga-
ţiile ei, care sunt asupra ei; le-a
întărit, pentru că a tăcut faţă de
ea în ziua în care le-a auzit. Iar
dacă le va desfiinţa cu adevărat,

după ce le-a auzit, atunci el va
purta nelegiuirea ei»�. Acestea
sunt rânduielile pe care DDDDDomnul
le-a poruncit lui Moise, între soţ
şi soţia sa, între tată şi fiica sa,
fiind în tinereţea ei în casa ta-
tălui ei.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Răzbună* pe fiii lui
Israel împotriva madianiţilor;
după aceea vei fi adăugat** la
poporul tău�. Şi Moise a vorbit
poporului, zicând: �Înarmaţi
bărbaţi dintre voi pentru război,
ca să meargăa împotriva Ma-
dianului, să facă răzbunarea*
DDDDDomnului asupra Madianului.
Să trimiteţi la război câte o mie
de seminţie, din toate seminţiile
lui Israel�. Şi au fost ridicaţi din
miile lui Israel câte o mie de
fiecare seminţie, douăsprezece
mii, înarmaţi de război. Şi Moi-
se i-a trimis la război, câte o mie
din fiecare seminţie, pe ei şi pe
Fineas, fiul lui Eleazar, preotul,
la război, cu uneltele sfântului
locaşb şi cu trâmbiţele* pentru
alarmă în mâna sa. Şi s-au războ-
it împotriva Madianului*, cum
poruncise DDDDDomnul lui Moise, şi
au ucis** toată partea bărbă-
tească. Şi au ucis pe împăraţii
Madianului, pe lângă ceilalţi ucişi
ai lor: pe Evi* şi pe Rechem şi
pe Ţur** şi pe Hur şi pe Reba,
pe cei cinci împăraţi ai Madia-
nului; şi au ucis cu sabia pe Ba-
laam�, fiul lui Beor. Şi fiii lui
Israel au luat captive pe femeile
Madianului şi pe pruncii lor şi
le-au luat pradă toate animalele
şi toate turmele şi toată averea.
Şi au ars cu foc toate cetăţile
lor în locurile unde locuiau şi
toate taberele lor. Şi au luat* toa-
tă prada şi tot jaful în oameni
şi în animale. Şi au adus la Moise
şi la preotul Eleazar şi la adu-
narea fiilor lui Israel pe cei cap-
tivic şi jaful şi prada, în tabără,

*Gen. 3.16.

*Cap. 25.17.
**Cap. 20.24;
20.26.

*Lev. 26.25.

 

*Cap. 10.9.

*Jud. 6.1,2;
6.33.
**Deut. 20.13
Jud. 21.11.
1 Sam. 27.9.
1 Împ. 11.15;
11.16.
*Ios. 13.21.
**Cap. 25.15
�Ios. 13.22.

*Deut. 20.14.
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în câmpiile Moabului, care sunt
lângă Iordan, la Ierihona.
Şi Moise şi preotul Eleazar

şi toate căpeteniile adunării le-au
ieşit în întâmpinare afară din
tabără. Şi Moise s-a mâniat pe
supraveghetorii oştirii, pe căpe-
teniile peste mii şi pe căpeteniile
peste sute, care veneau de la
slujba războiului. Şi Moise le-a
zis: �Aţi lăsat vii pe toate* fe-
meile? Iată, prin cuvântul* lui
Balaam, acestea i-au făcut** pe
fiii lui Israel să păcătuiascăb

împotriva DDDDDomnului în fapta lui
Peor şi a fost o plagă� peste
adunarea DDDDDomnului. Şi acum uci-
deţi* toată partea bărbătească
dintre prunci şi ucideţi pe orice
femeie care a cunoscut bărbat,
culcându-se cu el. Dar pe toţi
copiii de parte femeiască care
n-au cunoscut împreunarea cu
bărbat, păstraţi-i vii pentru voi
înşivă. Şi rămâneţi afară* din
tabără şapte zile, oricine a ucis pe
cinevac şi oricine s-a atins** de
cineva ucis; să vă curăţiţi de păcat
a treia zi şi a şaptea zi, voi şi cap-
tivii voştri. Şi să curăţiţi de păcat
orice haină şi orice lucru de piele
şi orice lucru din păr de capră
şi orice unealtă de lemn�.
Şi preotul Eleazar a zis bărba-

ţilor de război care merseseră la
luptă: �Aceasta este rânduiala
legii pe care a poruncit-o DDDDDom-
nul lui Moise: «Aurul şi argintul,
arama, fierul, cositorul şi plum-
bul şi orice suportă focul să tre-
ceţi prin foc şi va fi curat; nu-
mai să fie curăţit de păcat cu
apa* de despărţire; şi orice nu
suportă focul să-l treceţi prin
apă. Şi să vă spălaţi* hainele în
ziua a şaptea şi veţi fi curaţi şi,
după aceea, veţi intra în tabără»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Numără capetele pră-
zii şi a celor luaţi dintre oameni

şi dintre animale, tu şi preotul
Eleazar şi capii părinţilor adu-
nării. Şi împarte* prada în două:
între purtătorii războiului care
au ieşit la luptă şi toată aduna-
rea. Şi să iei o dare pentru DDDDDom-
nul de la bărbaţii de război care
au ieşit la luptă: un suflet* din
cinci sute, dintre oameni şi dintre
boi şi dintre măgari şi dintre oi.
Să-l luaţi din jumătatea lor şi
să-l dai preotului Eleazar ca dar
ridicat pentru DDDDDomnul. Şi, din
jumătatea fiilor lui Israel, să iei
unul* din cincizeci, dintre oa-
meni, dintre boi, dintre măgari şi
dintre oi, din orice animal, şi să le
dai** leviţilor care păzesc� cele de
păzit ale cortului DDDDDomnului�.
Şi Moise şi preotul Eleazar au
făcut cum poruncise DDDDDomnul lui
Moise. Şi prada care rămăsese din
jaful pe care-l luaseră oamenii de
război era: şase sute şaptezeci şi
cinci de mii de oi şi şaptezeci şi
două de mii de boi şi şaizeci şi
unu de mii de măgari; şi sufletele
de oameni, femei care n-au cu-
noscut împreunarea cu bărbat,
toate sufletele erau treizeci şi două
de mii. Şi jumătatea, care era
partea celor care ieşiseră la răz-
boi, a fost în număr de trei sute
treizeci şi şapte de mii cinci sute
de oi, şi darea pentru DDDDDomnul
dintre oi a fost şase sute şaptezeci
şi cinci; şi vitele, treizeci şi şase
de mii, şi darea pentru DDDDDomnul
dintre acestea: şaptezeci şi două.
Şi măgarii, treizeci de mii cinci
sute, şi darea pentru DDDDDomnul
dintre aceştia: şaizeci şi unu.
Şi sufletele de oameni, şaispre-
zece mii, din care darea pentru
DDDDDomnul, treizeci şi două de su-
flete. Şi Moise a dat* preotului
Eleazar partea darului ridicat al
DDDDDomnului, aşa cum poruncise
DDDDDomnul lui Moise. Şi, din jumă-
tatea fiilor lui Israel, pe care o

*Deut. 20.14.
1 Sam. 15.3.

*Cap. 24.14.
2 Pet. 2.15.
Apoc. 2.14.
**Cap. 25.2;
25.3.
�Cap. 25.9.

*Jud. 21.11.

*Cap. 5.2.
**Cap. 19.11

*Cap. 19.9;
19.17.

*Lev. 11.25.

*Ios. 22.8.
1 Sam. 30.24

*Cap. 18.26.

*Vers. 42-47.
**Cap. 18.8;
18.19.
�Cap. 3.7,8;
18.3,4.

*Cap. 5.9;
5.10; 18.19.
Vers. 29.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

15

16

17

19

23

24

27

28

30

41

Împărţirea
prăzilor

31:42

a Sau �la Iordanul Ierihonului�(Iordanul din dreptul Ierihonului)    b Sau �să lucreze cu necredincioşie�
c Sau �un suflet�



188

NUMERI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

împărţise Moise de la bărbaţii
care slujiseră la război (şi ju-
mătatea adunării a fost trei sute
treizeci şi şapte de mii cinci sute
de oi, şi treizeci şi şase de mii
de vite, şi treizeci de mii cinci
sute de măgari, şi şaisprezece
mii de oameni), din jumătatea
aceasta a fiilor lui Israel, Moise a
luat unul din cincizeci, dintre
oameni şi dintre vite, şi le-a
dat leviţilor care păzeau cele de
păzit ale cortului DDDDDomnului, după
cum poruncise DDDDDomnul lui Moise.

 Şi supraveghetorii care erau
peste miile oştirii, căpeteniile pes-
te mii şi căpeteniile peste sute,
s-au apropiat de Moise şi au zis
lui Moise: �Robii tăi au făcut nu-
mărătoarea bărbaţilor de război
care au fost sub mâna noastră şi
nu lipseşte nici un bărbat dintre
noi. Deci aducem un dar DDDDDom-
nului, fiecare ce a găsit, din
obiecte de aur, lănţişoare şi bră-
ţări, inele, cercei şi salbe, spre
a face ispăşire* pentru sufletele
noastre înaintea DDDDDomnului�. Şi
Moise şi preotul Eleazar au luat
aurul de la ei, tot felul de obiec-
te lucrate. Şi tot aurul darului
ridicat, pe care l-au ridicat pen-
tru DDDDDomnul, a fost şaisprezece
mii şapte sute cincizeci de sicli
de la căpeteniile peste mii şi că-
peteniile peste sute. (Bărbaţii de
război prădaseră* fiecare pentru
sine.) Şi Moise şi preotul Elea-
zar au luat aurul de la căpeteni-
ile peste mii şi peste sute şi l-au
adus în cortul întâlnirii, ca amin-
tire* pentru fiii lui Israel, înaintea
DDDDDomnului.

 Şi fiii lui Ruben şi fiii lui
Gad aveau multe vite, o foarte
mare mulţime; şi au văzut ţara
Iaezer* şi ţara Galaad şi, iată,
locul era un loc pentru vite. 
Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben
au venit şi au vorbit lui Moise
şi preotului Eleazar şi căpe-
teniilor adunării, zicând: �Atarot
şi Dibon şi Iaezer şi Nimra*

şi Hesbon şi Eleale şi Sebam
şi Nebo** şi Beon, ţara pe care*
a bătut-o DDDDDomnul înaintea a-
dunării lui Israel este o ţară pen-
tru vite şi robii tăi au vite�. Şi
au zis: �Dacă am căpătat favoa-
re în ochii tăi, să se dea robilor
tăi ţara aceasta în stăpânire; nu
ne trece peste Iordan�.
Şi Moise a zis fiilor lui Gad

şi fiilor lui Ruben: �Fraţii voştri
să meargă la război şi voi să şe-
deţi aici? Şi pentru ce* descura-
jaţi inima fiilor lui Israel ca să
nu treacă în ţara pe care le-a
dat-o DDDDDomnul? Aşa au făcut
părinţii voştri când i-am trimis*
de la Cades-Barnea să vadă**
ţara:  s-au suit* până la valea Eş-
col şi au văzut ţara şi au descu-
rajat** inima fiilor lui Israel, ca
să nu intre în ţara pe care le-o dă-
duse DDDDDomnul. Şi mânia* DDDDDomnu-
lui s-a aprins în ziua aceea şi a
jurat, zicând: «Nu vor vedea* băr-
baţii care au ieşit din Egipt, de
la vârsta de douăzeci de ani
în sus, ţara pe care am jurat-o
lui Avraam şi lui Isaac şi lui Ia-
cov! Pentru că nu M-au urmat
pe deplin, în afară de Caleb,
fiul lui Iefune, chenizitul, şi de
Iosua, fiul lui Nun, pentru că ei
L-au urmat* pe deplin pe DDDDDom-
nul». Şi mânia DDDDDomnului s-a
aprins împotriva lui Israel şi i-a
făcut să rătăcească* în pustiu
patruzeci de ani, până s-a stins
toată** generaţia care făcuse rău
în ochii DDDDDomnului. Şi, iată, voi
v-aţi ridicat în locul părinţilor
voştri, urmaşi de oameni păcă-
toşi, ca să adăugaţi şi mai mult
la focul* mâniei DDDDDomnului îm-
potriva lui Israel. Dacă vă aba-
teţi* de la El, ca să nu-L urmaţi,
El îi va mai lăsa în pustiu şi
veţi prăpădi tot poporul acesta�. 
Şi s-au apropiat de el şi au

zis: �Vom zidi staule de oi aici,
pentru vitele noastre, şi cetăţi pen-
tru micuţii noştri, dar noi înşine
vom fi gata înarmaţi* să mergem

*Ex. 30.12;
30.16.

*Vers. 32.
Deut. 20.14.

*Ex. 30.16.

*Cap. 21.32.
Ios. 13.25.
2 Sam. 24.5.

*Vers. 36.

**Vers. 38.
 
*Cap. 21.24;
21.34.

 

*Cap. 13.32.

*Cap. 13.3;
13.26.
**Deut. 1.22.

*Cap. 13.24;
13.31.
Deut. 1.24.
**Deut. 1.28.

*Cap. 14.11;
14.21.
Deut. 1.34.

*Cap. 14.28;
14.29.
Deut. 1.35.

*Cap. 14.24.
Deut. 1.36.
Ios. 14.8,9.

*Cap. 14.33.
**Cap. 26.64;
26.65.

*Deut. 1.34.

*Deut. 30.17
Ios. 22.16,18
2 Cr. 7.19;
15.2.

*Ios. 4.12,13
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înaintea fiilor lui Israel, până îi
vom duce la locul lor; şi micuţii
noştri vor rămâne în aceste cetăţi
întărite, din cauza locuitorilor
ţării. Nu ne vom întoarce* la ca-
sele noastre până ce fiii lui Is-
rael nu-şi vor lua în stăpânire
fiecare moştenirea sa. Pentru că
nu vom moşteni cu ei dincolo de
Iordan şi mai departe, pentru că
moştenirea* noastră ne-a căzut
dincoace de Iordan spre răsărit�. 
Şi Moise le-a zis: �Dacă veţi

face* lucrul acesta, dacă vă veţi
înarma înaintea DDDDDomnului pen-
tru război şi toţi dintre voi veţi
trece înarmaţi Iordanul înaintea
DDDDDomnului, până va alunga pe
vrăjmaşii Săi dinaintea Sa, şi
ţara va fi supusă* înaintea DDDDDom-
nului şi după aceea vă veţi în-
toarce**, veţi fi nevinovaţi faţă
de DDDDDomnul şi faţă de Israel, şi
ţara aceasta va fi stăpânirea�
voastră înaintea DDDDDomnului. Dar,
dacă nu veţi face aceasta, iată,
aţi păcătuit împotriva DDDDDomnului
şi să ştiţi că păcatul* vostru vă
va ajunge. Construiţi-vă cetăţi*
pentru micuţii voştri şi staule
pentru oile voastre şi faceţi** ce
a ieşit din gura voastră�.

 Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ru-
ben au vorbit lui Moise, zicând:
�Robii tăi vor face aşa cum po-
runceşte domnul meu. Micuţii*
noştri, soţiile noastre, turmele
noastre şi toate animalele noas-
tre vor fi aici, în cetăţile Gala-
adului, şi robii* tăi vor trece, fie-
care înarmat de război, înaintea
DDDDDomnului la luptă, cum zice
domnul meu�.
Şi Moise a poruncit* cu pri-

vire la ei preotului Eleazar şi
lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor
părinţilor seminţiilor fiilor lui Is-
rael. Şi Moise le-a zis: �Dacă
fiii lui Gad şi fiii lui Ruben vor
trece cu voi Iordanul înaintea
DDDDDomnului, fiecare înarmat de

luptă, şi ţara va fi supusă îna-
intea voastră, să le daţi ţara Ga-
laadului în stăpânire. Şi, dacă
nu vor trece cu voi înarmaţi, să
aibă stăpâniri între voi în ţara
Canaanului�. Şi fiii lui Gad şi fiii
lui Ruben au răspuns, zicând:
�Cum a zis DDDDDomnul către robii
tăi, aşa vom face. Vom trece înar-
maţi înaintea DDDDDomnului în ţara
Canaanului; şi stăpânirea moş-
tenirii noastre dincoace de Iordan
să fie a noastră�.
Şi Moise* le-a dat lor, fiilor

lui Gad şi fiilor lui Ruben şi la
jumătate din seminţia lui Mana-
se, fiul lui Iosif, împărăţia** lui
Sihon, împăratul amoriţilor, şi
împărăţia� lui Og, împăratul Ba-
sanului, ţara după cetăţile ei şi
hotarele ei, cetăţile ţării de jur-
împrejur. Şi fiii lui Gad au con-
struit Dibonul* şi Atarotul şi
Aroerul** şi Atrot-Şofanul şi
Iaezerul* şi Iogbeha şi Bet-
Nimra* şi Bet-Haranul, cetăţi
întărite** şi staule pentru oi. Şi
fiii lui Ruben au construit Hes-
bonul* şi Eleale şi Chiriataimul
şi Nebo* şi Baal-Meonul, schim-
bându-le** numele, şi Sibma, şi
au pus alte nume cetăţilor pe
care le-au construit. Şi fiii lui
Machir*, fiul lui Manase, au mers
la Galaad şi l-au luat şi au alun-
gat pe amoriţi, care erau acolo.
Şi Moise a dat* Galaadul lui
Machir, fiul lui Manase; şi el a
locuit acolo. Şi Iair*, fiul lui
Manase, a mers şi a luat satelea

lor şi le-a numit Havot-Iairb**.
Şi Nobah a mers şi a luat Chena-
tul şi satele lui şi l-a numit No-
bah, după numele* său.

Acestea sunt popasurile fii-
lor lui Israel care au ieşit din ţara
Egiptului, după oştirile lor, sub*
mâna lui Moise şi Aaron. Şi Moi-
se a scris plecările lor, după po-
pasurile lor după porunca DDDDDom-
nului; şi acestea sunt popasurile

*Ios. 22.4.

*Vers. 33.
Ios. 12.1;
13.8.

*Deut. 3.18.
Ios. 1.14;
4.12,13.

*Ios. 11.23;
18.1.
**Deut. 3.20
Ios. 22.4.
�Deut. 3.12;
3.15.
Ios. 1.15;
13.8,32; 22.4

*Gen. 4.7;
44.16.
Is. 59.12.

*Vers. 16,34.
**Cap. 30.2.

*Ios. 1.14.

*Ios. 4.12.

*Ios. 1.13.

*Deut. 3.12;
29.8.
Ios. 12.6;
13.8; 22.4.
**Cap. 21.24
�Cap. 21.33.

*Cap. 33.45;
33.46.
**Deut. 2.36

*Vers. 1,3.

*Vers. 3.
**Vers. 24.

*Cap. 21.27.

*Is. 46.1.
**Ex. 23.13.
Vers. 3.
Ios. 23.7.

*Gen. 50.23.

*Deut. 3.12.
Ios. 13.31;
17.1.

*1 Cr. 2.21-23
**Jud. 10.4.
1 Împ. 4.13.

*2 Sam. 18.18
Ps. 49.11.

*Ps. 77.20;
105.26.
Mica 6.4.
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*Gen. 36.27.
Deut. 10.6,7.
1 Cr. 1.42.

*Deut. 2.8.
1 Împ. 9.26;
22.48.
*Cap. 20.1;
27.14.

*Cap. 20.22.
**Cap. 20.23;
21.4.
�Cap. 20.16.

*Cap. 20.25;
20.28.
Deut. 10.6;
32.50.

*Cap. 21.1.

*Cap. 21.4.

*Cap. 21.10.

lor după plecările lor. Au plecat*
de la Ramses în luna întâi**, în
ziua a cincisprezecea a lunii în-
tâi; a doua zi după Paşti, fiii lui
Israel au ieşit cu mâna înălţată�
înaintea ochilor tuturor egipte-
nilor. Şi egiptenii înmormântau
pe toţi întâii-născuţi, pe care
DDDDDomnul îi lovise* dintre ei, şi
DDDDDomnul a făcut judecăţi chiar
şi asupra dumnezeilor** lor. Şi
fiii* lui Israel au plecat de la
Ramses şi au aşezat tabăra la
Sucot. Şi au plecat de la Sucot*
şi au aşezat tabăra la Etam, care
este la marginea pustiului. Şi
au plecat de la Etam* şi s-au
întors înapoi la Pi-Hahirot, care
este în dreptul Baal-Ţefonului,
şi au aşezat tabăra înaintea Mig-
dolului. Şi au plecat de la Pi-
Hahirot şi au trecut* prin mijlo-
cul mării în pustiu şi au mers
cale de trei zile în pustiul Eta-
mului şi au aşezat tabăra la
Mara. Şi au plecat de la Mara
şi au venit la Elim*; şi în Elim
erau douăsprezece izvoare de
apă şi şaptezeci de palmieri şi
au aşezat tabăra acolo. Şi au
plecat de la Elim şi au aşezat
tabăra lângă Marea Roşie. Şi au
plecat de la Marea Roşie şi au
aşezat tabăra în pustiul Sin*.
Şi au plecat din pustiul Sin şi
au aşezat tabăra în Dofca. Şi au
plecat de la Dofca şi au aşezat
tabăra în Aluş. Şi au plecat de la
Aluş şi au aşezat tabăra la Re-
fidim*, unde nu era apă pentru
popor să bea. Şi au plecat de
la Refidim şi au aşezat tabăra
în pustiul Sinai*. Şi au plecat
din pustiul Sinai şi au aşezat
tabăra la Chibrot-Hataava*. Şi au
plecat de la Chibrot-Hataava şi
au aşezat tabăra la Haţerot*.
Şi au plecat de la Haţerot şi au
aşezat tabăra la Ritma*. Şi au
plecat de la Ritma şi au aşezat
tabăra în Rimon-Pereţ. Şi au
plecat de la Rimon-Pereţ şi au
aşezat tabăra în Libna. Şi au ple-

cat de la Libna şi au aşezat tabă-
ra în Risa. Şi au plecat de la Ri-
sa şi au aşezat tabăra în Che-
helata. Şi au plecat de la Che-
helata şi au aşezat tabăra lângă
Muntele Şafer. Şi au plecat de la
Muntele Şafer şi au aşezat tabă-
ra în Harada. Şi au plecat de la
Harada şi au aşezat tabăra
în Machelot. Şi au plecat de la
Machelot şi au aşezat tabăra la
Tahat. Şi au plecat de la Tahat şi
au aşezat tabăra în Tarah. Şi au
plecat de la Tarah şi au aşezat
tabăra în Mitca. Şi au plecat de
la Mitca şi au aşezat tabăra în
Haşmona. Şi au plecat de la Haş-
mona şi au aşezat tabăra la Mo-
serot. Şi au plecat de la Moserot
şi au aşezat tabăra în Bene-Ia-
acan. Şi au plecat de la Bene-
Iaacan* şi au aşezat tabăra în
Hor-Ghidgad. Şi au plecat de la
Hor-Ghidgad şi au aşezat tabă-
ra la Iotbata. Şi au plecat de la
Iotbata şi au aşezat tabăra în
Abrona. Şi au plecat de la Abro-
na şi au aşezat tabăra în Eţion-
Gheber*. Şi au plecat de la Eţi-
on-Gheber şi au aşezat tabăra în
pustiul Ţin*, care este Cades. Şi
au plecat de la Cades* şi au aşezat
tabăra la Muntele Hor**, la hotarul
ţării� Edomului.
Şi preotul Aaron* s-a suit

pe Muntele Hor, după porunca
DDDDDomnului, şi a murit acolo, în
anul al patruzecilea, după ce ie-
şiseră fiii lui Israel din ţara
Egiptului, în luna a cincea, la în-
tâi ale lunii. Şi Aaron era de o
sută douăzeci şi trei de ani când
a murit pe Muntele Hor. Şi ca-
naanitul, împăratul Aradului*,
care locuia la sud, în ţara Cana-
anului, a auzit de venirea fiilor
lui Israel. Şi au plecat de la Mun-
tele Hor* şi au aşezat tabăra în
Ţalmona. Şi au plecat de la Ţal-
mona şi au aşezat tabăra în Pu-
non. Şi au plecat de la Punon şi
au aşezat tabăra în Obot*. Şi au
plecat de la Obot şi au aşezat

*Ex. 12.37.
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13.4.
�Ex. 14.8.
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*Ex. 14.22;
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*Ex. 16.1.

*Ex. 17.1;
19.2.

*Ex. 19.1,2.
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tabăra în Iie-Abarim*, la hotarul
Moabului. Şi au plecat de la Iie-
Abarim şi au aşezat tabăra în
Dibon-Gad*. Şi au plecat de la
Dibon-Gad şi au aşezat tabăra
în Almon-Diblataima*. Şi au
plecat de la Almon-Diblataim
şi au aşezat tabăra în Munţii*
Abarim, în faţa lui Nebo. Şi au
plecat de la Munţii Abarim şi au
aşezat tabăra în câmpiile* Moa-
bului, lângă Iordan, la Ierihon. 
Şi au aşezat tabăra lângă Iordan,
de la Bet-Ieşimot până la Abel-
Sitimb*, în câmpiile Moabului.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se în câmpiile Moabului, lângă
Iordan, la Ierihon, zicând: �Vor-
beşte fiilor lui Israel şi spune-le:
«După ce veţi trece* Iordanul în
ţara Canaanului, să alungaţi pe
toţi locuitorii* ţării dinaintea
voastră şi să distrugeţi toate
chipurilec** lor şi să distrugeţi
chipurile turnate ale lor şi să
pustiiţi toate înălţimiled lor. Şi
să puneţi stăpânire* pe ţară şi
să locuiţi în ea, pentru că vouă
v-am dat ţara, ca s-o stăpâniţi.
Şi să luaţi ţara de moştenire prin
sorţ*, după familiile voastre: ce-
lor mai mulţi să le daţi mai
multă moştenire şi celor mai pu-
ţini să le daţi mai puţină moş-
tenire; unde-i va cădea sorţul,
acolo să fie partea fiecăruia; să
vă luaţi moştenirea după semin-
ţiile părinţilor voştri. Dar, dacă
nu veţi alunga pe locuitorii* ţării
dinaintea voastră, aceia pe care
îi veţi lăsa dintre ei vă vor fi
spini** în ochi şi ghimpi în coas-
te şi vă vor asupri în ţara în care
veţi locui. Şi va fi aşa: vă voi face
aşa cum am gândit să le fac lor»�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Porunceşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Când veţi in-
tra în ţara Canaanului, aceasta-i
ţara care vă va cădea de moş-

tenire*, ţara Canaanului**, după
hotarele ei.

 Latura* voastră spre sud să
fie de la pustiul Ţin** de-a lungul
hotarelor Edomului, şi hotarul
vostru de la sud să fie de la
marginea Mării Sărate�, dinspre
răsărit��. Şi hotarul vostru să se
întoarcă de la sud de suişul* A-
crabim şi să treacă spre Ţin, şi
ieşirile lui să fie spre sud, la Ca-
des-Barnea**, şi să meargă la
Haţar-Adar şi să treacă până la
Aţmon�. Şi hotarul să se întoar-
că de la Aţmon la pârâul* Egip-
tului şi ieşirile lui să fie la mare. 
Şi, ca hotar spre apus, să aveţi

Marea cea Maree şi coasta ei.
Aceasta să fie hotarul vostru spre
apus.
Şi acesta să fie hotarul vos-

tru spre nord: de la Marea cea
Mare să vă însemnaţi Muntele
Hor*. De la Muntele Hor să vă
însemnaţi intrarea Hamatului* şi
ieşirile hotarului să fie spre Ţe-
dad**. Şi hotarul să meargă la
Zifron şi ieşirile lui să fie la Ha-
ţar-Enan*. Acesta să vă fie hota-
rul înspre nord.
Şi să vă însemnaţi hotarul

dinspre răsărit, de la Haţar-Enan
până la Şefam. Şi hotarul să
coboare de la Şefam la Ribla*, în
partea de răsărit a Ainului, şi
hotarul să coboare şi să atingă
ţărmulf Mării Chineretg**, spre
răsărit. Şi hotarul să coboare la
Iordan şi ieşirile lui să fie la Ma-
rea Sărată*. Aceasta să fie ţara
voastră, după hotarele ei, de jur-
împrejur»�.
Şi Moise a poruncit fiilor lui

Israel, zicând: �Aceasta este ţara*
pe care s-o luaţi ca moştenire
prin sorţ, pe care a poruncit
DDDDDomnul s-o dea la cele nouă
seminţii şi la jumătatea de semin-
ţie. Pentru că* seminţia fiilor
rubeniţilor, după casele părinţi-
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lor lor, şi seminţia fiilor gadiţi-
lor, după casele părinţilor lor, şi
jumătatea din seminţia lui Ma-
nase şi-au luat moştenirea. Cele
două seminţii şi jumătatea de
seminţie şi-au primit moştenirea
dincoace de Iordan, la Ierihon,
spre răsărit, spre răsăritul soa-
relui�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moise,

zicând: �Acestea sunt numele
bărbaţilor care vă vor împărţi
ţara: preotul Eleazar* şi Iosua,
fiul lui Nun. Şi să luaţi o că-
petenie* din fiecare seminţie, ca
să împartă ţara. Şi acestea sunt
numele bărbaţilor: din seminţia
lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune.
Şi din seminţia fiilor lui Simeon:
Samuel, fiul lui Amihud. Din
seminţia lui Beniamin: Elidad,
fiul lui Chislon. Şi din seminţia
fiilor lui Dan: căpetenia Buchi,
fiul lui Iogli. Dintre fiii lui Io-
sif: din seminţia fiilor lui Ma-
nase: căpetenia Haniel, fiul lui
Efod. Şi din seminţia fiilor lui
Efraim: căpetenia Chemuel, fiul
lui Şiftan. Şi din seminţia fiilor
lui Zabulon: căpetenia Eliţafan,
fiul lui Parnac. Şi din seminţia
fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel,
fiul lui Azan. Din seminţia fiilor
lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul
lui Şelomi. Şi din seminţia fiilor
lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul
lui Amihud�. Aceştia sunt cei că-
rora le-a poruncit DDDDDomnul să
împartă fiilor lui Israel moşte-
nirea în ţara Canaanului.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se în câmpiile Moabului, lângă
Iordan, la Ierihon, zicând: �Po-
runceşte fiilor lui Israel ca din
moştenirea stăpânirii lor să dea
leviţilor* cetăţi de locuit; şi să
daţi leviţilor terenuri pentru ce-
tăţi, de jur-împrejurul lor. Şi ce-
tăţile să fie ale lor spre locuire
şi terenurile lor să fie pentru a-
nimalele lor şi pentru bunurile lor

şi pentru toate vietăţile lor. Şi
terenurile cetăţilor pe care le veţi
da leviţilor să fie o mie de
coţi de jur-împrejur, de la zidu-
rile cetăţii în afară. Şi să măsu-
raţi, în afara cetăţii, latura de ră-
sărit, două mii de coţi; şi latura
de sud, două mii de coţi; şi latura
de apus, două mii de coţi; şi la-
tura de nord, două mii de coţi. Şi
cetatea să fie la mijloc; acestea
să le fie terenurile cetăţilor.

 Şi, din cetăţile pe care le
veţi da leviţilor, şase* să fie ce-
tăţi de scăpare, pe care să le rân-
duiţi pentru ucigaş, ca să scape
în ele; şi, în afară de ele, să le
daţi patruzeci şi două de ce-
tăţi. Toate cetăţile pe care le veţi
da leviţilor să fie patruzeci şi
opt* de cetăţi, ele şi terenurile
lor. Şi cetăţile pe care le veţi da
din* stăpânirea fiilor lui Israel:
de la cei care au multe**, să luaţi
multe, şi de la cei care au puţine,
să luaţi puţine; fiecare să dea
din cetăţile sale leviţilor, după
moştenirea sa pe care o moş-
teneşte�.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Moi-

se, zicând: �Vorbeşte fiilor lui Is-
rael şi spune-le: «După ce veţi
trece Iordanul în ţara Canaa-
nului, să vă rânduiţi* cetăţi.
Ele să vă fie cetăţi de scăpare,
ca să poată scăpa în ele un uci-
gaş care, fără** voiea, a lovit de
moarte pe cineva. Şi cetăţile să
vă fie ca scăpare de răzbunătorb,
pentru ca ucigaşul să nu moară*,
până nu va fi stat la judecată
înaintea adunării. Şi cetăţile pe
care le veţi da să vă fie şase* cetăţi
de scăpare: să daţi trei cetăţi
dincoace* de Iordan şi să daţi
trei cetăţi în ţara** Canaanului;
ele să fie cetăţi de scăpare. Aces-
te şase cetăţi să fie de scăpare
pentru fiii lui Israel şi pentru
străin* şi pentru cel care locuieşte
temporar printre ei, ca să scape

*Ios. 14.1;
19.51.

*Cap. 1.4,16.

*Lev. 25.32.
Ios. 14.3,4;
21.2.
Ezec. 45.5;
48.13.
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în ele oricine a ucis pe cineva fără
voie.
Şi, dacă l-a lovit cu o unealtă

de fier şi moare, este ucigaş:
şi ucigaşul* să fie omorât ne-
greşit. Şi dacă l-a lovit cu o
piatră din mână, de care poate
muri cineva, şi moare, este uci-
gaş: şi ucigaşul să fie omorât*
negreşit. Sau, dacă l-a lovit cu o
unealtă de lemn din mână, de
care poate muri cineva, şi moare,
este ucigaş: şi ucigaşul să fie
omorât negreşit. Răzbunătorul*
sângelui să-l omoare el însuşi pe
ucigaş; când îl va întâlni, să-l
omoare. Şi, dacă îl atacă* din
ură** sau aruncă ceva asupra
lui şi moare, sau îl loveşte din
vrăjmăşie* cu mâna sa, şi moare,
cel care l-a lovit să fie omorât
negreşit: este ucigaş; răzbună-
torul sângelui să-l omoare pe uci-
gaş când îl întâlneşte. Dar, dacă
l-a lovit deodată, fără vrăjmăşie,
sau a aruncat asupra lui vreo
unealtă, dar fără premeditare,
sau cu vreo piatră de care poate
muri cineva, fără să-l vadă, şi
a aruncat-o asupra lui şi moare,
şi el nu era vrăjmaşul său, nici
nu-i voia răul, atunci adunarea*
să judece între cel care a lovit
şi răzbunătorul sângelui, după
aceste judecăţia. Şi adunarea
să-l scape pe ucigaş din mâna
răzbunătorului sângelui şi adu-
narea să-l întoarcă în cetatea
de scăpare în care fugise şi să
rămână acolo până la moartea*
marelui preot care a fost uns** cu
untdelemnul sfânt. Dar, dacă
ucigaşul va ieşi cumva din ho-
tarele cetăţii lui de scăpare în
care fugise, şi răzbunătorul sân-
gelui îl va găsi afară din hota-
rele cetăţii sale de scăpare, şi
răzbunătorul sângelui îl va uci-
de pe ucigaş, nu va fi vinovă-
ţie* de sânge asupra lui. Pentru
că ucigaşul trebuia să rămână în

cetatea sa de scăpare până la
moartea marelui preot; dar, după
moartea marelui preot, poate să
se întoarcă în ţinutul stăpânirii lui.
Şi acestea să vă fie o rân-

duială* de judecată în genera-
ţiile voastre, în toate locuinţele
voastre.

Cel care va omorî pe cineva,
ucigaşul, să fie omorât*, după
spusab martorilor**; dar un sin-
gur martor nu va mărturisic îm-
potriva cuiva, ca să fie omorât.
Şi să nu luaţi răscumpărare pen-
tru viaţa ucigaşului care este vi-
novat de moarte, ci să fie omo-
rât. Şi să nu luaţi răscumpărare
pentru cel fugit în cetatea sa de
scăpare, ca să se întoarcă să lo-
cuiască în ţara sa, până la moar-
tea preotului. Şi să nu întinaţi*
ţara în care sunteţi, pentru că
sângele, el întinează ţara; şi nu
se poate face ispăşire pentru
ţară pentru sângele vărsat în ea,
decât cu sângele** aceluia care
l-a vărsat. Deci să nu întinaţi*
ţara în care locuiţi, în mijlocul
căreia locuiesc Eu. Pentru că
Eu sunt DDDDDomnul care locuiesc**
în mijlocul fiilor lui Israel»�.
Şi capii părinţilor familiilor

fiilor lui Galaad*, fiul lui Ma-
chir, fiul lui Manase, din fami-
liile fiilor lui Iosif, s-au apropiat
şi au vorbit înaintea lui Moise
şi înaintea căpeteniilor, capilor
părinţilor fiilor lui Israel. Şi au
zis: �DDDDDomnul a poruncit dom-
nului meu să dea* ţara de moş-
tenire prin sorţ fiilor lui Israel şi
domnului meu i s-a poruncit de
DDDDDomnul să dea moştenirea fra-
telui nostru Ţelofhad** fiicelor
lui. Dar, dacă se vor căsători
după cineva dintre fiii seminţii-
lor fiilor lui Israel, atunci moş-
tenirea lor se va lua din moşte-
nirea părinţilor noştri şi se va
adăuga la moştenirea seminţiei de
care vor ţine ele şi se va lua din
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**Ex. 29.45.
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29

30

33

34

1

2

a Sau �rânduieli�    b Lit. �gura�    c Lit. �nu va răspunde�

36:3

Pedeapsa
pentru omor

Moştenirea
fiicelor

36



194

NUMERI

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

*Lev. 25.10.

*Cap. 27.7.

*Vers. 12.

*1 Împ. 21.3.

*1 Cr. 23.22.

*Cap. 27.1.

*Lev. 26.46;
27.34.
**Cap. 22.1;
26.3; 33.50.

sorţul moştenirii noastre. Şi, când
va fi jubileul* fiilor lui Israel,
atunci moştenirea lor se va adău-
ga la moştenirea seminţiei de
care ţin ele şi moştenirea lor se
va lua de la moştenirea seminţiei
părinţilor noştri�.
Şi Moise, după cuvântul DDDDDom-

nului, a poruncit fiilor lui Israel,
zicând: �Drept* vorbeşte semin-
ţia fiilor lui Iosif. Acesta este
cuvântul pe care l-a poruncit
DDDDDomnul pentru fiicele lui Ţe-
lofhad, zicând: «Să se căsăto-
rească după cine va fi bine în
ochii lor, numai să se căsăto-
rească* în familia seminţiei tată-
lui lor şi nici o moştenire a fiilor
lui Israel să nu treacă de la
seminţie la seminţie, pentru că
fiii lui Israel se vor lipi* fiecare
de moştenirea seminţiei părin-
ţilor lui. Şi fiecare fată* care
stăpâneşte o moştenire printre

9

10

11

12

13

seminţiile fiilor lui Israel să se
căsătorească după unul din fa-
milia seminţiei tatălui său, şi fiii
lui Israel să stăpânească fiecare
moştenirea părinţilor săi. Şi nici
o moştenire să nu se treacă de
la o seminţie la altă seminţie,
pentru că fiecare din seminţiile
fiilor lui Israel se va lipi de moş-
tenirea sa»�.

Aşa cum poruncise DDDDDomnul
lui Moise, aşa au făcut fiicele
lui Ţelofhad. Şi Mahla, Tirţa,
Hogla şi Milca şi Noa, fiicele*
lui Ţelofhad, s-au căsătorit după
fiii unchilor lor. S-au căsătorit
în familiile fiilor lui Manase, fiul
lui Iosif, şi moştenirea lor a fost
în seminţia familiei tatălui lor.

Acestea* sunt poruncile şi rân-
duielile pe care le-a poruncit
DDDDDomnul prin Moise fiilor lui
Israel, în câmpiile** Moabului,
lângă Iordan, la Ierihon.

11

13
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**Gen. 22.17;
26.4.
Ex. 32.13.

*1 Împ. 3.8,9

*Ex. 18.21.
Num. 11.16,17

*Ex. 18.25.

*Cap. 16.18.
Ioan 7.24.
**Lev. 24.22

*Lev. 19.15.
Cap. 10.17;
16.19.
1 Sam. 16.7.
Pr. 24.23.
Fap. 10.34.
Iac. 2.1.
**2 Cr. 19.6.
�Ex. 18.22,26

*Ex. 18.20.

*Vers. 2.
**Cap. 2.7;
8.15; 32.10.
Ier. 2.6.
�Vers. 7.
��Num.
10.12; 13.26.

*Cap. 4.46.
**Num. 22.1.
Cap. 2.8.

*Ex. 3.1;17.6
**Gen. 32.3.
�Num. 13.26;
32.8.
Cap. 9.23.

*Num. 33.38.
**Cap. 4.1,2.

*Num.21.21-26
Cap. 2.26-35.
Ios. 13.10.
Neem. 9.22.
**Num.21.33
Ios. 13.12.
�Ios. 12.4.

*Ex. 19.1.
Num.10.11,12

*Gen. 15.18.
Cap. 11.24.
Ios. 10.40.

*Ex. 33.1.
Ev. 6.13,14.
**Gen. 12.7;
15.18; 17.8;
26.3; 28.13.

*Ex. 18.18.
Num. 11.14.
*Gen. 15.5.
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*2 Sam. 24.3
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Acestea sunt cuvintele pe care
le-a rostit Moise către tot Israe-
lul dincoace* de Iordanb, în pus-
tiu, în câmpiec**, în dreptul Su-
fului, între Paran şi Tofel şi La-
ban şi Haţerot şi Di-Zahab. Sunt
unsprezece zile de mers de la
Horeb*, pe calea Muntelui Seir**,
până la Cades-Barnea�.
Şi a fost aşa: în anul al patru-

zecilea*, în luna a unsprezecea, la
întâi ale lunii, Moise a vorbit**
fiilor lui Israel după toate cele
ce-i poruncise DDDDDomnul pentru ei,
după ce bătuse pe Sihon*, îm-
păratul amoriţilor, care locuia în
Hesbon, şi pe Og**, împăratul
Basanului, care locuia în Aşta-
rot�, la Edrei. Dincoace de Ior-
dan, în ţara Moabului, a început
Moise să prezinte această lege,
zicând: �DDDDDomnul Dumnezeul nos-
tru ne-a vorbit la Horeb, zicând:
«Destul* aţi stat în muntele aces-
ta. Întoarceţi-vă şi plecaţi; şi
mergeţi în ţinutul muntos al amori-
ţilor şi la toate vecinătăţile
lui în câmpie, în ţinutul muntos,
şi la şesd şi la sude şi pe ţărmul
mării, în ţara canaaniţilor, şi la
Liban, până* la râul cel mare, râul
Eufrat. Iată, v-am pus ţara îna-
inte; intraţi şi stăpâniţi ţara pe
care DDDDDomnul a jurat* părinţilor
voştri, lui Avraam, lui Isaac şi
lui Iacov, că o va da** lor şi se-
minţei lor după ei».
Şi v-am vorbit în timpul acela,

spunând: «Nu vă pot purta* sin-
gur. DDDDDomnul Dumnezeul vostru
v-a înmulţit şi, iată, astăzi sunteţi
o mulţime* ca stelele** cerurilor:
DDDDDomnul Dumnezeul părinţilor
voştri să vă facă* de o mie de ori

mai mulţi decât sunteţi şi să vă
binecuvânteze, cum** v-a spus!
Cum* voi purta eu singur neca-
zul vostru şi povara voastră şi
cearta voastră? Luaţi-vă* bărbaţi
înţelepţi şi înţelegători şi cunos-
cuţi, după seminţiile voastre, şi-i
voi face capi peste voi». Şi mi-aţi
răspuns şi aţi zis: «Lucrul pe care
l-ai spus tu să-l facem este bun».
Şi am luat pe capii seminţiilor
voastre, bărbaţi înţelepţi şi cu-
noscuţi, şi i-am făcut capi* peste
voi, căpetenii peste mii şi căpe-
tenii peste sute şi căpetenii peste
cincizeci şi căpetenii peste zeci
şi supraveghetorif, după semin-
ţiile voastre. Şi am poruncit jude-
cătorilor voştri, în timpul acela,
zicând: «Ascultaţi neînţelegerile
dintre fraţii voştri şi judecaţi
cu dreptate* între om şi fratele
său sau străinul** care este cu el.
Să nu fiţi părtinitorig* în jude-
cată; să ascultaţi atât pe cel
mic, cât şi pe cel mare. Să nu vă
temeţi de faţa omului, pentru că
judecata** este a lui Dumnezeu;
şi cazul care vă este prea greu
să-l aduceţi� la mine, şi îl voi as-
culta». Şi, în timpul acela, v-am
poruncit toate lucrurile pe care
trebuie* să le faceţi.
Şi noi am plecat de la Horeb*

şi am mers prin tot pustiul acela
mare** şi înfricoşător, pe care
l-aţi văzut, pe calea spre ţinutul
muntos al amoriţilor�, aşa cum ne
poruncise DDDDDomnul Dumnezeul
nostru, şi am venit�� la Cades-
Barnea. Şi v-am zis: «Aţi ajuns
la ţinutul muntosh al amoriţilor,
pe care ni-l dă DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru. Iată, DDDDDomnul Dum-
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nezeul tău ţi-a pus ţara înainte:
suie-te, ia-o în stăpânire, după
cum ţi-a spus DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor tăi; nu te teme*,
nici nu te înfricoşa». Şi v-aţi a-
propiat toţi de mine şi aţi zis: «Să
trimitem oameni înaintea noastră,
ca să ne cerceteze ţara şi să ne
aducă informaţiia despre calea pe
care ne vom sui şi despre cetăţile
la care vom ajunge». Şi lucrul
acesta a fost bun în ochii mei; şi
am luat* dintre voi doisprezece
bărbaţi, un bărbat de fiecare se-
minţie. Şi ei s-au întors* şi s-au
suit în ţinutul muntos şi au venit
până la Valea Eşcol şi au cerce-
tat-o. Şi au luat în mâinile lor din
rodul ţării şi ne-au adus jos; şi
ne-au adus răspuns şi au zis:
«Ţara pe care ne-a dat-o DDDDDomnul
Dumnezeul nostru este bună*».

Dar voi n-aţi vrut* să vă
suiţi, ci v-aţi răzvrătit** împotri-
va porunciib DDDDDomnului Dumne-
zeului vostru. Şi aţi murmurat în
corturile voastre şi aţi zis: «Pen-
tru că DDDDDomnul ne urăşte*, ne-a
scos din ţara Egiptului, ca să
ne dea în mâna amoriţilor, ca să
ne nimicească. Unde să ne suim?
Fraţii noştri ne-au înmuiat inima,
zicând: «Poporul acela este mai
mare şi mai înalt decât noi; cetă-
ţile sunt mari şi cu ziduri până
la ceruri; ba am văzut acolo şi
pe fiii* anachimilor». Şi v-am zis:
«Nu vă înspăimântaţi, nici nu
vă temeţi de ei! DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru, care merge înaintea
voastră, Se va lupta El Însuşi*
pentru voi, după toate câte a fă-
cut pentru voi, înaintea ochilor
voştri, în Egipt şi în pustiu, unde
ai văzut cum DDDDDomnul Dumnezeul
tău te-a purtat*, cum poartă un
om pe fiul său, pe tot drumul
pe care aţi umblat până aţi
ajuns în locul acesta». Şi totuşi,
în lucrul acesta, n-aţi crezut* pe
DDDDDomnul Dumnezeul vostru care

mergea* pe drum înaintea voas-
tră, să vă caute** un loc de tabă-
ră, noaptea în foc, ca să vă arate
calea pe care veţi merge, şi ziua
în nor. Şi DDDDDomnul a auzit glasul
cuvintelor voastre şi S-a mâniat şi
a jurat*, zicând: «Nici unul* din
oamenii aceştia, din această ge-
neraţie rea, nu va vedea ţara cea
bună pe care am jurat s-o dau
părinţilor voştri, în afară* de
Caleb, fiul lui Iefune! El o va ve-
dea, şi lui şi fiilor lui le voi da
pământulc pe care a călcat, pen-
tru că a urmat pe deplin pe DDDDDom-
nul». Şi DDDDDomnul S-a mâniat şi pe
mine*, din cauza voastră, zicând:
«Nici tu nu vei intra acolo. Io-
sua, fiul lui Nun, care stă* înain-
tea ta, el va intra acolo: întăreş-
te-l**, pentru că el va face pe Is-
rael s-o moştenească�. Şi micuţii*
voştri, despre care aţi** zis: «Vor
fi de pradă!», şi fiii voştri, care
astăzi nu cunosc� nici binele, nici
răul, ei vor intra acolo şi lor le-o
voi da şi o vor stăpâni. Dar voi în-
toarceţi-vă* şi plecaţi în pustiu
pe calea Mării Roşii». Şi aţi
răspuns şi mi-aţi zis: «Am pă-
cătuit* împotriva DDDDDomnului; ne
vom sui şi ne vom lupta, întoc-
mai cum ne-a poruncit DDDDDomnul
Dumnezeul nostru». Şi v-aţi în-
cins fiecare cu armele sale de răz-
boi şi v-aţi încumetat să vă suiţi în
ţinutul muntos. Şi DDDDDomnul mi-a
zis: «Spune-le: Nu vă suiţi*, nici
nu vă luptaţi, pentru că Eu nu
sunt în mijlocul vostru, ca să nu
fiţi bătuţi dinaintea vrăjmaşilor
voştri». Şi v-am spus, dar n-aţi
ascultat, ci v-aţi răzvrătit împo-
triva poruncii DDDDDomnului şi v-aţi
semeţit* şi v-aţi suit în ţinutul
muntos. Şi amoriţii care locuiau
în acel ţinut muntos au ieşit îm-
potriva voastră şi v-au urmărit,
cum fac albinele*, şi v-au tăiat
în bucăţi în Seir, până la Horma.
Şi v-aţi întors şi aţi plâns îna-

*Ios. 1.9.

*Num. 13.3.

*Num. 13.22-24

*Num. 13.27.

*Num. 14.1-4
**Ps. 106.24

*Cap. 9.28.

*Num. 13.28.
Cap. 9.2.

*Ex. 14.14,25
Cap. 3.22;
20.4.
Neem. 4.20.

*Ex. 19.4.
Cap. 32.11,12
Is. 46.3,4;
63.9.
Osea 11.3.
Fap. 13.18.

*Num. 14.11.
Ev. 3.19; 4.2.
Iuda 5.

*Ex. 13.21.
Num. 9.18.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14.
**Num. 10.33
Ezec. 20.6.

*Cap. 2.14,15
Ev. 3.18.

*Num. 14.22,23
Ps. 95.11;
106.26.
Ezec. 20.15.
1 Cor. 10.5.

*Num. 14.24,30
Ios. 14.9.

*Num. 20.12;
27.14.
Cap. 3.26;
4.21; 34.4.
Ps. 106.32.
*Ex. 24.13.
1 Sam. 16.22
**Num. 27.18
Cap. 31.7,23.
�Num. 34.17
Ios. 11.23.
*Num. 14.31
**Num. 14.3
�Is. 7.15,16.
Rom. 9.11.

*Num. 14.25.

*Num. 14.40

*Num. 14.42

*Num. 14.44

*Ps. 118.12.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

a Lit. �vorbă�    b Lit. �gurii�    c Sau �ţara�

Răzvrătirea
împotriva
Domnului

1:22



197

DEUTERONOM

intea DDDDDomnului, dar DDDDDomnul
n-a ascultat* glasul vostru, nici
nu Şi-a plecat urechea spre
voi. Şi aţi locuit în Cades* mul-
te zile � zilele cât aţi stat acolo.
Şi ne-am întors* şi am plecat

în pustiu, pe calea spre Marea
Roşie, cum îmi spusese DDDDDomnul;
şi am ocolit Muntele Seir** mul-
te zile. Şi DDDDDomnul mi-a vorbit,
zicând: «Destul* aţi ocolit mun-
tele acesta; întoarceţi-vă spre
nord. Şi porunceşte poporului,
zicând: «Veţi trece prin hotarul
fraţilor voştri, fiii lui Esau*, care
locuiesc în Seir, şi ei se vor
teme** de voi. Feriţi-vă foarte
mult de ei: nu vă luaţi la luptă
cu ei; pentru că nu vă voi da
din ţara lor nici cât să puneţi tal-
pa piciorului, pentru că Muntele
Seir l-am dat* în stăpânire lui
Esau. Să cumpăraţi de la ei hra-
nă cu bani şi să mâncaţi; şi să
cumpăraţi de la ei apă cu bani şi
să beţi. Pentru că DDDDDomnul Dum-
nezeul tău te-a binecuvântat în
tot lucrul mâinii tale. El a cunos-
cut mersul tău prin acest mare*
pustiu. În aceşti patruzeci** de
ani, DDDDDomnul Dumnezeul tău a
fost cu tine; nu ţi-a lipsit� nimic».
Şi am trecut* pe alături de

fraţii noştri, fiii lui Esau, care lo-
cuiesc în Seir, de la calea câm-
piei**, de la Elat� şi de la Eţi-
on-Gheber�� şi ne-am întors şi
am trecut pe calea pustiului
Moabului. Şi DDDDDomnul mi-a zis:
«Nu vă purtaţi ca vrăjmaşi cu
moabiţii; nici nu începe lupta
cu ei, pentru că nu-ţi voi da nici
o stăpânire din ţara lor; pentru
că am dat Arul* în stăpânire fii-
lor** lui Lot. (Mai înainte locuiau
acolo emimii*, popor mare şi
mult şi înalt ca anachimii**. Au
fost socotiţi şi ei uriaşia, ca ana-
chimii, dar moabiţii îi numesc
emimi. Iar mai înainte locuiau în
Seir horiţii*. Şi fiii lui Esau i-au

deposedat şi i-au nimicit dina-
intea lor şi s-au aşezat în locul
lor, cum a făcut Israel în ţara
pe care o are în stăpânire, pe
care le-a dat-o DDDDDomnul.) Acum
ridicaţi-vă şi treceţi pârâulb Ze-
red». Şi am trecut pârâul* Zered.
Şi zilele în care am venit de la

Cades-Barnea* până am trecut
pârâul Zered au fost treizeci şi
opt de ani, până a pierit** din
mijlocul taberei toată generaţia
bărbaţilor� de război, cum le ju-
rase�� DDDDDomnul. Chiar şi mâna
DDDDDomnului a fost împotriva lor, ca
să-i nimicească* din mijlocul
taberei, până când au pierit.
Şi a fost aşa: după ce toţi

bărbaţii de război au pierit, mu-
rind din popor, D D D D Domnul mi-a
vorbit, zicând: «Vei trece astăzi
hotarul Moabului, Arul*, şi te
vei apropia de fiii lui Amon; să
nu te porţi cu ei ca vrăjmaş şi
să nu te iei la luptă cu ei; pentru
că nu-ţi voi da stăpânire din ţara
fiilor lui Amon; pentru că am
dat-o în stăpânire fiilor* lui Lot.
(Şi aceasta este socotită o ţară
de uriaşi*; uriaşii locuiau mai îna-
inte în ea şi amoniţii îi numesc
zamzumimi, popor mare* şi mult
şi înalt ca anachimii; şi DDDDDomnul
i-a nimicit dinaintea lor, şi ei i-au
deposedat şi s-au aşezat în locul
lor, aşa cum a făcut fiilor lui Esau,
care locuiesc* în Seir, dinaintea
cărora i-a nimicit pe horiţi**; şi
ei i-au deposedat şi s-au aşezat
în locul lor până în ziua aceasta.
Şi pe aviţii* care locuiau prin
sate până la Gaza** i-au nimi-
cit caftoriţii�, care au ieşit din
Caftor, şi s-au aşezat în locul
lor.) Ridicaţi-vă, plecaţi şi tre-
ceţi* râul Arnon! Iată, am dat în
mâna ta pe Sihon amoritul, îm-
păratul Hesbonului, şi ţara lui;
începe, ia în stăpânire şi intră
în luptă cu el. Astăzi voi începe
să pun groaza* de tine şi teama
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de tine peste toate popoarele
de sub toate cerurile, pentru că
vor auzi de faima ta şi se vor
cutremura** şi se vor îngrozi din
cauza ta».
Şi au trimis* soli din pustiul

Chedemot la Sihon, împăratul
Hesbonului, cu cuvinte de pace**,
zicând: «Lasă-mă* să trec prin
ţara ta: voi merge numai pe dru-
mul mare; nu mă voi abate nici la
dreapta, nici la stânga. Să-mi vinzi
hrană pe bani, ca să mănânc; şi
să-mi dai apă pe bani, ca să beau;
numai voi trece* cu picioarele,
aşa cum mi-au făcut* fiii lui Esau
care locuiesc în Seir şi moabiţii
care locuiesc în Ar, până voi trece
Iordanul în ţara pe care ne-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul nostru».
Dar Sihon*, împăratul Hesbonu-
lui, n-a vrut să ne lase să trecem
pe la el; pentru că DDDDDomnul Dum-
nezeul tău i-a împietrit** duhul
şi i-a înăsprit inima, ca să-l dea în
mâna ta, ca în ziua aceasta. Şi
DDDDDomnul mi-a zis: «Iată, am înce-
put să dau înaintea ta pe Sihon şi
ţara lui; începe, ia în stăpânire*
ţara, ca s-o stăpâneşti». Şi Sihon*
a ieşit împotriva noastră la luptă,
el şi tot poporul său, la Iahaţa**.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul nostru l-a
dat* înaintea noastră; şi l-am
bătut**, pe el şi pe fiii săi şi tot
poporul său. Şi, în timpul acela,
am luat toate cetăţile lui, am ni-
micit* cu desăvârşire toate cetă-
ţile, pe bărbaţi şi pe femei şi pe
copii: n-am lăsat pe nimeni să sca-
peb. Numai animalele* le-am luat
ca pradă pentru noi, şi prada ce-
tăţilor pe care le-am cucerit. De la
Aroer*, care este pe malul râului
Arnon, şi cetatea care este în va-
le, până la Galaad, n-a fost nici o
cetate prea puternică pentru noi:
DDDDDomnul Dumnezeul nostru ni
le-a dat** pe toate înaintea noas-
tră. Numai de ţara* fiilor lui Amon
nu te-ai apropiat, de tot malul

râului Iaboc**, nici de cetăţile de
pe munte şi de tot� ce ne-a porun-
cit DDDDDomnul Dumnezeul nostru.
Şi ne-am întors şi ne-am suit

pe calea către Basan; şi Og*, îm-
păratul Basanului, a ieşit împo-
triva noastră la luptă, el şi tot po-
porul său, la Edrei**. Şi DDDDDomnul
mi-a zis: «Nu te teme de el; pentru
că l-am dat în mâna ta, pe el şi
tot poporul lui şi ţara lui; şi să
faci cu el cum ai făcut cu Sihon*,
împăratul amoriţilor, care locuia
la Hesbon». Şi DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru ne-a dat în mână şi pe
Og, împăratul Basanului, şi tot
poporul* lui, şi l-am bătut, până
nu i-a rămas nici unulb. Şi, în tim-
pul acela, am luat toate cetăţile
lui; n-a fost cetate pe care să n-o
fi luat de la ei: şaizeci de cetăţi,
tot ţinutul* Argobului, împărăţia
lui Og în Basan. Toate aceste ce-
tăţi erau întărite cu ziduri înalte,
porţi şi zăvoare, în afară de
cetăţile fără ziduri, foarte multe.
Şi le-am nimicit cu desăvârşire,
cum am făcut lui Sihon*, împăra-
tul Hesbonului, nimicind** cu
desăvârşire toate cetăţile, pe băr-
baţi, pe femei şi pe copii. Dar toa-
te animalele* şi prada cetăţilor
le-am luat pentru noi, ca pradă.
Şi, în timpul acela, am luat* din
mâna celor doi împăraţi ai amo-
riţilor ţara care era dincoace de
Iordan, de la râul Arnon până la
muntele Hermon (sidonienii nu-
mesc Hermonul* Sirionc, iar a-
moriţii îl numesc Senird**): toate
cetăţile de pe podiş* şi tot Ga-
laadul şi tot Basanul** până la
Salca şi Edrei, cetăţi ale împără-
ţiei lui Og în Basan. (Pentru că
numai Og*, împăratul Basanului,
rămăsese din rămăşiţa uriaşi-
lor**: iată, patul său, pat de fier,
nu este el în Raba� fiilor lui
Amon? Lungimea lui este de nouă
coţi şi lăţimea lui de patru coţi,
după cotule unui om.)
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*Cap. 2.36.
Ios. 12.2.
**Num.32.33
Ios. 12.6;
13.8.

*Ios. 13.29.

*1 Cr. 2.22.
**Ios. 13.13.
2 Sam. 3.3.
�Num. 32.41.

*Num. 32.39;
32.40.

*Num. 21.24.
Ios. 12.2.

*Num. 34.11.
Ios. 13.27.
**Num.34.12
Cap. 4.49.
Ios. 12.3.
�Gen. 14.3.

*Num. 32.20.
Ios. 4.12,13.

*Ios. 1.14.
**Ex. 12.38.

*Ios. 1.15.
**Ios. 22.4.

*Num. 27.18.

*Ex. 14.14.
Cap. 1.30.
Neem. 4.20.

Şi, în timpul acela, am luat în
stăpânire ţara aceasta. De la
Aroer*, care este lângă râul Ar-
non, şi jumătatea Muntelui Ga-
laad şi cetăţile** lui le-am dat
rubeniţilor şi gadiţilor. Şi restul
Galaadului şi tot Basanul, împă-
răţia lui Og, le-am dat jumătăţii*
seminţiei lui Manase. Tot ţinutul
Argobului, tot Basanul, se numea
ţara uriaşilora. Iair*, fiul lui Ma-
nase, a luat tot ţinutul Argobului,
până la hotarul gheşuriţilor** şi al
maacatiţilor şi a numit Basanul
după numele său: Habot-Iair�, pâ-
nă în ziua aceasta. Şi lui Machir
i-am dat* Galaadul, iar rubeniţilor
şi gadiţilor le-am dat din Galaad
până la râul Arnon, mijlocul văii
şi hotarul ei până la râul Iaboc,
care este hotarul* fiilor lui Amon;
şi câmpia şi Iordanul şi hotarul
de la Chineret* până la marea**
câmpiei, Marea� Sărată, la poa-
lele Muntelui Pisga, spre răsărit.
Şi, în timpul acela, v-am po-

runcit, zicând: «DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru v-a dat ţara aceasta
ca s-o stăpâniţi; treceţi înarmaţi
înaintea fraţilor voştri, fiii lui Is-
rael, toţi bărbaţii vitejib*. Dar
soţiile* voastre şi copiii voştri şi
vitele voastre � ştiu că aveţi**
multe vite � să rămână în cetăţile
voastre pe care vi le-am dat, până
când DDDDDomnul va da* odihnă fra-
ţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua
şi ei în stăpânire ţara pe care
le-o dă DDDDDomnul Dumnezeul vos-
tru dincolo de Iordan; apoi vă
veţi întoarce** fiecare la stăpâ-
nirea lui pe care v-am dat-o».
Şi am poruncit lui Iosua* în tim-
pul acela, zicând: «Ochii tăi au
văzut tot ce a făcut DDDDDomnul
Dumnezeul vostru acestor doi îm-
păraţi: aşa va face DDDDDomnul tu-
turor împărăţiilor la care mergic.
Nu vă temeţi de ei; pentru că
DDDDDomnul* Dumnezeul vostru Se

va lupta pentru voi».
Şi, în timpul acela, m-am ru-

gat* DDDDDomnului, zicând: «Doamne
DDDDDumnezeule, Tu ai început să
arăţi robului Tău măreţia* Ta
şi mâna Ta cea tare. Pentru că
ce dumnezeu** este în ceruri sau
pe pământ care să poată face
lucrări ca ale Tale şi asemenea
puterii Tale? Lasă-mă, Te rog, să
trec şi să văd* ţara cea bunăd

care este dincolo de Iordan, acel
munte frumosd şi Libanul!» Dar
DDDDDomnul era mâniat* pe mine
din cauza voastră şi nu m-a ascul-
tat; şi DDDDDomnul mi-a zis: «Ţi-ajun-
ge atât! Nu-Mi mai vorbi despre
lucrul acesta! Suie-te pe vârful
Pisga* şi ridică-ţi ochii spre apus
şi spre nord şi spre sud şi spre
răsărit şi priveşte-o cu ochii tăi:
pentru că tu nu vei trece Iorda-
nul acesta. Şi porunceşte* lui Io-
sua şi încurajează-l şi întăreşte-l;
pentru că el va trece înaintea po-
porului acestuia şi el îi va pune
în stăpânirea ţării pe care o vei
vedea». Şi noi am locuit în va-
lea* din dreptul Bet-Peorului.
Şi acum, Israele, ascultă

rânduielile* şi judecăţile pe
care vă învăţ să le faceţi, ca să
trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi
ţara pe care v-o dă DDDDDomnul Dum-
nezeul părinţilor voştri. Să nu
adăugaţi* la cuvântul pe care
vi-l poruncesc eu şi să nu scă-
deţi din el, ca să păziţi poruncile
DDDDDomnului Dumnezeului vostru
pe care vi le poruncesc. Ochii
voştri au văzut ce a făcut DDDDDom-
nul din cauza lui Baal-Peor*;
DDDDDomnul Dumnezeul tău a ni-
micit din mijlocul tău pe toţi
bărbaţii care l-au urmat pe Baal-
Peor. Dar voi, care v-aţi lipit de
DDDDDomnul Dumnezeul vostru, sun-
teţi toţi vii astăzi. Iată, v-am în-
văţat rânduieli şi judecăţi, du-
pă cum* mi-a poruncit DDDDDomnul
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Dumnezeul meu, ca aşa să faceţi
în mijlocul ţării în care intraţi
ca s-o stăpâniţi! Deci ţineţi-le
şi faceţi-le, pentru că aceasta* va
fi înţelepciunea voastră şi price-
perea voastră înaintea ochilor
popoarelor care vor auzi toate
aceste rânduieli şi vor zice: «Cu
adevărat, această naţiune mare
este un popor înţelept şi price-
put!» În adevăr, ce naţiune* mare
are dumnezeu** atât de aproape
de ei, cum este DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru în orice Îl chemăm? Şi
ce naţiune mare are rânduieli şi
judecăţi drepte* ca toată legea
aceasta pe care o pun astăzi îna-
intea voastră? Numai păzeşte-te
şi fereşte-ţi* bine sufletul, ca să nu
uiţi lucrurile pe care ţi le-au vă-
zut ochii � şi să nu-ţi iasă din ini-
mă în toate** zilele vieţii tale, ci
să le faci cunoscut� fiilor tăi şi
fiilor fiilor tăi � în ziua* când ai
stat înaintea DDDDDomnului Dumne-
zeului tău în Horeb, când DDDDDom-
nul mi-a zis: «Adună-Mi poporul,
ca să-l fac să audă cuvintele Mele,
ca să le înveţe**, şi să se teamă
de Mine în toate zilele cât vor
trăi pe pământ şi să-i înveţe pe fiii
lor». Şi v-aţi apropiat şi aţi stat
la poalele muntelui; şi muntele*
ardea cu foc până în inima ceru-
rilor; era întuneric, nori şi negură.
Şi DDDDDomnul v-a vorbit* din mij-
locul focului; aţi auzit glasul**
cuvintelor, dar n-aţi văzut nici o
înfăţişare, aţi auzit numai� un
glas. Şi El v-a vestit legământul*
Său pe care v-a poruncit să-l fa-
ceţi, cele zece** cuvinte, şi le-a
scris pe două� table de piatră.
Şi DDDDDomnul mi-a poruncit în

timpul acela să vă învăţ rânduieli
şi judecăţi, ca să le faceţi în ţara
în care treceţi ca s-o stăpâniţi.
Şi feriţi-vă* foarte mult sufletele,
pentru că n-aţi văzut nici o înfă-
ţişare** în ziua când v-a vorbit
DDDDDomnul în Horeb, din mijlocul

focului, ca să nu vă stricaţi* şi
să vă faceţi** vreun chip cioplit,
vreo înfăţişare a vreunui chip, a-
semănare� de bărbat sau de feme-
ie, asemănare a vreunui animal de
pe pământ, asemănare de vreo
pasăre înaripată care zboară în
ceruri, asemănare de vreo târâ-
toare de pe pământ, asemănare
de orice peşte, care este în ape
sub pământ; şi ca nu cumva să-ţi
ridici* ochii spre ceruri şi să vezi
soarele şi luna şi stelele, toată
oştirea** cerurilor, şi să fii amă-
git şi să te pleci� înaintea lor şi să
le slujeşti lor, celor pe care DDDDDom-
nul Dumnezeul tău le-a împărţit
tuturor popoarelor de sub toate
cerurile. Dar pe voi DDDDDomnul v-a
luat şi v-a scos* din cuptorul de
fier, din Egipt, ca să-I fiţi** un
popor al Săua, ca în ziua aceasta.
Şi DDDDDomnul S-a mâniat* pe

mine din cauza voastră şi a jurat
ca eu să nu trec Iordanul şi să
nu intru în ţara cea bună, pe care
DDDDDomnul Dumnezeul tău ţi-o dă
de moştenire. Pentru că eu* voi
muri în ţara aceasta, nu voi tre-
ce** dincolo de Iordan, dar voi
veţi trece dincolo şi veţi stăpâni
această ţară� bună. Luaţi seama
la voi înşivă să nu uitaţi* legă-
mântul DDDDDomnului Dumnezeului
vostru, pe care l-a făcut cu voi, şi
să nu vă faceţi** chip cioplit, nici
înfăţişare a vreunui lucru, ceea ce
DDDDDomnul Dumnezeul tău ţi-a in-
terzis. Pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul tău este un foc* mistuitor,
un Dumnezeu gelos**.

Când vei aveab fii şi fii ai
fiilor şi veţi rămâne mult în ţară
şi vă veţi strica* şi vă veţi face
chip cioplit, înfăţişare a ceva, şi
veţi face rău** în ochii DDDDDomnu-
lui Dumnezeului tău, ca să-L mâ-
nii, iau astăzi cerurile şi pămân-
tul martori* împotriva voastră
că veţi fi nimiciţi** în curând cu
desăvârşire din ţara în care tre-
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**2 Împ. 17.17

*Cap. 30.18;
30.19; 31.28;
32.1.
Is. 1.2.
Mica 6.2.
**Cap. 7.4;
8.19,20.a Sau �de moştenire�    b Lit. �vei naşte�
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ceţi Iordanul, ca s-o stăpâniţi: nu
vă veţi lungi zilele în ea, ci veţi fi
nimiciţi de tot. Şi DDDDDomnul vă va
împrăştia* printre popoare şi veţi
rămâne oameni uşor de numărat
printre naţiunile la care vă va
duce DDDDDomnul. Şi acolo* veţi sluji
unor dumnezei, lucrare a mâinilor
omeneşti, lemn şi piatră, care**
nu văd, nici nu aud, nici nu mă-
nâncă, nici nu miros. Şi de aco-
lo vei căuta* pe DDDDDomnul Dum-
nezeul tău şi-L vei găsi, dacă-L
vei căuta cu toată** inima ta şi
cu tot sufletul tău. În strâmto-
rarea* ta şi când te vor ajunge
toate lucrurile acestea, la sfârşi-
tul** zilelor, te vei întoarce� la
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi vei
asculta glasul Lui. Pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul tău* este un
Dumnezeu milos**, nu te va
lăsa�, nici nu te va nimici�� de
tot şi nu va uita*� legământul
părinţilor tăi pe care l-a jurat lor.

Pentru că, întreabă* acum
despre zilele care au trecut, care
au fost înainte de tine, din ziua**
în care l-a creat Dumnezeu pe om
pe pământ şi de la o margine� a
cerurilor până la cealaltă margi-
ne a cerurilor, dacă a mai fost��
altceva asemenea lucrului acesta
mare şi dacă s-a mai auzit alt-
ceva asemenea lui. A auzit vreun
popor glasul lui Dumnezeu vor-
bind* din mijlocul focului, cum
ai auzit tu, şi trăieşte? Sau a
încercat Dumnezeu să vină să-Şi
ia o naţiune din mijlocul* altei
naţiuni, prin încercări**, prin
semne� şi prin minuni şi prin
război şi cu mână�� tare şi cu
braţ*� întins şi cu mari înfrico-
şări�*, ca toate câte a făcut DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru pentru
voi în Egipt înaintea ochilor tăi?
Ţie ţi s-a arătat, ca să cunoşti că
DDDDDomnul, El este Dumnezeu, şi
că nu este altul* în afarăa de El.
Din ceruri* te-a făcut să auzi

glasul Său, ca să te înveţe**, şi
pe pământ ţi-a arătat focul� Său
cel mare şi ai auzit cuvintele Lui
din mijlocul focului. Şi, fiindcă
i-a iubit* pe părinţii tăi şi a ales
sămânţa lor după ei, te-a scos**
din Egipt cu faţa Luib, prin pute-
rea Lui cea mare, ca să alunge*
dinaintea ta naţiuni mai mari şi
mai puternice decât tine, ca să te
ducă pe tine înăuntru, să-ţi dea**
ţara lor de moştenire, ca în ziua
aceasta. Cunoaşte dar astăzi şi
pune la inimă, că DDDDDomnul, El
este* Dumnezeu sus în ceruri şi
jos pe pământ: nu este altul. Şi
ţine* rânduielile Lui şi poruncile
Lui pe care ţi le poruncesc as-
tăzi, ca să-ţi fie bine** ţie, şi
fiilor tăi după tine, şi să-ţi lun-
geşti� zilele pe pământul pe care
ţi-l dă DDDDDomnul Dumnezeul tău
pentru totdeaunac�.

Atunci Moise a despărţit* trei
cetăţi dincoace de Iordan, spre
răsăritul soarelui, ca să fugă aco-
lo ucigaşul care l-a omorât fără
voied pe aproapele său, şi nu l-a
urât mai înainte; ca să fugă* în-
tr-una din aceste cetăţi şi să tră-
iască: Beţerul*, în pustiu, în ţi-
nutul podişului, pentru rubeniţi,
şi Ramotul, în Galaad, pentru ga-
diţi, şi Golanul, în Basan, pentru
manasiţi.
Şi aceasta este legea pe care

a pus-o Moise înaintea fiilor lui
Israel. Acestea sunt mărturiile şi
rânduielile şi judecăţile pe care
le-a spus Moise fiilor lui Israel,
când au ieşit din Egipt, dincoace
de Iordan, în vale*, în dreptul
Bet-Peorului, în ţara lui Sihon,
împăratul amoriţilor, care locuia
în Hesbon, pe care l-au bătut**
Moise şi fiii lui Israel când au
ieşit din Egipt; şi au stăpânit ţara
lui şi ţara* lui Og, împăratul Ba-
sanului, doi împăraţi ai amoriţi-
lor, care erau dincoace de Iordan,
spre răsăritul soarelui, de la Aro-
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1 Sam. 2.2.
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20.18,22; 24.16
Ev. 12.18.
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**Num. 34.14;
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*Vers. 35.
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*Lev. 22.31.
Ps. 105.45.
**Cap. 5.16;
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Ef. 6.3.
�Cap. 32.47.

*Num. 35.6,14
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er*, care este pe malul râului Ar-
non, până la Muntele Siona, adică
Hermon**, şi toată câmpia de
dincoace de Iordan, spre răsăritul
soarelui, şi până la marea câmpi-
ei, sub poalele* muntelui Pisga.
Şi Moise a chemat pe tot Isra-

elul şi le-a zis: �Ascultă, Israele,
rânduielile şi judecăţile pe care le
spun astăzi în auzul vostru, în-
văţaţi-le şi ţineţi-le, ca să le faceţi.

DDDDDomnul Dumnezeul nostru a
făcut cu noi un legământ* în
Horeb. Nu cu părinţii* noştri a
făcut DDDDDomnul acest legământ, ci
cu noi, cu noi aceştia care sun-
tem aici, astăzi, toţi vii. DDDDDomnul
v-a vorbit* faţă către faţă** pe
munte, din mijlocul� focului (eu
stăteam în timpul acela între*
DDDDDomnul şi voi, ca să vă spun cu-
vântul DDDDDomnului; pentru că vă
temeaţi**, din cauza focului, şi nu
v-aţi suit pe munte), zicând: «Eu
sunt* DDDDDomnul Dumnezeul tău,
care te-am scos din ţara Egiptu-
lui, din casa robilor. Să nu ai
alţi* dumnezei în afară de Mine.

Să nu-ţi faci nici un chip* cio-
plit, nici o asemănare a ceea ce
este sus în ceruri sau a ceea ce
este jos pe pământ sau a ceea
ce este în apele de sub pământ.
Să nu te pleci înaintea lor şi
să nu le slujeşti; pentru că Eu,
DDDDDomnul Dumnezeul tău, sunt un
Dumnezeu gelos, care cercetez*
nelegiuirea părinţilor în copii
până la a treia şi a patra gene-
raţie a celor care Mă urăsc şi
care arăt îndurare* faţă de miile
celor care Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.

Să nu iei* în deşertb Numele
DDDDDomnului Dumnezeului tău,
pentru că DDDDDomnul nu va considera
nevinovat pe cel care va lua în
deşert Numele Lui.
Ţine ziua sabatului* ca s-o

sfinţeşti, cum ţi-a poruncit DDDDDom-
nul Dumnezeul tău. Şase* zile să

lucrezi şi să-ţi faci toată lucrarea
ta, dar ziua a şaptea* este sabat
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău;
să nu faci nici o lucrare, nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta, nici ro-
bul tău, nici roaba ta, nici boul
tău, nici măgarul tău, nici vreunul
din animalele tale, nici străinul
tău care este înăuntrul porţilor
tale, ca să se odihnească robul tău
şi roaba ta, ca şi tine. Şi adu-ţi
aminte* că ai fost rob în ţara
Egiptului şi că DDDDDomnul Dumne-
zeul tău te-a scos de acolo cu
mână** tare şi cu braţ întins;
de aceea ţi-a poruncit DDDDDomnul
Dumnezeul tău să ţii ziua saba-
tului.

Onorează* pe tatăl tău şi pe
mama ta, cum ţi-a poruncit DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, ca să ţi se
lungească** zilele şi ca să-ţi fie
bine pe pământul pe care ţi-l dă
DDDDDomnul Dumnezeul tău.

Să nu ucizic*.
Şi să nu comiţi adulter*.
Şi să nu furi*.
Şi să nu depui mărturie falsă*

împotriva aproapelui tău.
Şi să nu pofteşti* soţia aproa-

pelui tău şi să nu pofteşti casa
aproapelui tău, ogorul lui, nici
robul lui, nici roaba lui, nici boul
lui, nici măgarul lui, nici nimic din
ce este al aproapelui tău».

DDDDDomnul a spus aceste cuvin-
te către toată adunarea voastră,
pe munte, din mijlocul focului,
din nor şi din negură, cu glas tare;
şi n-a mai adăugat nimic şi le-a
scris* pe două table de piatră
şi mi le-a dat mie. Şi a fost aşa:
când aţi auzit* glasul din mij-
locul întunericului, şi muntele ar-
dea în foc, v-aţi apropiat de mi-
ne toţi capii seminţiilor voas-
tre şi bătrânii voştri şi aţi zis:
«Iată, DDDDDomnul Dumnezeul nostru
ne-a arătat gloria Sa şi măre-
ţia Sa şi I-am auzit glasul* din mij-
locul focului: am văzut astăzi că
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35.2.
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Dumnezeu vorbeşte cu omul, şi
el trăieşte**. Şi acum, pentru ce
să murim? Pentru că acest foc
mare ne va mistui. Dacă noi vom
mai* auzi glasul DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru, vom muri. Căci
care fiinţă, din orice carne, a au-
zit glasul Dumnezeului celui
viu vorbind din mijlocul focului,
ca noi, şi a trăit? Apropie-te* tu
şi auzi tot ce va zice DDDDDomnul
Dumnezeul nostru şi spune-ne tu
tot ce-ţi va vorbi DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru şi vom auzi şi vom
face». Şi DDDDDomnul a auzit glasul
cuvintelor voastre, când mi-aţi
vorbit, şi DDDDDomnul mi-a zis: «Am
auzit glasul cuvintelor acestui
popor, pe care le-a spus către
tine; bine* au spusa tot ce au spus.
O, de* ar fi în ei o astfel de inimă,
ca să se teamă de Mine şi să
păzească toate poruncile** Mele,
în toate zilele, ca să le fie bine�,
lor şi fiilor lor, pentru totdeauna!
Mergi, spune-le: «Întoarceţi-vă
la corturile voastre». Dar tu* ră-
mâi aici la Mine şi-ţi voi spune
toată porunca şi rânduielile şi
judecăţile, în care să-i înveţi**,
ca să le facă în ţara pe care le-o
dau s-o stăpânească». Luaţi dar
aminte să faceţi cum v-a poruncit
DDDDDomnul Dumnezeul vostru: să
nu vă abateţi* nici la dreapta
nici la stânga. Să umblaţi în toa-
tă calea* pe care v-a poruncit
DDDDDomnul Dumnezeul vostru, ca
să trăiţi şi să vă fie bine** şi să
vă lungiţi zilele în ţara pe care
o veţi stăpâni.
Şi acestea sunt porunca*, rân-

duielile şi judecăţile pe care a
poruncit DDDDDomnul Dumnezeul vos-
tru să vă învăţ, ca să le faceţi în
ţara în care treceţi ca s-o stă-
pâniţi, ca să te temi* de DDDDDomnul
Dumnezeul tău, ca să ţii toate
rânduielile Lui şi poruncile Lui,
pe care ţi le poruncesc, tu şi fiul

tău şi fiul fiului tău, în toate**
zilele vieţii tale, şi ca să ţi se
lungească� zilele. Ascultă dar, Is-
raele, şi ia seama să le faci, ca
să-ţi fie bine* şi să vă înmulţiţi
foarte mult în ţara** în care
curge lapte şi miere, după cum�
ţi-a spus DDDDDomnul Dumnezeul pă-
rinţilor tăi.

Ascultă, Israele, DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru este un singur*
DDDDDomnb. Şi să iubeşti* pe DDDDDom-
nul Dumnezeul tău cu toată**
inima ta şi cu tot sufletul tău şi
cu toată puterea ta. Şi aceste cu-
vinte, pe care ţi le poruncesc as-
tăzi, să fie în* inima ta. Şi să le
întipăreşti în fiii* tăi şi să vor-
beşti despre ele când şezi în casa
ta şi când mergi pe drum şi când
te culci şi când te scoli. Şi să le
legi ca semn* pe mâna ta şi să-ţi
fie ca fruntarec între ochii tăi. Şi
să le scrii* pe uşorii casei tale
şi pe porţiled tale.
Şi va fi aşa: după ce DDDDDomnul

Dumnezeul tău te va aduce în
ţara pe care a jurat părinţilor tăi,
lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov,
că ţi-o va da: cetăţi mari* şi fru-
moase, pe care nu tu le-ai con-
struit**, şi case pline de toate bu-
nătăţile, pe care nu tu le-ai um-
plut, şi fântâni săpate, pe care
nu tu le-ai săpat, vii şi măslini
pe care nu tu le-ai plantat, şi vei
mânca şi te vei sătura*: ia seama
la tine însuţi să nu-L uiţi* pe DDDDDom-
nul, care te-a scos din ţara Egip-
tului, din casa robilor. Să te temi*
de DDDDDomnul Dumnezeul tău şi să-I
slujeşti şi să juri** pe Numele
Lui. Să nu umblaţi* după alţi
dumnezei dintre dumnezeii** po-
poarelor care sunt împrejurul vos-
tru. Pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul tău este un Dumnezeu gelos*
în mijlocul tău; ca nu cumva să
se aprindă** mânia DDDDDomnului
Dumnezeului tău împotriva ta şi

**Cap. 4.33.
Jud. 13.22.

*Cap. 18.16.

*Ex. 20.19.
Ev. 12.19.

*Cap. 18.17.

*Cap. 32.29.
Ps. 81.13.
Is. 48.18.
Mt. 23.37.
Lc. 19.42.
**Cap. 11.1.
�Cap. 4.40.
Vers. 16,33.

*Ex. 24.12.
**Gal. 3.19.

*Cap. 17.20;
28.14.
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Pr. 4.27.
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Ier. 7.23.
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22.7.
Ef. 6.3.
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5.31; 12.1.

*Ex. 20.20.
Cap. 10.12.
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128.1.
Ecl. 12.13.
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*Is. 57.8.
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**Cap. 7.4;
11.17.
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să te nimicească de pe faţa pă-
mântului.

Să nu ispitiţi* pe DDDDDomnul
Dumnezeul vostru, cum** L-aţi
ispitit la Masa. Să păziţi* cu tot
dinadinsul poruncile DDDDDomnului
Dumnezeului vostru şi mărturiile
Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi
le-a poruncit. Şi să faci* ce este
drept şi bine în ochii DDDDDomnului,
ca să-ţi fie bine** şi să intri şi să
stăpâneşti ţara cea bună pe care
DDDDDomnul a jurat-o părinţilor tăi,
alungând* pe toţi vrăjmaşii tăi di-
naintea ta, cum a spus DDDDDomnul.

Când te va întreba fiul* tău în
viitor, zicând: «Ce sunt mărturiile
şi rânduielile şi judecăţile pe care
vi le-a poruncit DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru?», atunci să zici fiu-
lui tău: «Eram robi ai lui Faraon
în Egipt şi DDDDDomnul ne-a scos din
Egipt cu mână* tare. Şi DDDDDomnul
a făcut semne* şi minuni mari şi
rele asupra Egiptului, asupra lui
Faraon şi asupra întregii lui case,
înaintea ochilor noştri, şi ne-a
scos de acolo, ca să ne aducă aici,
să ne dea ţara pe care a jurat-o
părinţilor noştri. Şi DDDDDomnul ne-a
poruncit să împlinim toate aceste
rânduieli, să ne temem* de DDDDDom-
nul Dumnezeul nostru, spre bine-
le nostru, în toate zilele, ca să ne
ţină** în viaţă ca în ziua aceas-
ta. Şi aceasta va fi dreptatea
noastră, dacă* vom lua seama să
împlinim toată această poruncă
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, cum ne-a poruncit.

Când te va aduce* DDDDDomnul
Dumnezeul tău în ţara în care
intri, ca s-o stăpâneşti, şi va da a-
fară dinaintea ta multe naţiuni:
pe** hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe
amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fe-
reziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi,
şapte� naţiuni mai mari�� şi mai
tari decât tine, şi când ţi le va da
DDDDDomnul Dumnezeul tău înaintea*
ta şi le vei bate, atunci să le ni-

miceşti** cu desăvârşire: să nu
faci legământ� cu ele şi să nu te
înduri�� de ele. Şi să nu te încus-
creşti* cu ele; să nu dai pe fiica ta
fiului său şi să nu iei pe fiica lui
pentru fiul tău; pentru că ele ar
abate pe fiul tău de la a Mă urma
şi ar sluji altor dumnezei; şi mânia
DDDDDomnului s-ar aprinde* împotri-
va voastră şi te-ar nimici** în-
dată. Ci să le faceţi aşa: să le dă-
râmaţi altarele* şi să le sfărâmaţi
stâlpii şi să le tăiaţi aşerele şi să
le ardeţi cu foc chipurile cioplite.

Pentru că tu eşti un popor
sfânt* pentru DDDDDomnul Dumne-
zeul tău: DDDDDomnul Dumnezeul
tău te-a ales** ca să-I� fii un po-
por deosebita dintre toate popoa-
rele care sunt pe faţa pământu-
lui. Nu pentru că aţi fi mai mulţi
decât toate popoarele S-a alipit
DDDDDomnul de voi şi v-a ales, pen-
tru că voi sunteţi cel mai mic*
dintre toate popoarele; ci pentru
că DDDDDomnul v-a iubit* şi pentru
că El ţine jurământul pe care l-a
jurat** părinţilor voştri, de aceea
v-a scos� DDDDDomnul cu mână tare
şi v-a răscumpărat din casa ro-
bilor, din mâna lui Faraon, îm-
păratul Egiptului.

Cunoaşte dar că DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, El* este Dumnezeu,
Dumnezeul cel credincios**, care
ţine� legământul şi îndurarea
până la o mie de generaţii faţă
de aceia care-L iubesc�� şi păzesc
poruncile Lui şi care răsplăteşte*
în faţă celor care-L urăsc, spre a-i
nimici. El nu dă nici o amânare
celui care-L urăşte, El îi va răs-
plăti în faţă. Deci ţine porunca şi
rânduielile şi judecăţile pe care
ţi le poruncesc astăzi să le faci.
Şi va fi aşa: dacă* veţi ascul-

ta aceste judecăţi şi le veţi ţine
şi le veţi face, DDDDDomnul Dumne-
zeul tău va ţine faţă de tine le-
gământul** şi îndurarea pe care
le-a jurat părinţilor tăi şi te va
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iubi* şi te va binecuvânta şi te
va înmulţi şi va binecuvânta**
rodul pântecelui tău şi rodul o-
gorului tău, grâul tău şi mustul
tău şi untdelemnul tău, fătul vacii
tale şi înmulţirea turmei tale în
ţara pe care a jurat părinţilor tăi
că ţi-o va da. Vei fi binecuvântat
mai mult decât toate popoarele;
nu va fi* la tine şi la animalele
tale nici steril, nici sterilă. Şi DDDDDom-
nul va îndepărta de la tine orice
boală şi nu va pune peste tine
nici una din plăgile* rele ale E-
giptului, pe care le cunoşti, ci le va
pune peste toţi cei care te urăsc.
Şi să nimiceşti* toate popoarele
pe care ţi le va da DDDDDomnul Dum-
nezeul tău; ochiul tău să nu le
cruţe** şi să nu slujeşti dumne-
zeilor lor, pentru că aceasta ar fi o
cursă� pentru tine. Dacă vei zice
în inima ta: «Aceste naţiuni sunt
mai mari decât mine; cum voi
putea să le alung?», nu te teme*
de ele; adu-ţi bine aminte** de ce
a făcut DDDDDomnul Dumnezeul tău lui
Faraon şi tuturor egiptenilor şi
de încercările* cele mari pe care
ţi le-au văzut ochii şi de semnele
şi minunile şi mâna cea tare şi
braţul cel întins cu care te-a scos
DDDDDomnul Dumnezeul tău; aşa va
face DDDDDomnul Dumnezeul tău tu-
turor popoarelor de care te temi.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul tău va
trimite şi viespi* împotriva lor,
până vor pieri cei care au rămas
şi cei care se ascund dinaintea ta.
Să nu te înspăimânţi de ei; pentru
că DDDDDomnul Dumnezeul tău este
în mijlocul* tău un Dumnezeu
mare** şi înfricoşător. Şi DDDDDomnul
Dumnezeul tău va înlătura aceste
naţiuni dinaintea ta încetul* cu
încetul; nu le vei putea nimici deo-
dată, ca să nu se înmulţească vie-
ţuitoarele câmpului împotriva ta.
Dar DDDDDomnul Dumnezeul tău le
va da* înaintea ta şi le va îngrozi
cu groază mare până vor pieri.

Şi va da pe împăraţii* lor în mâ-
na ta şi să faci să li se şteargă**
numele de sub ceruri. Nimeni� nu
va putea sta înaintea ta până îi
vei nimici. Să ardeţi* în foc chi-
purile cioplite ale dumnezeilor
lor; să nu pofteşti** aurul şi ar-
gintul care este pe ele, nici să nu-l
iei� pentru tine, ca nu cumva să
fii prins în cursă�� prin ele; pentru
că aceasta este o urâciune*� îna-
intea DDDDDomnului Dumnezeului tău.
Şi să nu aduci urâciunea în casa
ta, ca să nu fii şi tu blestemata*
ca ea; s-o urăşti cu totul şi să-ţi
fie scârbă cu totul de ea, pentru
că este un lucru blestemata.

Să luaţi aminte* să împliniţi
orice poruncă pe care ţi-o porun-
cesc astăzi, ca să trăiţi** şi să vă
înmulţiţi� şi să intraţi şi să stă-
pâniţi ţara pe care a jurat-o DDDDDom-
nul părinţilor voştri. Şi adu-ţi
aminte de tot drumul pe care te-a
călăuzit* DDDDDomnul Dumnezeul tău
în aceşti patruzeci de ani în pustiu,
ca să te smerească, să te încer-
ce**, ca să cunoască� ce era în
inima ta, dacă vei păzi poruncile
Lui sau nu. Şi te-a smerit şi te-a
lăsat* să flămânzeşti şi te-a hră-
nit** cu mana pe care n-o cunos-
cuseşi şi pe care părinţii tăi n-au
cunoscut-o, ca să-ţi arate că omul
nu trăieşte numai� cu pâine, ci
omul trăieşte cu orice iese din
gura DDDDDomnului. Îmbrăcămintea*
nu ţi s-a învechit pe tine şi piciorul
nu ţi s-a umflat în aceşti patruzeci
de ani. Şi recunoaşte în inima ta
că, aşa cum ceartăb un om pe fiul
său, aşa te ceartă* pe tine DDDDDom-
nul Dumnezeul tău. Şi să păzeşti
poruncile DDDDDomnului Dumne-
zeului tău, ca să umbli* pe căile
Lui şi să te temi de El.

Pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul tău te face să intri într-o ţa-
ră* bună, ţară cu pâraie de apă,
cu izvoare şi cu ape adânci care
ţâşnesc în văi şi munţi; ţară de
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grâu şi orz şi vii şi smochini şi
rodii, ţară cu măslini şi cu miere,
ţară unde-ţi vei mânca pâinea
fără sărăcie, unde nu-ţi va lipsi
nimic, ţară ale cărei pietre sunt
fier* şi din ai cărei munţi vei scoa-
te aramă. Şi vei mânca* şi te vei
sătura şi vei binecuvânta pe DDDDDom-
nul Dumnezeul tău pentru ţara bu-
nă pe care ţi-a dat-o. Ia seama la
tine însuţi, să nu-L uiţi pe DDDDDomnul
Dumnezeul tău, nepăzind porun-
cile Lui şi judecăţile Lui şi rân-
duielile Lui, pe care ţi le porun-
cesc astăzi, ca nu cumva, după ce
vei mânca* şi te vei sătura, şi-ţi
vei construi case frumoasea şi vei
locui în ele, şi ţi se vor înmulţi
cirezile şi turmele, şi argintul tău
şi aurul tău vor spori, şi tot ce
ai se va înmulţi, să ţi se înalţe*
inima şi să-L uiţi** pe DDDDDomnul
Dumnezeul tău, care te-a scos din
ţara Egiptului, din casa robilor;
care te-a călăuzit* prin pustiul
cel mare şi înfricoşător, plin de
şerpi** înfocaţi şi scorpioni şi
uscăciune, unde nu era apă�; care
a făcut să curgă�� apă din stân-
ca de cremene; care te-a hrănit în
pustiu cu mana* pe care n-au
cunoscut-o părinţii tăi, ca să te
smerească şi să te încerce**, ca
să-ţi facă bine� la sfârşit. Şi să nu
zici* în inima ta: «Puterea mea şi
tăria mâinii mele mi-au câştigat
această avere», ci să-ţi aminteşti
de DDDDDomnul Dumnezeul tău, că
El este Acela* care îţi dă putere
să câştigi avere, ca să întărească
legământul** Său, cu care a jurat
părinţilor tăi, ca în ziua aceasta.
Şi va fi aşa: dacă-L vei uita pe
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi vei
umbla după alţi dumnezei şi le
vei sluji şi te vei închina înaintea
lor, mărturisesc astăzi* împotri-
va voastră că veţi fi nimiciţi ne-
greşit: ca naţiunile pe care le-a
nimicit DDDDDomnul dinaintea voas-
tră, aşa veţi fi nimiciţi, pentru că

n-aţi ascultat* de glasul DDDDDomnu-
lui Dumnezeului vostru.

Ascultă, Israele: astăzi treci*
Iordanul ca să intri să stăpâneşti**
naţiuni mai mari şi mai tari decât
tine, cetăţi mari şi cu ziduri� până
la ceruri, un popor mare şi înalt,
pe fiii anachimilor*, pe care-i
cunoşti şi despre care ai auzit zi-
cându-se: «Cine poate sta înain-
tea fiilor lui Anac?» Să ştii dar
astăzi că DDDDDomnul Dumnezeul tău
este Cel care trece* înaintea ta,
ca un foc** mistuitor. El îi va
nimici şi îi va supune înaintea ta
şi-i vei alunga� şi-i vei nimici
repede, cum ţi-a spus DDDDDomnul.
După ce DDDDDomnul Dumnezeul tău
îi va alunga dinaintea ta, să nu
zici* în inima ta astfel: «Pentru
dreptatea mea m-a adus DDDDDomnul
să stăpânesc ţara aceasta». Căci
pentru răutatea** naţiunilor aces-
tora le alungă DDDDDomnul dinaintea
ta. Nu pentru dreptatea* ta sau
pentru integritatea inimii tale in-
tri tu ca să stăpâneşti ţara lor, ci
pentru răutatea naţiunilor aces-
tora le alungă DDDDDomnul Dumne-
zeul tău dinaintea ta şi ca să în-
tărească astfel cuvântul** pe
care l-a jurat DDDDDomnul părinţilor
tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Ia-
cov. Să ştii dar că nu pentru drep-
tatea ta îţi dă DDDDDomnul Dumne-
zeul tău această ţară bună ca s-o
stăpâneşti; pentru că tu eşti un
popor cu grumazul înţepenit*.

Adu-ţi aminte, nu uita cum
L-ai provocat la mânie pe DDDDDom-
nul Dumnezeul tău în pustiu. Din
ziua în care ai ieşit din ţara E-
giptului, până aţi venit în locul
acesta, aţi fost răzvrătiţi* îm-
potriva DDDDDomnului. Şi la Horeb*
L-aţi provocat la mânie pe DDDDDom-
nul şi DDDDDomnul S-a mâniat pe
voi ca să vă nimicească. Când
m-am suit* pe munte, ca să pri-
mesc tablele de piatră, tablele
legământului pe care l-a făcut
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DDDDDomnul cu voi, şi am rămas**
pe munte patruzeci de zile şi
patruzeci de nopţi, n-am mân-
cat� pâine şi n-am băut apă. Şi
DDDDDomnul mi-a dat cele două table
de piatră scrise* cu degetul
lui Dumnezeu; şi pe ele era scris
potrivit tuturor cuvintelor pe
care vi le-a spus DDDDDomnul pe mun-
te din mijlocul focului în ziua**
adunării. Şi a fost aşa: la sfârşi-
tul celor patruzeci de zile şi pa-
truzeci de nopţi, DDDDDomnul mi-a
dat cele două table de piatră, ta-
blele legământului. Şi DDDDDomnul
mi-a zis: «Ridică-te, coboară* re-
pede de aici, pentru că poporul
tău pe care l-ai scos din Egipt s-a
stricat; repede s-au abătut** de
la calea pe care le-am porunci-
t-o; şi-au făcut un chip turnat».
Şi DDDDDomnul mi-a vorbit, zicând:
«Am văzut* poporul acesta şi,
iată, este un popor cu grumazul
înţepenit**. Lasă-Mă* să-i nimi-
cesc şi să le şterg numele** de
sub ceruri, şi pe tine� te voi face
o naţiune mai puternică şi mai
mare decât ei». Şi m-am întors*
şi am coborât de pe munte (şi
muntele ardea cu foc**) şi cele
două table ale legământului erau
îna amândouă mâinile mele. Şi
m-am uitat* şi, iată, păcătuiserăţi
împotriva DDDDDomnului Dumnezeu-
lui vostru: vă făcuserăţi un viţel
turnat; repede vă abătuserăţi
de la calea pe care v-o poruncise
DDDDDomnul. Şi am apucat cele două
table şi le-am aruncat din amân-
două mâinile mele şi le-am sfă-
râmat înaintea ochilor voştri.
Şi am căzut* cu faţa la pământ

înaintea DDDDDomnului, ca întâia da-
tă, patruzeci de zile şi patruzeci
de nopţi � n-am mâncat** pâine
şi n-am băut apă � pentru tot�
păcatul vostru cu care aţi păcă-
tuit, făcând ce este rău în ochii
DDDDDomnului, ca să-L mâniaţi. Pen-
tru că mă temeam de mânia*

şi de furia cu care Se mâniase
DDDDDomnul împotriva voastră, ca să
vă nimicească. Şi DDDDDomnul m-a
ascultat** şi în timpul acela. Şi
DDDDDomnul S-a mâniat foarte tare şi
pe Aaron, ca să-l nimicească; şi
m-am rugat şi pentru Aaron în
acelaşi timp. Şi am luat păcatul
vostru pe care îl făcuserăţi, viţe-
lul, şi l-am ars în foc şi l-am
zdrobit* şi l-am pisat bine până
s-a făcut mărunt ca pulberea
şi i-am aruncat pulberea în pârâul
care cobora din munte. Şi la Ta-
beera* şi la Masa** şi la Chi-
brot-Hataava� L-aţi mâniat pe
DDDDDomnul. Şi, când v-a trimis DDDDDom-
nul de la Cades-Barnea*, zicând:
«Suiţi-vă** şi luaţi în stăpânire
ţara pe care v-am dat-o», atunci
v-aţi răzvrătit împotriva porun-
ciib DDDDDomnului Dumnezeului vos-
tru şi nu L-aţi crezut� şi n-aţi as-
cultat de glasul Lui. Aţi fost răz-
vrătiţi* împotriva DDDDDomnului din
ziua în care v-am cunoscut.
Şi am căzut* cu faţa la pământ

înaintea DDDDDomnului în cele patru-
zeci de zile şi patruzeci de nopţi,
cât am căzut cu faţa la pământ,
pentru că DDDDDomnul zisese că vrea
să vă nimicească. Şi m-am rugat*
DDDDDomnului şi am zis: «Doamne
DDDDDumnezeule, nu nimici pe popo-
rul Tău şi moştenirea Ta, pe care
ai răscumpărat-o prin măreţia
Ta, pe care ai scos-o din Egipt cu
mână tare. Aminteşte-Ţi de robii
Tăi, Avraam, Isaac şi Iacov; nu
privi la încăpăţânarea poporului
acestuia, nici la răutatea lui, nici
la păcatul lui, ca nu cumva ţara
din care ne-ai scos să zică: «Pen-
tru că DDDDDomnul n-a putut* să-i
aducă în ţara pe care le-o pro-
misese şi pentru că îi ura i-a
scos, ca să-i omoare în pustiu».
Ei*, în adevăr, sunt poporul Tău
şi moştenirea Ta, pe care ai sco-
s-o cu puterea** Ta cea mare şi
cu braţul Tău cel întins».
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În timpul acela, DDDDDomnul mi-a
zis: «Ciopleşte-ţi* două table de
piatră ca cele dintâi şi suie-te la
Mine pe munte şi fă-ţi** un chivot
de lemn. Şi Eu voi scrie* pe table
cuvintele care erau pe tablele
dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi
tu să le pui** în chivot». Şi am
făcut un chivot din lemn de sal-
câm* şi am cioplit** două table
de piatră ca cele dintâi şi m-am
suit pe munte cu cele două table
în mâna mea. Şi El a scris pe ta-
ble, ca cea dintâi scriere, cele
zece* poruncia pe care le spuse-
se** DDDDDomnul către voi pe munte
din mijlocul focului, în ziua� adu-
nării; şi DDDDDomnul mi le-a dat mie.
Şi m-am întors şi am coborât*
de pe munte şi am pus** tablele în
chivotul pe care-l făcusem; şi
ele sunt acolo�, aşa cum mi-a po-
runcit DDDDDomnul. (Şi fiii lui Israel
au plecat de la Beerot-Bene-Ia-
acan* la Mosera; acolo** a murit
Aaron şi acolo a fost înmor-
mântat; şi Eleazar, fiul său, a slujit
în locul lui ca preot. De aici* au
plecat la Gudgoda şi de la Gud-
goda la Iotbata, ţară cu pâraie
de apă.) În timpul acela, DDDDDomnul
a deosebit* seminţia lui Levi ca
să poarte** chivotul legământului
DDDDDomnului, să stea înaintea DDDDDom-
nului, ca să-I slujească� şi să bi-
necuvânteze�� în Numele Lui,
până în ziua aceasta. De aceea*
Levi nu are parte, nici moştenire
cu fraţii săi; DDDDDomnul, El este
moştenirea lui, aşa cum i-a spus
DDDDDomnul Dumnezeul tău.
Şi am stat* pe munte ca şi în

zilele de mai înainte, patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi; şi
DDDDDomnul m-a ascultat** şi în
timpul acela: DDDDDomnul n-a vrut să
te nimicească. Şi DDDDDomnul mi-a
zis: «Ridică-te, porneşte înaintea
poporului, ca să intre* şi să
stăpânească ţara pe care am ju-
rat părinţilor lor că le-o voi da».

Şi acum, Israele, ce cere*
DDDDDomnul Dumnezeul tău de la
tine, decât să te temi** de DDDDDomnul
Dumnezeul tău, să umbli� în toate
căile Lui şi să-L iubeşti��
şi să slujeşti DDDDDomnului Dumne-
zeului tău cu toată*� inima ta şi
cu tot sufletul tău, să păzeşti po-
runcile DDDDDomnului şi rânduielile
Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,
spre* binele tău? Iată, ale DDDDDom-
nului Dumnezeului tău sunt ceru-
rile şi cerurile* cerurilor, pămân-
tul** şi tot ce este pe el! Totuşi
DDDDDomnului I-a plăcut de părinţii*
tăi, ca să-i iubească, şi a ales să-
mânţa lor după ei, pe voi, dintre
toate popoarele, ca în ziua aceasta.
Deci circumcideţi-vă inimileb*
şi nu vă mai înţepeniţi grumazul.
Pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
vostru este Dumnezeul* dumne-
zeilor şi Domnul** domnilor,
Dumnezeul� cel mare, cel tare şi
cel înfricoşător, care nu priveşte
la înfăţişare��, nici nu ia*� mită;
care face judecată* orfanului şi
văduvei şi iubeşte pe străin, ca
să-i dea hrană şi îmbrăcăminte. Şi
să iubiţi* pe străin, pentru că aţi
fost străini în ţara Egiptului. Să
te temi* de DDDDDomnul Dumnezeul
tău, să-I slujeşti şi să te alipeşti**
de El şi să juri� pe Numele Lui.
El este lauda* ta şi El este Dum-
nezeul tău, care a făcut pentru
tine aceste lucruri** mari şi în-
fricoşătoare pe care ţi le-au văzut
ochii. Părinţii tăi au coborât în
Egipt cu şaptezeci* de suflete şi
acum DDDDDomnul Dumnezeul tău
te-a făcutc o mulţime ca stelele**
cerurilor.

Deci să-L iubeşti* pe DDDDDomnul
Dumnezeul tău şi să păzeşti**
cele de păzit ale Lui, şi rânduie-
lile Lui şi judecăţile Lui şi po-
runcile Lui, în toate zilele. Şi să
recunoaşteţi* astăzi voi, pentru că
nu vorbesc cu fiii voştri care n-au
cunoscut şi n-au văzut pedeap-
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sa** DDDDDomnului Dumnezeului
vostru, măreţia Sa, mâna� Sa cea
tare şi braţul Său cel întins şi
semnele* Sale şi faptele Sale pe
care le-a făcut în ţara Egiptului,
lui Faraon, împăratului Egiptu-
lui, şi întregii lui ţări; şi ce a făcut
El oştirii Egiptului, cailor lui şi
carelor lui, cum a făcut să curgă*
apele Mării Roşii peste ei când
v-au urmărit şi DDDDDomnul i-a nimi-
cit până în ziua aceasta; şi ce
v-a făcut în pustiu, până când aţi
ajuns în locul acesta; şi ce a fă-
cut lui Datan* şi lui Abiram, fiii
lui Eliab, fiul lui Ruben, cum
pământul şi-a deschis gura şi în
mijlocul întregului Israel i-a în-
ghiţit** cu familiile lor şi cu
corturile lor şi cu tot ce aveau.
Pentru că ochii* voştri au văzut
toată lucrarea cea mare a DDDDDom-
nului pe care a făcut-o.

Păziţi deci toată porunca pe
care v-o poruncesc astăzi, ca să
fiţi tari şi să intraţi şi să stăpâ-
niţi* ţara în care treceţi ca s-o
stăpâniţi; şi ca să vă lungiţi* zi-
lele în ţara pe care DDDDDomnul a ju-
rat părinţilor voştri s-o dea lor şi
seminţei lor, ţară** în care curge
lapte şi miere.

Pentru că ţara în care intri ca
s-o stăpâneşti nu este ca ţara
Egiptului, din care aţi ieşit, unde
îţi semănai sămânţă şi o udai cu
piciorul, ca pe o grădină de zar-
zavaturi. Ci ţara în care treceţi
ca s-o stăpâniţi este o ţară cu
munţi* şi văi, care se adapă din
ploaia cerurilor; ţară de care în-
grijeşte DDDDDomnul Dumnezeul tău;
ochii DDDDDomnului Dumnezeului tău
sunt neîncetat asupra* ei, de la
începutul anului până la sfârşitul
anului. Şi va fi aşa: dacă veţi
asculta* cu tot dinadinsul de po-
runcile Mele, pe care vi le po-
runcesc astăzi, ca să-L iubiţi**
pe DDDDDomnul Dumnezeul vostru şi
să-I slujiţi cu toată� inima voas-

tră şi cu tot sufletul vostru, Eu
voi da ţării voastre ploaie* la tim-
pul ei, ploaia** timpurie şi ploaia
târziea; şi îţi vei strânge grâul şi
mustul şi untdelemnul. Şi voi da
iarbă* pe câmpul tău pentru ani-
malele tale şi vei mânca** şi te
vei sătura.

Feriţi-vă ca nu cumva să vi se
amăgească inima* şi să vă abateţi
şi să slujiţi** altor dumnezei şi
să vă închinaţi lor, şi să se aprin-
dă* mânia DDDDDomnului împotriva
voastră şi să închidă cerurile**,
ca să nu fie ploaie, şi ca pământul
să nu-şi dea venitul şi să fiţi ni-
miciţi� repede din ţara cea bună
pe care v-o dă DDDDDomnul.

Să vă puneţi deci aceste cu-
vinte ale Mele în inimă* şi în
suflet şi să le legaţi** ca semn
pe mâna voastră şi să vă fie ca
fruntare între ochii voştri. Şi să
învăţaţi* în ele pe fiii voştri, vor-
bind despre ele când eşti în casă
şi când mergi pe drum şi când
te culci şi când te scoli. Şi să le
scrii* pe uşorii casei tale şi pe
porţile tale: ca să se înmulţeas-
că* zilele voastre şi zilele fiilor
voştri pe pământul pe care a
jurat DDDDDomnul părinţilor voştri
că li-l va da, cât zilele ceruri-
lor** deasupra pământului.

Pentru că, dacă veţi păzi* cu
tot dinadinsul toată această
poruncă pe care v-o poruncesc
s-o faceţi: să iubiţi pe DDDDDomnul
Dumnezeul vostru, să umblaţi în
toate căile Lui şi să vă alipiţi**
de El, atunci DDDDDomnul va alun-
ga* toate aceste naţiuni dinain-
tea voastră şi veţi stăpâni** na-
ţiuni mai mari şi mai puter-
nice decât voi. Orice loc* unde va
călca talpa piciorului vostru va
fi al vostru; hotarul vostru va
fi de la** pustiu până la Liban,
de la râu, râul Eufrat, până la
marea dinspre apusb. Nimeni*
nu va putea sta înaintea voastră:
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DDDDDomnul Dumnezeul vostru va
pune teama de voi şi groaza**
de voi peste toată ţara pe care
o veţi călca, după cum� v-a spus
El. Iată*, vă pun înainte astăzi
binecuvântarea şi blestemul: bi-
necuvântarea*, dacă veţi ascul-
ta de poruncile DDDDDomnului Dum-
nezeului vostru pe care vi le po-
runcesc astăzi; şi blestemul*, dacă
nu veţi asculta de poruncile DDDDDom-
nului Dumnezeului vostru, ci vă
veţi abate de la calea pe care
v-o poruncesc astăzi, umblând
după alţi dumnezei pe care nu
i-aţi cunoscut.
Şi va fi aşa: după ce DDDDDomnul

Dumnezeul tău te va aduce în ţara
în care intri ca s-o stăpâneşti, vei
pune binecuvântarea* pe Muntele
Garizim şi blestemul** pe Munte-
le Ebal. Nu sunt ei dincolo de Ior-
dan, înapoia căii care priveşte
spre apusul soarelui, îna ţara ca-
naaniţilor care locuiesc în câm-
pie în dreptul Ghilgalului*, lân-
gă stejarii lui More**? Pentru că
veţi trece* Iordanul ca să intraţi şi
să stăpâniţi ţara pe care v-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul vostru; şi o
veţi stăpâni** şi veţi locui în ea.
Şi să luaţi seama să împli-

niţi* toate rânduielile şi judecă-
ţile pe care vi le pun astăzi înainte.

Acestea* sunt rânduielile şi
judecăţile pe care să luaţi seama
să le faceţi în ţara pe care ţi-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul părinţilor
tăi, ca s-o stăpâneşti, în toate zi-
lele cât veţi trăi** pe pământ. Să
nimiciţi* cu desăvârşire toate lo-
curile unde naţiunile pe care le
veţi alunga au slujit dumnezeilor
lor, pe munţii** cei înalţi şi pe
dealuri şi sub orice copac verde.
Şi să le dărâmaţi* altarele şi să
le sfărâmaţi statuile şi să le ardeţi
cu foc aşerele şi să le tăiaţi chi-
purile dumnezeilor şi să le şter-
geţi numele** din locul acela.

Voi să nu faceţi* aşa DDDDDom-

nului Dumnezeului vostru! Ci să
căutaţi locuinţa Sa la locul* pe
care-l va alege DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru dintre toate seminţiile
voastre, ca să-Şi pună Numele
acolo, şi să vii acolo; şi să aduceţi
acolo* arderile voastre de tot şi
jertfele voastre şi zeciuielile**
voastre şi darurile ridicate ale
mâinii voastre, şi promisiunile
voastre, şi darurile voastre de
bunăvoie, şi întâii-născuţi din
cirezile voastre şi din turmele
voastre. Şi acolo* să mâncaţi
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
vostru şi să vă bucuraţi**, voi şi
familiile voastre, de tot lucrul
mâinii voastre, cu careb te-a bi-
necuvântat DDDDDomnul Dumnezeul
tău. Să nu faceţi cum facem noi
aici, astăzi, fiecare tot* ce este
drept în ochii săi. Pentru că încă
n-aţi ajuns la odihna* şi la moşte-
nirea** pe care ţi-o dă DDDDDomnul
Dumnezeul tău. Dar, când veţi
trece* Iordanul şi veţi locui în
ţara pe care DDDDDomnul Dumnezeul
vostru vă face s-o moşteniţi şi
când vă va da odihnă** din par-
tea tuturor vrăjmaşilor voştri de
jur-împrejur şi veţi locui în liniş-
te, atunci va fi un loc* pe care-l
va alege DDDDDomnul Dumnezeul
vostru, ca să facă să locuiască
Numele Său acolo; acolo să adu-
ceţi tot ce vă poruncesc: arderile
voastre de tot şi jertfele voastre,
zeciuielile voastre şi darul ridicat
al mâinii voastre şi toate promi-
siunile voastre alese, pe care le
veţi promite DDDDDomnului. Şi să vă
bucuraţi înaintea DDDDDomnului Dum-
nezeului vostru, voi şi fiii voştri şi
fiicele voastre şi robii voştri
şi roabele voastre şi levitul* care
este înăuntrul porţilor voastre,
pentru că el nu are** parte, nici
moştenire cu voi.

Ia aminte să nu aducic arde-
rile tale de tot în orice* loc pe
care-l vei vedea, ci în locul* pe
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Zah. 13.2.

*Vers. 31.
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*Ex. 20.24.
Vers. 11,13.
Cap. 26.2.
Ios. 9.27.
1 Împ. 8.29.
2 Cr. 7.12.
Ps. 78.68.

*Lev. 17.3,4.
Cap. 14.22;
15.19,20.
**Vers. 17.

*Cap. 14.26.
**Lev. 23.40
Ecl. 3.12,13.

*Jud. 17.6;
21.25.

*Cap. 3.20;
25.19.
Ps. 95.11.
**Cap. 4.21.

*Cap. 11.31.
**Ios. 11.23.

*Cap. 14.23.
1 Împ. 8.29.
Ps. 78.68.

*Vers. 18,19.
Cap. 26.11-13
**Cap. 10.9;
14.29.

*Lev. 17.4.

*Vers. 11.

12Locul de
închinare

ales de
Domnul

a Sau �care traversează�    b Sau �pentru că�    c A aduce pe altar (vezi Lev. 14.20)
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rat şi cel curat, de asemenea, pot
mânca din ele. Numai ia aminte
să nu mănânci sângele*; pentru
că sângele este viaţa; şi să nu mă-
nânci viaţa cu carnea. Să nu-l mă-
nânci; să-l verşi pe pământ ca apa.
Să nu-l mănânci, ca să-ţi fie bine*
ţie şi fiilor tăi după tine, dacă vei
face** ce este drept în ochii DDDDDom-
nului. Dar să ridici cele sfinte ale
tale pe care le ai şi promisiunile*
tale şi să mergi la locul pe care-l
va alege DDDDDomnul şi să jertfeşti*
arderile-de-tot ale tale, carnea
şi sângele, pe altarul DDDDDomnului
Dumnezeului tău; şi sângele
jertfelor tale să fie vărsat** pe
altarul DDDDDomnului Dumnezeului
tău, iar carnea s-o mănânci. Ia
aminte şi ascultă toate aceste cu-
vinte pe care ţi le poruncesc, ca
să-ţi fie bine*, ţie şi fiilor tăi
după tine pentru totdeauna, dacă
vei face ce este bine şi drept în
ochii DDDDDomnului Dumnezeului tău.

După ce DDDDDomnul Dumnezeul
tău va nimici* dinaintea ta na-
ţiunile la care mergi să le stăpâ-
neşti şi le vei alunga şi vei locui
în ţara lor, ia seama la tine însuţi
să nu fii prins în cursă* după ele,
după ce vor fi nimicite dinaintea
ta; şi să nu întrebi de dumnezeii
lor, zicând: «Cum au slujit naţiu-
nile acestea dumnezeilor lor? voi
face şi eu la fel». Tu* să nu faci
aşa DDDDDomnului Dumnezeului tău,
pentru că ei au făcut dumnezei-
lor lor tot ce este urâciune**
înaintea DDDDDomnului, ce urăşte El,
căci chiar au ars� în foc şi pe
fiii lor şi pe fiicele lor pentru
dumnezeii lor. Luaţi seama să fa-
ceţi orice lucru* pe care vi-l po-
runcesc; să nu adăugaţi** la el şi
să nu scădeţi din el.

Dacă se va ridica între voi
un profet sau un visător* de vise
şi-ţi va da** un semn sau o mi-
nune, şi s-ar împlini* semnul sau
minunea despre care ţi-a vorbit,

*Vers. 21.
**Vers. 22.
�Cap. 14.5;
15.22.

*Gen. 9.4.
Lev. 7.26;
17.10.
Cap. 15.23.

*Vers. 26.

*Vers. 11.
Cap. 14.23.
**Vers. 5.
�Vers. 12.
��Vers. 7.
Ecl. 3.12.

*Cap. 14.27.

*Gen. 15.18;
28.14.
Ex. 34.24.
Cap. 11.24;
19.8.

*Vers. 15.

*Gen. 9.4.
Lev. 17.11;
17.14.
Vers. 16.

*Is. 3.10.
**Ex. 15.26.
Cap. 13.18.
1 Împ. 11.38.

*Num. 5.9,10;
18.19.
1 Sam. 1.21.

*Lev. 1.5,9;
1.13.
**Lev. 17.11

*Cap. 4.40.
Vers. 25.
Ecl. 8.12.

*Ex. 23.23.
Cap. 19.1.
Ios. 23.4.

*Cap. 7.16.

*Lev. 18.3,26.
2 Împ. 17.15
**Cap. 9.5.
�Lev. 18.21;
20.2.
Cap. 18.10.
Ps. 106.37.
Ier. 32.35.
Ezec. 23.37.

*Cap. 4.2; 13.18
Ios. 1.7.
**Pr. 30.6.
Apoc. 22.18.

*Zah. 10.2.
**Mt. 24.24.
*Cap. 18.22.
Ier. 28.9.
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a  Să sacrifici animale
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Interzicerea
de a mânca

sânge

Interzicerea
idolatriei

care-l va alege DDDDDomnul într-una
din seminţiile tale, acolo să a-
duci arderile tale de tot şi acolo
să faci tot ce îţi poruncesc eu.
Totuşi, poţi să înjunghiia şi să
mănânci carne după toată* pof-
ta sufletului tău în toate porţile
tale, după binecuvântarea DDDDDom-
nului Dumnezeului tău pe care
ţi-a dat-o: cel necurat** şi cel cu-
rat pot să mănânce din ea, ca� din
căprioară şi din cerb. Numai să
nu mâncaţi sângele*; să-l vărsaţi
pe pământ ca apa.

Nu poţi* să mănânci înăuntrul
porţilor tale zeciuiala grâului tău
sau a mustului tău, sau a untde-
lemnului tău, sau întâii-născuţi din
cirezile tale sau din turmele tale,
nici vreuna din promisiunile pe
care le promiţi, nici darurile tale
de bunăvoie, nici darul ridicat al
mâinii tale; ci să le mănânci*
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
tău, în locul pe care-l va alege**
DDDDDomnul Dumnezeul tău, tu şi fiul
tău şi fiica ta şi robul tău şi roa-
ba ta şi levitul� care este înăun-
trul porţilor tale; şi să te bucuri��
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
tău de toate lucrurile pe care
vei fi pus mâna. Fereşte-te să-l
părăseşti* pe levit în toate zilele
cât vei fi în ţara ta.

Când DDDDDomnul Dumnezeul
tău îţi va lărgi hotarul, după cum*
ţi-a promis, şi vei zice: «Vreau să
mănânc carne!», fiindcă sufletul
tău doreşte să mănânce carne,
poţi să mănânci carne după toată
pofta sufletului tău. Dacă locul
pe care-l va alege DDDDDomnul Dum-
nezeul tău ca să-Şi pună Numele
acolo va fi prea departe de tine,
atunci să înjunghii din boii tăi şi
din oile tale pe care ţi le-a dat
DDDDDomnul, cum ţi-am poruncit, şi să
mănânci în porţile tale, după toa-
tă pofta sufletului tău. Cum* se
mănâncă şi căprioara şi cerbul,
aşa să mănânci din ele: cel necu-
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când a zis: «Să mergem după**
alţi dumnezei» � pe care nu i-ai
cunoscut � «şi să le slujim», să
nu asculţi de cuvintele acelui
profet sau ale acelui visător de vi-
se; pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
vostru vă încearcă*, pentru a afla
dacă-L iubiţi** pe DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru cu toată inima voas-
tră şi cu tot sufletul vostru. Voi
să umblaţi după* DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru şi să vă temeţi de
El şi să păziţi poruncile Lui şi
să ascultaţi de glasul Lui şi să-I
slujiţi şi să vă alipiţi** de El.
Şi acel profet sau acel visător de
vise să fie omorât*, pentru că a
vorbit ca să vă abatăa de la DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru, care v-a
scos din ţara Egiptului şi v-a răs-
cumpărat din casa robilor, ca să
te depărteze de pe calea pe care
ţi-a poruncit DDDDDomnul Dumne-
zeul tău ca să umbli pe ea; şi să
cureţib răul** din mijlocul tău.

Dacă* fratele tău, fiul mamei
tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau
soţia** sânului tău, sau prietenul
tău, care îţi este� ca sufletul tău,
te va îndemna în taină, zicând:
«Să mergem şi să slujim�� altor
dumnezei», pe care nu i-ai cunos-
cut nici tu, nici părinţii tăi, dintre
dumnezeii popoarelor* care sunt
împrejurul vostru, aproape de tine
sau departe de tine, de la o mar-
gine a pământului până la cealal-
tă margine a pământului, să nu
te învoieşti* cu el şi să nu-l as-
culţi; şi ochiul tău să nu-l cruţe,
nici să nu-ţi fie milă** de el, nici
să nu-l ascunzi, ci să-l omori*:
mâna ta** să fie cea dintâi împo-
triva lui, ca să-l omori, şi pe urmă
mâinile întregului popor. Şi să-l
ucizi cu pietre, pentru că a căutat
să te îndepărteze de la DDDDDomnul
Dumnezeul tău, care te-a scos din
ţara Egiptului, din casa robilor. Şi
tot* Israelul să audă şi să se tea-

mă şi să nu mai facă acest rău
în mijlocul tău.

Când, într-una din cetăţile ta-
le, pe care ţi le dă DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, ca să locuieşti acolo,
vei auzi* spunându-se: «Nişte
oameni, fii* ai lui Belialc, au ieşit
din mijlocul** vostru şi au a-
demenit� pe locuitorii cetăţii lor,
zicând: «Să mergem�� şi să slu-
jim altor dumnezei», pe care nu
i-aţi cunoscut, atunci să cauţi şi
să cercetezi şi să întrebi cu de-
amănuntul; şi, iată, dacă este
adevărat, lucru întemeiat, această
urâciune s-a întâmplat în mijlocul
tău, să loveşti pe toţi locuitorii
cetăţii aceleia cu ascuţişul sabiei,
nimicind-o* cu totul şi tot ce este
în ea, chiar şi animalele ei, cu as-
cuţişul sabiei. Şi să strângi toată
prada ei în mijlocul pieţeid şi
să arzi* de tot cu foc cetatea şi
toată prada ei, pentru DDDDDomnul
Dumnezeul tău; şi ea să fie o mo-
vilă** pentru totdeauna; să nu se
mai construiască din nou. Şi ni-
mic din lucrul blestemate* să nu
se lipească de mâna ta, ca DDDDDom-
nul să Se întoarcă din furia**
mâniei Sale şi să-ţi arate milă şi
să Se îndure� de tine şi să te în-
mulţească, după cum�� a jurat pă-
rinţilor tăi, dacă vei asculta de
glasul DDDDDomnului Dumnezeului
tău, ca să păzeşti* toate poruncile
Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,
ca să faci ce este drept în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului tău.

Voi sunteţi fii* ai DDDDDomnului
Dumnezeului vostru: să nu vă fa-
ceţi** tăieturi şi să nu vă radeţi
între ochi pentru un mort. Pentru
că tu* eşti un popor sfânt pentru
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi pe
tine te-a ales ca să-I fii popor**
deosebit între toate popoarele
care sunt pe faţa pământului.

Să nu mănânci nici o urâciu-
ne*. Acestea* sunt animalele pe
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**Vers. 13.

*Ex. 20.20.
Cap. 8.2.
Mt. 24.24.
1 Cor. 11.19.
2 Tes. 2.11.
Apoc. 13.14.
**Cap. 6.5.

*2 Împ. 23.3.
1 Cr. 24.31.
**Cap. 10.20;
30.20.

*Cap. 17.5;
18.20.
1 Împ. 18.40.
Ier. 14.15.
Zah. 13.3.
**Cap. 17.7;
22.21,22,24.
1 Cor. 5.13.

*Cap. 17.2.
**Gen. 16.5.
Cap. 28.54.
Mica 7.5.
�1 Sam. 18.1;
18.3; 20.17.
��Vers. 2.

*Cap. 6.14.

*Pr. 1.10.
**Cap. 7.2.

*Vers. 5.
Cap. 17.5.
**Lev. 24.14.
Cap. 17.7.
Fap. 7.58.

*Cap. 17.13;
19.20.
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*Ios. 22.11.

*Iuda 19.
**1 Ioan 2.19
�2 Împ. 17.21
��Vers. 2,6.

*Ex. 22.20.
Vers. 5.
Ios. 6.17,21.

*Cap. 7.25;
7.26.
Ios. 6.24.
**Ios. 8.28.
Is. 17.1;
25.2.
Ier. 49.2.

*Ios. 6.18.
**Ex. 32.12.
Num. 25.4.
Ios. 6.26.
�Cap. 30.3.
��Gen. 22.17;
26.4,24;
28.14.

*Cap. 12.25;
12.28,32.

*Gal. 3.26.
**Lev. 19.28.
Ier. 16.6;
41.5; 47.5.
1 Tes. 4.13.
*Lev. 20.26.
Cap. 7.6;
26.18,19.
**Ex. 19.5.

*Ezec. 4.14.
Fap. 10.14.
*Lev. 11.2.
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a Lit. �a vorbit abatere�    b Lit. �să nimiceşti prin foc�    c Sau �Nişte oameni
de nimic�    d Sau �locului deschis�    e Sau �dat nimicirii�

Oprirea
tăieturilor
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Pedeapsa
ispititorilor la

închinarea
la idoli
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Animalele
curate şi
necurate
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care le veţi mânca: boul, oaia
şi capra, cerbul şi căprioara şi
bivolul şi zimbrul şi capra nea-
gră şi capra sălbatică şi girafa.
Şi dintre animale, orice animal
care are copita despicată şi pi-
ciorul complet despărţit în două
copite şi care rumegă, pe aces-
tea să le mâncaţi. Din cele care
rumegă şi din cele care au copita
despicată şi despărţită, numai pe
acestea să nu le mâncaţi: cămila
şi arnebetula şi şafanula*, pen-
tru că rumegă, dar n-au copita
despicată: să vă fie necurate;
şi porcul să vă fie necurat, pentru
că are copita despicată, dar nu
rumegă; să nu mâncaţi din car-
nea lor şi să nu vă atingeţi* de
trupul lor mort.

Dintre toate câte sunt în ape,
pe acestea să le mâncaţi*: să mân-
caţi tot ce are aripioare şi solzi.
Dar să nu mâncaţi tot ce nu are ari-
pioare şi solzi; să vă fie necurate.

Puteţi să mâncaţi orice pasă-
re curată. Iar acestea sunt cele
din care să nu mâncaţi*: vulturul
şi uliul şi vulturul de mare; şi şo-
recarul şi şoimul şi gaia, după
felul lor; şi orice corb, după fe-
lul său; şi struţul şi bufniţa şi
pescăruşul şi coroiul, după felul
lor; şi huhurezul şi ibisul şi
lebăda; şi pelicanul şi vulturul
hoitar şi eretele; şi barza şi cor-
bul de mare, după felul lor, şi
pupăza şi liliacul. Şi orice târâ-
toare* înaripatăb să vă fie necu-
rată; să nu se mănânce. Puteţi să
mâncaţi orice zburătoare curată.

Să nu mâncaţi* din nici un
trup mort; să-l dai străinului care
este înăuntrul porţilor tale ca să-l
mănânce sau să-l vinzi străinului;
pentru că tu eşti un popor** sfânt
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău.
Să nu fierbi� un ied în laptele
mamei sale.

Să dai zeciuială* negreşit din
tot venitul seminţei tale care iese

din ogorul tău, an de an. Şi
să mănânci* înaintea DDDDDomnului
Dumnezeului tău în locul pe ca-
re-l va alege El, ca să facă să
locuiască acolo Numele Său: ze-
ciuiala din grâul tău, din mustul
tău şi din untdelemnul tău, şi în-
tâii-născuţi** din cirezile tale şi
din turmele tale, ca să înveţi să
te temi� de DDDDDomnul Dumnezeul
tău în toate zilele. Şi, dacă va fi
prea lung drumul pentru tine, aşa
că nu le poţi duce, fiindcă locul
pe care Şi-l va alege DDDDDomnul
Dumnezeul tău ca să-Şi pună*
Numele acolo va fi prea departe
de tine când te va binecuvânta
DDDDDomnul Dumnezeul tău, atunci
să le schimbi pentru bani şi banii
să-i legi bine în mâna ta şi să
mergi la locul pe care-l va alege
DDDDDomnul Dumnezeul tău. Şi să
dai banii pe tot ce-ţi doreşte
sufletul: pe boi sau pe oi, pe vin
sau pe băutură tare sau pe ori-
ce-ţi pofteşte sufletul şi să mă-
nânci* acolo înaintea DDDDDomnului
Dumnezeului tău şi să te vese-
leşti, tu şi casa ta. Şi să nu-l pă-
răseşti pe levitul* care este înă-
untrul porţilor tale, pentru că el
nu are** parte, nici moştenire
cu tine.

La sfârşitul fiecăror* trei ani
să scoţi toate zeciuielile venitului
tău din anul acela şi să le pui
înăuntrul porţilor tale. Şi să vină
levitul � pentru că el nu are* par-
te, nici moştenire cu tine � şi
străinul şi orfanul şi văduva care
sunt înăuntrul porţilor tale şi să
mănânce şi să se sature**; ca
DDDDDomnul Dumnezeul tău să te bi-
necuvânteze� în tot lucrul mâinii
tale pe care-l faci.

La sfârşitul fiecăror* şapte
ani să faci o iertarec. Şi acesta este
felul iertării: oricine a împrumu-
tat pe cineva să-şi ia înapoi mâ-
na de la împrumutul pe care l-a
împrumutat aproapelui său; să
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 *Lev. 11.26;
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*Lev. 17.15;
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Ezec. 4.14;
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**Vers. 2.
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*Cap. 12.5,7;
12.17,18.
**Cap. 15.19;
15.20.
�Cap. 4.10.
Ps. 2.11;
111.10; 147.11
Is. 8.13.
Ier. 32.39,40.

*Cap. 12.21.

*Cap. 12.7,18;
26.11.

*Cap. 12.19.
**Num. 18.20
Cap. 18.1,2.

*Cap. 26.12.
Amos 4.4.

*Cap. 10.9;
12.12.
**Cap. 6.11;
26.12.
Is. 1.17.
�Cap. 15.10.
Pr. 3.9,10.
Mal. 3.10.

*Ex. 21.2.
Cap. 31.10.
Ier. 34.14.
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a  Animal necunoscut la noi    b Sau �insectă zburătoare�    c Eliberare, îngăduinţă, anulare a unei datorii
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nu-l ceară de la aproapele său şi
de la fratele său, pentru că s-a
vestit iertarea DDDDDomnului. De la
străin* poţi să ceri, dar mâna ta
să lase ceea ce este al tău la fra-
tele tău; numai că nu va fi la tine
nici un sărac, pentru că DDDDDomnul
te va binecuvânta* mult în
ţara pe care ţi-o dă DDDDDomnul Dum-
nezeul tău de moştenire, ca s-o
stăpâneşti, numai dacă vei as-
culta cu tot dinadinsul de gla-
sul* DDDDDomnului Dumnezeului tău,
ca să iei seama să împlineşti toa-
tă porunca aceasta pe care ţi-o po-
runcesc astăzi. Pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul tău te va binecuvân-
ta, cum ţi-a promis, şi vei da cu
împrumut* multor naţiuni, dar tu
nu vei lua cu împrumut; şi tu vei
stăpâni** peste multe naţiuni, dar
ele nu vor stăpâni peste tine.

Dacă va fi între voi un să-
rac, unul dintre fraţii tăi, în una
din porţile tale, în ţara ta pe care
ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul tău,
să nu-ţi împietreşti* inima, nici
să nu-ţi închizi mâna către fra-
tele tău cel sărac, ci să-ţi des-
chizi* de bunăvoie mâna şi să-l
împrumuţi cu oricât îi va trebui
pentru nevoia lui în care duce
lipsă. Ia seama la tine însuţi să nu
fie în inima ta un gând răua, zi-
când: «Se apropie anul al şapte-
lea, anul* iertării!» şi ochiul tău
să fie rău** împotriva fratelui
tău sărac şi să nu-i dai, şi el
să strige� împotriva ta către
DDDDDomnul şi să fie păcat�� în tine.
Să-i dai negreşit şi inima ta să
nu fie tristă* când îi dai; căci
pentru lucrul acesta** te va bi-
necuvânta DDDDDomnul Dumnezeul
tău în toată lucrarea ta şi în ori-
ce va face mâna ta. Pentru că
săracii* nu vor lipsi în ţara ta,
de aceea îţi poruncesc, zicând:
«Deschide-ţi mâna larg faţă de
fratele tău, faţă de cel nevoiaş al
tău şi faţă de săracul din ţara ta».

Dacă fratele* tău, un evreu
sau o evreică, se va vinde ţie şi-ţi
va sluji şase ani, atunci în anul al
şaptelea să-l laşi să plece liber
de la tine. Şi, când îl vei lăsa să ple-
ce liber de la tine, să nu-l laşi să
plece cu mâna goală. Să-l împo-
dobeşti cu daruri din turmele tale
şi din aria ta şi din teascul tău,
cu ce te-a binecuvântat* DDDDDom-
nul Dumnezeul tău. Şi să-ţi aduci
aminte* că ai fost rob în ţara E-
giptului şi că DDDDDomnul Dumne-
zeul tău te-a răscumpărat; de
aceea îţi poruncesc lucrul acesta
astăzi. Şi va fi aşa: dacă el* îţi
va zice: «Nu vreau să ies de la
tine!», fiindcă te iubeşte pe tine
şi casa ta, pentru că îi este bine
la tine, atunci să iei o sulă şi să-i
străpungi urechea la uşă şi să-ţi
fie rob pentru totdeauna. Şi aşa
să faci şi roabei tale. Să nu-ţi vi-
nă greu când îl vei lăsa să plece
liber de la tine, pentru că, slujin-
du-ţi şase ani, ţi-a fost dublul
muncii* unui slujitor plătit; şi
DDDDDomnul Dumnezeul tău te va
binecuvânta în tot ce faci.

Să sfinţeşti pentru DDDDDomnul
Dumnezeul tău orice întâi-năs-
cut* de parte bărbătească care se
va naşte din vacile tale şi din oi-
le tale. Să nu lucrezi cu întâiul-
născut al vacii tale, nici să nu
tunzi pe întâiul-născut al oilor tale.
Să-l mănânci înaintea* DDDDDomnu-
lui Dumnezeului tău an după an,
tu şi casa ta, în locul pe care Şi-l
va alege DDDDDomnul. Iar dacă are un
defect*, dacă este şchiop sau orb,
sau cu orice defect rău, să nu-l
jertfeşti DDDDDomnului Dumnezeului
tău. Să-l mănânci înăuntrul porţi-
lor tale, cel necurat* şi cel curat de-
opotrivă, ca şi din căprioară şi din
cerb. Numai să nu mănânci sânge-
le* lui; să-l verşi pe pământ ca apa.

Păzeşte luna* Abibb şi ţine
Paştele** DDDDDomnului Dumnezeu-
lui tău, pentru că în luna Abib
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te-a scos DDDDDomnul Dumnezeul
tău din Egipt, noaptea�. Şi să
jertfeşti paştele DDDDDomnului Dum-
nezeului tău din* turmă sau din
cireadă în locul** pe care-l va
alege DDDDDomnul Dumnezeul tău, ca
să facă să locuiască Numele
Său acolo. Să nu le mănânci cu
aluat*; şapte zile să le mănânci
cu azime, pâinea întristării, pen-
tru că ai ieşit în grabă din ţara
Egiptului, ca să-ţi aduci aminte
de ziua ieşirii tale din ţara E-
giptului în toate** zilele vieţii
tale. Şi şapte zile să nu se vadă
aluat* la tine, în toate hotarele
tale; şi, din carnea** pe care o
vei înjunghia seara, în cea dintâi
zi, să nu-ţi rămână peste noapte
până dimineaţă. Nu poţi jertfi
paştele în oricare din porţile tale
pe care ţi le dă DDDDDomnul Dum-
nezeul tău. Ci, în locul* pe care îl
va alege DDDDDomnul Dumnezeul
tău, ca să facă să locuiască Nu-
mele Său în el, acolo să jertfeşti
paştele, seara**, la apusul soare-
lui, pe timpul când ai ieşit din
Egipt. Şi să frigi* şi să mănânci
în locul pe care Şi-l va alege
DDDDDomnul Dumnezeul tău, şi di-
mineaţa să te întorci şi să te duci
la corturile tale. Şase zile să mă-
nânci azime, iar în ziua a şaptea*
să fie o adunare** de sărbătoarea

pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău;
să nu faci nici o lucrare.

Să-ţi numeri şapte* săptă-
mâni; de când vei începe să pui
secera în grâu, să începi să numeri
şapte săptămâni. Şi să ţii sărbă-
toarea Săptămânilor pentru DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, cu prezenta-
rea unui dar de bunăvoie al mâi-
nii tale, pe care-l vei da după cum
te va fi binecuvântat* DDDDDomnul
Dumnezeul tău. Şi să te bucuri*
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
tău, tu şi fiul tău şi fiica ta şi
robul tău şi roaba ta şi levitul
care este înăuntrul porţilor tale,

şi străinul** şi orfanul şi vădu-
va, care sunt în mijlocul tău, în
locul pe care-l va alege DDDDDomnul
Dumnezeul tău, ca să facă să lo-
cuiască Numele Său acolo. Şi să-ţi
aduci aminte* că ai fost rob în
Egipt şi să ţii şi să împlineşti
aceste rânduieli.

Să ţii* sărbătoarea Corturilor
şapte zile, când vei fi adunat
roadele din aria ta şi din teascul
tău. Şi să te bucuri* la sărbătoa-
rea ta, tu şi fiul tău şi fiica ta şi
robul tău şi roaba ta şi levitul
şi străinul şi orfanul şi văduva,
care sunt înăuntrul porţilor tale.
Şapte* zile să ţii sărbătoarea
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău în
locul pe care-l va alege DDDDDomnul;
pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
tău te va binecuvânta în tot veni-
tul tău şi în tot lucrul mâinilor
tale; şi să ai bucurie deplină.

De trei* ori pe an, toată par-
tea bărbătească a ta să se înfă-
ţişeze înaintea DDDDDomnului Dum-
nezeului tău în locul pe care-l
va alege: la sărbătoarea Azime-
lor şi la sărbătoarea Săptămâ-
nilor şi la sărbătoarea Corturilor;
şi ei să nu se înfăţişeze** înain-
tea DDDDDomnului cu mâna goală:
fiecare potrivit darului mâinii sa-
le, după binecuvântarea* DDDDDom-
nului Dumnezeului tău, pe care
ţi-o va da.

Să-ţi pui judecători* şi su-
praveghetorib în toate porţile tale,
pe care ţi le dă DDDDDomnul Dum-
nezeul tău în seminţiile tale, şi ei
să judece poporul cu judecată
dreaptă. Să nu strâmbi* judecata;
să nu priveşti la înfăţişare**, nici
să nu iei� mită; pentru că mita
orbeşte ochii înţelepţilor şi suceş-
te cuvintele celor drepţi. Să ur-
măreşti dreptatea şi numai drep-
tatea, ca să trăieşti* şi să stă-
pâneşti ţara pe care ţi-o dă DDDDDom-
nul Dumnezeul tău.

Să nu-ţi plantezi vreun copac
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ca aşeră* lângă altarul DDDDDomnului
Dumnezeului tău, pe care ţi-l
vei face. Nici să nu-ţi ridici* vreo
statuie, pe care o urăşte DDDDDomnul
Dumnezeul tău.

Să nu jertfeşti* DDDDDomnului
Dumnezeului tău nici bou, nici
oaiea, care să aibă vreun defect
sau vreun rău; pentru că este o
urâciune înaintea DDDDDomnului Dum-
nezeului tău.

Dacă se va găsi* în mijlocul tău,
în vreuna din porţile tale pe care
DDDDDomnul Dumnezeul tău ţi
le dă, un bărbat sau o femeie
care să facă ce este rău în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului tău, căl-
când** legământul Lui, şi care
să meargă şi să slujească altor*
dumnezei şi să se închine lor:
fie soarelui**, fie lunii, fie vreu-
nuia din oştirea cerurilor, ceea
ce n-am poruncit�, şi ţi se va
spune* şi vei auzi, atunci să cer-
cetezi bine; şi, iată, dacă este
adevărat, dacă lucrul este înte-
meiat, dacă s-a făcut această urâ-
ciune în Israel, atunci să scoţi
afară la porţile tale pe acel băr-
bat sau pe acea femeie care a fă-
cut acest lucru rău, bărbatul sau
femeia, şi să-i ucizi* cu pietre, ca
să moară. După mărturiab* a doi
martori sau a trei martori să fie o-
morât cel care va muri: să nu fie
omorât după mărturia unui singur
martor. Mâna* martorilor să fie
cea dintâi asupra lui ca să-l o-
moare şi după aceea mâna în-
tregului popor. Şi să cureţi**
răul din mijlocul tău.

Când se va ivi un caz prea
greu* de judecat pentru tine, în-
tre sânge** şi sânge, între cear-
tă şi ceartă şi între lovitură şi lo-
vitură, cazuri de neînţelegeri înă-
untrul porţilor tale, atunci să te
ridici şi să te sui� la locul pe ca-
re-l va alege DDDDDomnul Dumne-
zeul tău. Şi să vii* la preoţii, la
leviţii şi la judecătorul** care

va fi în acele zile şi să întrebi şi
ei îţi vor spune� hotărârea de
judecată. Şi să faci după hotărâ-
rea cuvântului pe care ţi-l vor
spune ei din locul pe care-l va
alege DDDDDomnul şi să iei seama să
faci după toate cele ce te vor în-
văţa ei. Să faci după legea pe care
te vor învăţa ei şi după judecata
pe care ţi-o vor spune ei: să nu te
abaţi nici la dreapta, nici la stân-
ga de la cuvântul pe care ţi-l vor
spune ei. Şi bărbatul* care s-ar
purta cu mândrie, încât să nu as-
culte de preotul care stă** să slu-
jească acolo înaintea DDDDDomnului
Dumnezeului tău sau de judecă-
tor, bărbatul acela să moară�; şi
să cureţi�� răul din Israel. Şi tot
poporul să audă şi să se teamă
şi să nu se mai mândrească*.

După ce vei intra în ţara pe
care ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul
tău şi o vei stăpâni* şi vei locui
în ea şi vei zice: «Voi pune un
împărat** peste mine, asemeni
tuturor naţiunilor care sunt îm-
prejurul meu!», să pui împărat
peste tine pe acela pe care-l va
alege* DDDDDomnul Dumnezeul tău:
să pui împărat peste tine din**
mijlocul fraţilor tăi; nu poţi să
pui peste tine un om străin, care
nu este fratele tău. Numai să nu
aibă* mulţi cai; şi să nu întoar-
că** pe popor în Egipt, ca să
aibă mulţi cai; pentru că DDDDDomnul
v-a zis�: «Să nu vă mai întoar-
ceţi�� pe această cale». Şi să nu
aibă multe soţii*, ca să nu i se a-
bată inima; şi nici să nu-şi strân-
gă mult argint şi aur. Şi va fi
aşa: când va şedea* pe tronul
împărăţiei sale, îşi va scrie o co-
pie a acestei legi într-o carte, după
cea care este înaintea** preo-
ţilor, a leviţilor. Şi ea să fie cu*
el şi să citească în ea în toate
zilele vieţii sale, ca să înveţe să
se teamă de DDDDDomnul Dumnezeul
său, ca să păzească toate cuvin-
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tele legii acesteia şi rânduielile
acestea, ca să le facă; pentru
ca să nu i se înalţe* inima mai
presus de fraţii săi şi să nu se
abată nici la dreapta, nici la
stânga, de la poruncă; pentru ca
să-şi lungească zilele în împă-
răţia sa, el şi fiii lui, în mijlocul
lui Israel.

Preoţii, leviţii şi toată semin-
ţia lui Levi nu vor avea* parte,
nici moştenire în Israel; ei să
mănânce jertfele prin foc** ale
DDDDDomnului şi care sunt moşteni-
rea Lui. Nu vor avea moştenire
între fraţii lor; DDDDDomnul este moş-
tenirea lor, cum le-a spus.
Şi acesta să fie dreptul preo-

ţilor de la popor, de la cei care în-
junghie jertfă, fie bou fie oaie:
să dea* preotului spata şi amân-
două fălcile şi pântecelea. Să-i
dai pârga* din grâul tău, din mus-
tul tău şi din untdelemnul tău,
şi pârga tunsului oilor tale. Pen-
tru că pe el l-a ales* DDDDDomnul
Dumnezeul tău dintre toate se-
minţiile tale ca să stea** să slu-
jească în Numele DDDDDomnului, el
şi fiii săi, în toate zilele.
Şi, dacă va veni un levit din

vreuna din porţile tale din tot Is-
raelul unde locuieşte* temporar
şi va veni după tot dorul sufletu-
lui său în locul pe care-l va a-
lege** DDDDDomnul şi va sluji în Nu-
mele DDDDDomnului Dumnezeului
său, ca* toţi fraţii săi leviţi, care
stau acolo înaintea DDDDDomnului:
el va avea o porţie* de mâncat
deopotrivă, pe lângă ce a vândut
din averea lui părintească.

După ce vei intra în ţara pe
care ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul
tău, să nu te înveţi* să faci după
urâciunile acelor naţiuni. Să nu
se găsească la tine cineva care
să treacă* pe fiul său sau pe fii-
ca sa prin foc, ghicitor**, pre-
zicător al viitorului, sau ferme-
cător, sau vrăjitor�, sau descân-

tător*, sau unul care întreabă**
duhurile, sau spiritist, sau unul
care cheamă morţii. Pentru că
oricine face aceste lucruri este o
urâciune înaintea DDDDDomnului şi
pentru aceste* urâciuni îi alungă
DDDDDomnul Dumnezeul tău dina-
intea ta. Tu să fii* corect în totul
cu DDDDDomnul Dumnezeul tău. Pen-
tru că aceste naţiuni pe care le
vei alunga ascultă* de prezică-
tori ai viitorului şi de ghicitori;
dar ţie DDDDDomnul Dumnezeul tău
nu ţi-a permis aşa ceva.

DDDDDomnul Dumnezeul tău îţi
va ridica un Profet* din mijlocul
tău, dintre fraţii tăi, asemenea
mie: de El să ascultaţi! Este în-
tocmai cum ai dorit de la DDDDDom-
nul Dumnezeul tău în Horeb, în
ziua adunării*, zicând: «Să nu
mai aud** glasul DDDDDomnului Dum-
nezeului meu şi să nu mai văd
focul acesta mare, ca să nu mor».
Şi DDDDDomnul mi-a zis: «Bine* au
spus ce au spus. Le voi ridica un
Profet dintre fraţii lor, asemenea
ţie, şi voi pune* cuvintele Mele
în gura Lui şi El le va spune**
tot ce-I voi porunci. Şi va fi aşa:
oricui* nu va asculta de cuvintele
Mele pe care le va spune El în
Numele Meu, îi voi cere socotea-
lă. Dar profetul* care s-ar îngâm-
fa să vorbească în Numele Meu
un cuvânt pe care nu l-am porun-
cit să-l spună sau care va vorbi**
în numele altor dumnezei, profe-
tul acela să moară». Şi, dacă vei
zice în inima ta: «Cum vom cu-
noaşte cuvântul pe care nu l-a
spus DDDDDomnul?» Când un profet
va vorbi* în Numele DDDDDomnului
şi lucrul acela nu se va împli-
ni**, nici nu se va întâmpla, ace-
la este cuvântul pe care nu l-a
spus DDDDDomnul; profetul l-a spus cu
îngâmfare: să nu te temi de el.

Când DDDDDomnul Dumnezeul
tău va nimici* naţiunile acestea,
a căror ţară ţi-o dă DDDDDomnul Dum-
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nezeul tău, şi le vei alunga şi
vei locui în cetăţile lor şi în casele
lor, să-ţi desparţi* trei cetăţi în
mijlocul ţării pe care ţi-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul tău ca s-o
stăpâneşti. Să-ţi pregăteşti calea
şi să împarţi în trei părţi hotarele
ţării tale pe care ţi-o dă DDDDDomnul
Dumnezeul tău ca s-o moşteneşti,
ca orice ucigaş să fugă acolo.
Şi aceasta este rânduiala pen-

tru ucigaşul* care va fugi acolo,
ca să trăiască: cine va ucide fără
voie pe aproapele său şi nu l-a urât
mai înainte � ca atunci când mer-
ge cu vecinul său în pădure să ta-
ie lemne, şi mâna sa dă o lovitură
cu securea, ca să taie lemnul, şi
fierul va ieşi din coadă şi va lovi
pe vecinul său şi va muri � el să
fugă într-una din aceste cetăţi şi
să trăiască; pentru ca* nu cumva
răzbunătorul sângelui să urmă-
rească pe ucigaş, fiindu-i inima
aprinsă, şi să-l ajungă, pentru că
este lungă calea, şi să-l lovească
de moartea, deşi nu era pentru el
judecată de moarte, pentru că nu
l-a urât mai înainte. De aceea îţi
poruncesc, zicând: «Să-ţi desparţi
trei cetăţi». Şi, dacă DDDDDomnul
Dumnezeul tău îţi va lărgi* ho-
tarul, cum a jurat părinţilor tăi,
şi-ţi va da toată ţara pe care a
promis părinţilor tăi că o va da:
dacă vei păzi toată porunca a-
ceasta, ca s-o faci, pe care ţi-o
poruncesc astăzi, ca să iubeşti*
pe DDDDDomnul Dumnezeul tău şi să
umbli pe căile Lui în toate zile-
le, atunci să-ţi mai adaugi** încă
trei cetăţi la acestea trei, ca să nu
se verse* sânge nevinovat în mij-
locul ţării tale, pe care ţi-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul tău de moş-
tenire, şi să nu fie sânge peste tine.

Dar, dacă un om va urî pe
aproapele său şi-l va pândi* şi se
va ridica împotriva lui şi-l va lo-
vi** de moarte, ca să moară, şi
va fugi într-una din aceste cetăţi,

atunci bătrânii cetăţii sale să tri-
mită şi să-l aducă de acolo şi să-l
dea în mâna răzbunătorului sânge-
lui, ca să moară. Ochiul tău să nu-l
cruţe*; şi să cureţi** sângele ne-
vinovat din Israel, ca să-ţi fie bine.

Să nu muţi* semnul de hotar
al aproapelui tău, pe care l-au pus
cei de demult în moştenirea ta
pe care o vei moşteni în ţara pe
care ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul
tău ca s-o stăpâneşti.

Un singur* martor să nu se ri-
dice împotriva cuiva pentru vreo
nelegiuire sau pentru vreun păcat
prin care păcătuieşte; prin gura a
doi martori sau prin gura a trei
martori să fie întemeiat un lucru.
Dacă se va ridica* un martor falsb

împotriva cuiva, ca să mărturi-
sească împotriva lui vreo nelegiu-
ire, atunci cei doi bărbaţi între care
este neînţelegerea să stea înaintea
DDDDDomnului, înaintea* preoţilor şi
înaintea judecătorilor care vor fi
în acele zile. Şi judecătorii să cer-
ceteze* cu de-amănuntul şi, iată,
dacă martorul este martor fals şi
a mărturisit fals împotriva fratelui
său, atunci să-i faceţi* cum s-a
gândit el să facă fratelui său şi
să cureţi** răul din mijlocul tău.
Şi ceilalţi să audă* şi să se teamă
şi să nu mai facă un asemenea
rău în mijlocul tău. Şi ochiul tău
să nu cruţe: viaţă* pentru viaţă,
ochi pentru ochi, dinte pentru
dinte, mână pentru mână, picior
pentru picior.

Când vei ieşi la război împo-
triva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea
cai şi care* şi popor mai mare la
număr decât tine, să nu te temi
de ei; pentru că DDDDDomnul Dum-
nezeul tău care te-a scos din ţara
Egiptului este** cu tine. Şi va fi
aşa: când vă veţi apropia de lup-
tă, preotul să înainteze şi să vor-
bească poporului. Şi să le spună:
«Ascultă, Israele! Astăzi vă apro-
piaţi de lupta împotriva vrăjma-
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şilor voştri: să nu vă slăbească
inimile; nu vă temeţi, nici nu vă
înspăimântaţia şi nu tremuraţi
înaintea lor. Pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul vostru este Cel care
merge cu voi, ca să lupte* pentru
voi împotriva vrăjmaşilor voştri,
ca să vă salveze». Şi conducăto-
riib să vorbească poporului, zi-
când: «Cine este bărbatul care şi-a
construit o casă nouă şi n-a i-
naugurat-oc*? Să plece şi să se
întoarcă acasă, ca nu cumva
să moară în luptă şi s-o inaugu-
reze altul. Şi cine este bărbatul care
a plantat o vie şi n-a mâncat din
ead? Să plece şi să se întoarcă
acasă, ca nu cumva să moară în
luptă şi să mănânce altul din ea.
Şi cine este bărbatul care s-a lo-
godit* cu o femeie şi n-a luat-o?
Să plece şi să se întoarcă acasă,
ca nu cumva să moară în luptă
şi s-o ia altul». Şi conducătorii să
mai vorbească poporului şi să
zică: «Cine este bărbatul care este
fricos* şi are inima slabă? Să ple-
ce şi să se întoarcă acasă, ca nu
cumva să slăbească şi inima fra-
ţilor săi ca inima lui». Şi va fi aşa:
când conducătorii vor termina
de vorbit poporului, vor pune
căpetenii ale oştirilor în frunteae

poporului.
Când te vei apropia de o ce-

tate ca să lupţi împotriva ei, să-i
oferi* pace. Şi va fi aşa: dacă-ţi
va da răspuns de pace şi-ţi va
deschide, atunci tot poporul care
se găseşte în ea să-ţi fie supusf* şi
să-ţi slujească. Şi dacă nu va
face pace cu tine, ci se va război
împotriva ta, atunci s-o asediezi.
Şi dacă DDDDDomnul Dumnezeul
tău o va da în mâna ta, să treci*
prin ascuţişul sabiei toată par-
tea bărbătească din ea. Dar pe
femei şi pe copii şi animalele*
şi orice va fi în cetate, toată
prada ei, să le iei pentru tine şi

să mănânci** prada vrăjmaşilor
tăi, pe care ţi-o dă DDDDDomnul Dum-
nezeul tău. Aşa să faci tuturor
cetăţilor care sunt foarte departe
de tine, care nu sunt dintre cetăţi-
le acestor naţiuni. Însă din ce-
tăţile* acestor popoare, pe care ţi
le dă DDDDDomnul Dumnezeul tău de
moştenire, să nu laşi viu nimic
care suflă, ci să-i nimiceşti cu de-
săvârşire: pe hetiţi şi pe amoriţi şi
pe canaaniţi şi pe fereziţi, pe
heviţi şi pe iebusiţi, cum ţi-a po-
runcit DDDDDomnul Dumnezeul tău;
ca să nu vă înveţe să faceţi* du-
pă toate urâciunile lor, pe care
le-au făcut dumnezeilor lor, şi să
păcătuiţi** împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului vostru.

Când vei asedia o cetate mul-
te zile, făcând război împotriva
ei ca s-o iei, să nu-i strici pomii,
dând cu securea în ei, pentru că
poţi să mănânci din ei; şi să nu-i
tai: pentru că pomul câmpului,
este el un om, ca să fie asediat
de tine? Numai pomii pe care-i
cunoşti că nu sunt pomi de mân-
cat să-i strici şi să-i tai şi să
construieşti întărituri împotriva
cetăţii care face război cu tine,
până va cădea.

Când în ţara pe care ţi-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul tău s-o stă-
pâneşti se va găsi un om ucis, că-
zut în câmp, şi nu se va şti cine
l-a ucis, atunci bătrânii tăi şi ju-
decătorii tăi să iasă şi să măsoa-
re până la cetăţile care sunt îm-
prejurul celui ucis. Şi din cetatea
care este cea mai aproape de cel
ucis, chiar bătrânii cetăţii aceleia
vor lua o viţea cu care nu s-a lu-
crat şi care n-a tras* la jug. Şi bă-
trânii cetăţii aceleia să coboare
viţeaua într-o vale cu apă curgă-
toare, care nu s-a arat, nici nu s-a
semănat, şi să frângă gâtul viţe-
lei acolo, în vale. Şi preoţii, fiii
lui Levi, să se apropie; pentru că

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 *Cap. 1.30;
3.22.
Ios. 23.10.

*Neem. 12.27

*Cap. 24.5.

*Jud. 7.3.

*2 Sam. 20.18;
20.20.

*1 Împ. 9.21.

*Num. 31.7.

*Ios. 8.2.

4

5

7

8

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4

5

**Ios. 22.8.

*Num. 21.2,3;
21.35; 33.52.
Cap. 7.1,2.
Ios. 11.14.

*Ex. 34.12-16
Cap. 7.4; 12.30;
12.31; 18.9.
**Ex. 23.33.
2 Împ. 21.3-15
Ps. 106.34-41

*Num. 19.2.

14

16

18

3

Cum să se
poarte cu
cetăţile

vrăjmaşe

a Sau �nu vă grăbiţi�    b Sau �cărturarii� (şi în v. 8,9)    c Sau �n-a consacrat-o�    d N-a început-o, vezi
Lev. 19.24,25.    e Lit. �capul�    f Sau �să-ţi fie tributari�

21:5

21 Ispăşire pentru
omor când

ucigaşul este
necunoscut



220

DEUTERONOM

pe ei i-a ales* DDDDDomnul Dum-
nezeul tău ca să-I slujească şi
să binecuvânteze în Numele
DDDDDomnului şi după gura lor să fie
rânduită** orice neînţelegere şi
orice lovitură. Şi toţi bătrânii ce-
tăţii aceleia, care este cea mai
apropiată de cel ucis, să-şi spele*
mâinile deasupra viţelei al cărei
gât a fost frânt în vale; şi să răs-
pundă şi să zică: «Mâinile noas-
tre n-au vărsat sângele acesta
şi ochii noştri n-au văzut. Iartăa,
DDDDDoamne, poporului Tău Israel,
pe care l-ai răscumpărat, şi nu
îngădui* sânge nevinovat în mij-
locul poporului Tău Israel». Şi
sângeleb li se va ierta. Aşa vei cu-
răţi* sângele nevinovat din mij-
locul tău, când vei face ce este
drept în ochii DDDDDomnului.

Când vei ieşi la război împo-
triva vrăjmaşilor tăi şi DDDDDomnul
Dumnezeul tău îi va da în mâna
ta şi-i vei lua captivi, şi între cei
captivi vei vedea o femeie fru-
moasă la chip şi o vei pofti şi
vei voi să ţi-o iei de soţie, atunci
s-o aduci în casa ta şi să-şi radă*
capul şi să-şi taie unghiile; şi
să-şi lepede hainele captivităţii
ei de pe ea şi să rămână în casa
ta, şi să plângă* pe tatăl ei şi pe
mama ei o lună de zile şi după
aceea să intri la ea şi să-i fii băr-
bat, şi ea să-ţi fie soţie. Şi va fi
aşa: dacă nu-ţi place de ea, să-i
dai drumul după dorinţac ei; dar
n-o vei putea vinde nicidecum
pe bani; să nu te porţi cu ea ca şi
cu o roabă, pentru că ai înjosit-o*.

Dacă un bărbat va avea două
soţii, una iubită şi alta neiubită*,
şi i-au născut fii şi cea iubită şi
cea neiubită, şi fiul cel întâi-năs-
cut va fi al celei care nu era iu-
bită, atunci va fi aşa: în ziua
când va da moştenire fiilor săi
ceea ce are, nu va putea face*
întâi-născut pe fiul celei iubite
înaintea fiului celei neiubite, care

este cel întâi-născut; ci să re-
cunoască de întâi-născut* pe fiul
celei neiubite, dându-i o parte du-
blă din tot ce va fi al său; pentru
că el este începutul** puterii sale;
dreptul� de întâi-născut este al lui.

Când cineva va avea un fiu în-
dărătnic şi nesupus, care nu ascul-
tă* de glasul tatălui său, nici de
glasul mamei sale, şi ei îl ceartă,
dar el nu ascultă de ei, atunci ta-
tăl său şi mama sa să-l apuce şi
să-l scoată la bătrânii cetăţii sale
şi la poarta locului său. Şi să zi-
că bătrânilor cetăţii sale: «Fiul a-
cesta al nostru este îndărătnic şi
nesupus, nu ascultă de glasul nos-
tru; este lacom şi beţiv». Şi toţi
oamenii cetăţii sale să-l ucidă*
cu pietre, ca să moară, şi să cu-
reţi** răul din mijlocul tău şi tot�
Israelul să audă şi să se teamă.

Iar dacă va face cineva un
păcat judecat* de moarte şi va fi
omorât şi-l vei spânzura pe lemn,
trupul lui să nu rămână toată
noaptea pe lemn*, ci să-l înmor-
mântezi chiar în acea zi; pentru
că cel spânzurat este un blestem**
al lui Dumnezeu; şi să nu întinezi�
ţara ta pe care ţi-o dă de moşte-
nire DDDDDomnul Dumnezeul tău.

Să nu vezi boul fratelui tău
sau oaia lui rătăcind şi să te as-
cunzi de ele: să le întorci* negre-
şit la fratele tău. Şi dacă fratele
tău nu este aproape de tine şi nu-l
cunoşti, atunci să le strângi în ca-
sa ta şi să fie la tine până le va
căuta fratele tău şi să i le îna-
poiezi. Aşa să faci şi cu măgarul
său şi aşa să faci şi cu haina sa
şi aşa să faci cu orice lucru pier-
dut al fratelui tău, pe care-l va
pierde el şi-l vei găsi tu; nu vei
putea să te ascunzi. Dacă vezi mă-
garul* fratelui tău sau boul lui că-
zuţi în drum, să nu te ascunzi de
ei, ci să-l ajuţi negreşit să-l ridice.

Femeia să nu se îmbrace cu
haină bărbătească, nici bărbatul să
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nu se îmbrace cu haină femeias-
că; pentru că oricine face acestea
este o urâciune înaintea DDDDDom-
nului Dumnezeului tău.

Dacă se va întâmpla să fie un
cuib de pasăre înaintea ta pe drum,
în vreun copac, sau pe ogor, cu pui
sau cu ouă, şi mama va sta peste
pui sau peste ouă: să nu
iei* mama cu puii. Să dai drumul
mamei şi să-ţi iei puii, ca să-ţi
fie bine* şi să-ţi lungeşti zilele.

Când vei construi o casă nouă,
atunci să faci un parapet îm-
prejurul acoperişului tău, ca să nu
aduci sânge peste casa ta, dacă
ar cădea cineva de pe ea.

Să nu-ţi semeni* via cu două
feluri de sămânţă, ca nu cumva
să fie profanată toată sămânţaa

pe care ai semănat-o şi toată via.
Să nu ari* cu un bou şi cu un
măgar împreună. Să nu porţi* o
haină din material amestecat,
din lână şi in împreună.

Să-ţi faci ciucuri* la cele pa-
tru colţuri ale îmbrăcămintei ta-
leb cu care te acoperi.

Dacă cineva îşi va lua* o so-
ţie şi va intra la ea şi o va urî şi
o va învinui de lucruri ruşinoase
şi-i va scoate nume rău şi va zice:
«Am luat pe femeia aceasta şi
m-am apropiat de ea şi n-am gă-
sit-o fecioară», atunci tatăl fetei
şi mama ei să ia semnele fecioriei
fetei şi să le aducă la bătrânii ce-
tăţii, la poartă. Şi tatăl fetei să zi-
că bătrânilor: «Am dat pe fiica
mea de soţie acestui bărbat şi el o
urăşte; şi, iată, o învinuieşte de lu-
cruri ruşinoase, zicând: «N-am
găsit pe fiica ta fecioară!» Şi aces-
tea sunt semnele fecioriei fiicei
mele!» Şi ei să întindă pânza îna-
intea bătrânilor cetăţii. Şi bătrânii
cetăţii aceleia să ia pe bărbatul
acela şi să-l certe şi să-i dea o
amendă de o sută de sicli de argint
şi să-i dea tatălui fetei, pentru că
a scos nume rău unei fecioare din

Israel. Şi ea să-i fie soţie: n-o va
putea lăsa în toate zilele lui. Dar
dacă acel lucru va fi adevărat* �
tânăra femeie n-a fost găsită fe-
cioară �, atunci să scoată pe tâ-
năra femeie la intrarea casei ta-
tălui ei şi oamenii cetăţii ei s-o
ucidă cu pietre, ca să moară:
pentru că a făcut o mişelie* în Is-
rael, curvind în casa tatălui ei; şi
să cureţi** răul din mijlocul tău.

Dacă a fost găsit* un bărbat
culcat cu o femeie măritată, a-
mândoi să moară, bărbatul care
s-a culcat cu femeia şi femeia;
şi să cureţi răul din Israel.

Când o fată fecioară* va fi
logodită cu un bărbat şi cineva o
găseşte în cetate şi se culcă cu ea,
atunci să-i scoateţi pe amândoi la
poarta cetăţii aceleia şi să-i uci-
deţi cu pietre, ca să moară: pe fa-
tă, pentru că n-a strigat în cetate,
şi pe bărbat, pentru că a înjosit*
pe soţia aproapelui său. Şi să cu-
reţi** răul din mijlocul tău. Şi,
dacă vreun bărbat va găsi în câmp
pe o fată logodită şi bărbatul a-
cela o forţează şi se culcă cu ea,
atunci numai bărbatul acela care
s-a culcat cu ea să moară. Şi fe-
tei să nu-i faci nimic: asupra fetei
nu este păcat vrednic de moarte;
pentru că este ca şi cum s-ar ridi-
ca un om împotriva aproapelui
său şi l-ar omorî: aşa este lucrul a-
cesta. Pentru că a găsit-o în câmp,
fata logodită a putut să strige, dar
n-a fost nimeni s-o scape.

Când va găsi cineva* o fată
fecioară care nu este logodită şi
o va apuca şi se va culca cu ea,
şi vor fi găsiţi, atunci bărbatul
care s-a culcat cu ea să dea tată-
lui fetei cincizeci de sicli de ar-
gint şi ea să-i fie soţie, pentru că
a înjosit-o*; n-o poate lăsa în toa-
te zilele sale.

Nimeni să nu iac* pe soţia
tatălui său şi să nu ridice margi-
nea hainei** tatălui său.
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Cel* care are testiculele zdro-
bite sau are mădularul tăiat să nu
intre în adunarea DDDDDomnului. Cel
născut din curviea să nu intre în
adunarea DDDDDomnului; şi nici a
zecea generaţie a lui să nu intre
în adunarea DDDDDomnului. Un amo-
nit* sau moabit să nu intre în a-
dunarea DDDDDomnului şi nici a ze-
cea generaţie a lor să nu intre în
adunarea DDDDDomnului pentru tot-
deauna, pentru că nu v-au întâm-
pinat* cu pâine şi cu apă pe drum,
când aţi ieşit din Egipt, şi pentru
că au tocmit** împotriva ta pe
Balaam�, fiul lui Beor, din Petor
din Mesopotamia, ca să te bles-
teme. Dar DDDDDomnul Dumnezeul
tău n-a vrut să asculte de Balaam
şi DDDDDomnul Dumnezeul tău a
schimbat* blestemul în binecu-
vântare, pentru că DDDDDomnul Dum-
nezeul tău te-a iubit**. Să nu
cauţi* pacea lor, nici binele lor, în
toate zilele tale, pentru totdeauna.

Să nu urăştib pe edomit, pen-
tru că este fratele* tău; să nu
urăşti pe egiptean, pentru că ai
fost străin** în ţara lui. Fiii care
li se vor naşte în a treia generaţie
să intre în adunarea DDDDDomnului.

Când vei ieşi în tabără îm-
potriva vrăjmaşilor tăi, atunci să
te fereşti de orice lucru rău. Dacă
va fi cu tine cineva care nu va fi
curat* din ceva ce i s-a întâmplat
noaptea, să iasă afară din tabără;
să nu intre în tabără. Şi va fi
aşa: spre seară să se scalde* în
apă şi la apusul soarelui să intre
în tabără. Şi să ai un loc afară
din tabără şi acolo să ieşi afară.
Şi să ai o lopată între uneltele
tale. Şi va fi aşa: când ieşi afară,
să sapi cu ea şi să te întorci şi
să acoperi ce a ieşit din tine.
Pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
tău umblă* în mijlocul taberei
tale ca să te salveze şi să supună
pe vrăjmaşii tăi înaintea ta; şi

tabăra ta să fie sfântă, ca El să
nu vadă la tine nimic de ruşine
şi să nu Se întoarcă de la tine.

Să nu dai înapoi stăpânului
său pe robul* care a scăpat la tine
de la stăpânul său. Să locuiască
la tine în mijlocul tău, în locul
pe care şi-l va alege într-una din
porţile tale, unde i se va părea
lui bine; să nu-l asupreşti*.

Să nu fie nici o curvăc* din-
tre fiicele lui Israel, nici vreun
homosexual** dintre fiii lui Isra-
el. Să nu aduci plata curvei sau
preţul unui câine în casa DDDDDom-
nului Dumnezeului tău pentru
vreo promisiune, pentru că amân-
două acestea sunt o urâciune
înaintea DDDDDomnului Dumnezeu-
lui tău.

Să nu iei dobândă* de la fra-
tele tău, dobândă pentru bani, do-
bândă pentru alimente, dobândă
pentru orice lucru care se dă cu
dobândă. Să iei dobândă de la
străin*, dar de la fratele tău să nu
iei dobândă, pentru ca DDDDDomnul
Dumnezeul tău să te binecuvân-
teze** în orice vei pune mâna în
ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.

Dacă faci o promisiune* DDDDDom-
nului Dumnezeului tău, să nu în-
târzii s-o împlineşti, pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul tău o va cere
negreşit de la tine şi va fi păcat
în tine. Dar, dacă te vei feri
să promiţi, nu va fi păcat în tine.
Ce va ieşi* de pe buzele tale să
ţii şi să împlineşti după cum ai
promis DDDDDomnului Dumnezeului
tău: jertfa de bunăvoie pe care
ai promis-o cu gura ta.

Când vei intra în via aproa-
pelui tău, poţi să mănânci struguri
să te saturi după dorinţa ta, dar
să nu pui în vasul tău. Când vei
intra în holda aproapelui tău,
poţi să smulgi spice* cu mâna,
dar să nu puid secera în holda
aproapelui tău.

*Lev. 21.20.

*Neem. 13.1;
13.2.

*Cap. 2.29.
**Num. 22.5;
22.6; 23.7.
�Ios. 24.9.
2 Pet. 2.15.
Iuda 11.

*Pr. 26.2.
**Cap. 4.37.

*Ezra 9.12.

*Gen. 25.24
Obad. 10,12.
**Ex. 22.21;
23.9.
Lev. 19.34.
Cap. 10.19.

*Lev. 15.16.

*Lev. 15.5.

*Lev. 26.12.
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15.12.
2 Împ. 23.7.
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*Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
Neem. 5.2,7.
Ps. 15.5.
Lc. 6.34,35.

*Cap. 15.3;
28.12.
**Cap. 15.10

*Num. 30.2.
Iov 22.27.
Ps. 61.8.
Ecl. 5.4,5.
Mt. 5.33.

*Num. 30.2.
Ps. 66.13,14.

*Mt. 12.1.
Mc. 2.23.
Lc. 6.1.
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*Ex. 22.26.
**Iov 29.11;
29.13; 31.20.
2 Cor. 9.13.
2 Tim. 1.18.
�Cap. 6.25.
Ps. 106.31;
112.9.
Dan. 4.27.

*Lev. 19.13;
25.35-43.
Cap. 15.7-18
Pr. 14.31.
Mal. 3.5.

*Lev. 19.13.
Ier. 22.13.
**Iov 35.9.
Iac. 5.4.

*2 Împ. 14.6.
2 Cr. 25.4.
Ier. 31.29,30.
Ezec. 18.20.

*Ex. 23.9.
Lev. 19.33.
Pr. 22.22.
Is. 1.23.
Ier. 5.28; 22.3
Ezec. 22.29.
**Ex. 22.22,26
*Cap. 15.15;
16.12.
Vers. 22.

*Lev. 19.9,10;
23.22.
**Cap. 14.29
�Cap. 15.10.
Ps. 41.1.
Pr. 19.17.

*Cap. 17.8-13;
19.17.
Ezec. 44.24.
**Cap. 1.16;
1.17.
Pr. 17.15.

*Mt. 5.31; 19.7
Mc. 10.4.

*Ier. 3.1.

*Cap. 20.7.
**Pr. 5.18.

*Ex. 21.16.
**Cap. 19.19

*Lev. 13.2;
14.2.

*Lc. 17.32.
1 Cor. 10.6.
**Num. 12.10

Când cineva îşi ia o soţie şi
se căsătoreşte cu ea, va fi aşa:
dacă ea nu capătă favoare înain-
tea ochilor lui, pentru că a găsit
în ea ceva nepotrivit, să-i scrie o
scrisoare de despărţire* şi să i-o
dea în mână şi s-o scoată din casa
lui. Şi ea să plece din casa lui şi
să se ducă şi poate să fie a altui
bărbat. Şi dacă al doilea soţ o va
urî şi-i va scrie o scrisoare de des-
părţire şi i-o va da în mână şi o
va scoate din casa lui sau dacă
va muri al doilea soţ care şi-a
luat-o de soţie, soţul ei cel dintâi*
care a lăsat-o nu va mai putea s-o
ia, ca să-i fie din nou soţie, după
ce ea s-a întinat; pentru că lucrul
acesta este o urâciune înaintea
DDDDDomnului; şi să nu încarci cu pă-
cat ţara pe care ţi-o dă de moş-
tenire DDDDDomnul Dumnezeul tău.

Când un om a luat* de curând
o soţie, să nu meargă la oaste, nici
să nu i se impună vreo povară;
să fie liber pentru casa lui un an
şi să-şi înveselească** soţia pe
care şi-a luat-o.

Nici un om să nu ia garanţie
râşniţa sau piatra de deasupra
râşniţei, pentru că el ar lua ga-
ranţie viaţa.

Dacă se va găsi* cineva care
să fi furat pe vreunula dintre fraţii
săi, dintre fiii lui Israel, şi-l în-
trebuinţează ca rob sau îl vinde,
atunci hoţul acela să moară; şi
să cureţi** răul din mijlocul tău.

Ia seama la rana leprei*, să
păzeşti şi să faci tot ce te învaţă
preoţii, leviţii; să luaţi seama să
faceţi aşa cum le-am poruncit.
Adu-ţi aminte* ce a făcut DDDDDom-
nul Dumnezeul tău Mariei** pe
drum, după ce aţi ieşit din Egipt.

Când vei împrumuta ceva a-
proapelui tău, să nu intri în casa
lui, ca să-i iei garanţia. Să stai afa-
ră şi omul căruia tu i-ai împrumu-
tat să-ţi aducă garanţia afară. Şi,
dacă omul va fi sărac, să nu te

culci pe garanţia lui. Să-i înapo-
iezi* garanţia la apusul soarelui,
ca să doarmă în haina lui şi să
te binecuvânteze**; şi aceasta va
fi pentru tine dreptate� înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului tău.

Să nu asupreşti* pe lucrătorul
plătit, sărac şi nevoiaş, dintre fra-
ţii tăi sau dintre străinii tăi care
sunt în ţara ta, înăuntrul porţilor
tale. La ziua lui să-i dai plata* şi
să nu apună soarele peste ea;
pentru că el este săracb şi sufletul
său o doreşte mult: ca să nu stri-
ge** împotriva ta către DDDDDomnul şi
să fie un păcat asupra tac.

Părinţii să nu fie omorâţi*
pentru fii, nici fiii să nu fie omo-
râţi pentru părinţi: fiecare să fie
omorât pentru păcatul său.

Să nu suceşti* judecata străi-
nului sau a orfanului; şi să nu
iei garanţie** haina văduvei. Şi
să-ţi aduci aminte că ai fost
rob* în Egipt şi DDDDDomnul Dum-
nezeul tău te-a răscumpărat de
acolo; de aceea îţi poruncesc să
faci lucrul acesta.

Când îţi vei secera* câmpul şi
vei uita un snop în câmp, să nu
te întorci să-l iei: să fie al străi-
nului**, al orfanului şi al vădu-
vei, pentru ca DDDDDomnul Dumne-
zeul tău să te binecuvânteze� în
tot lucrul mâinilor tale. Când îţi
vei bate măslinul, să nu culegi ce
a rămas pe ramuri după tine: să
fie pentru străin, pentru orfan şi
pentru văduvă. Când îţi vei cule-
ge via, să nu culegi ce rămâne în
urma ta: să fie pentru străin, pen-
tru orfan şi pentru văduvă. Şi
să-ţi aduci aminte că ai fost rob
în ţara Egiptului; de aceea îţi po-
runcesc să faci lucrul acesta.

Dacă va fi o neînţelegere*
între oameni şi ei vin la jude-
cată şi ei îi judecă**, atunci să
achite pe cel drept şi să con-
damne pe cel rău. Şi va fi aşa:
dacă omul cel rău va fi vrednic
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de bătaiea*, judecătorul să po-
runcească să fie pus jos şi să fie
bătut** cu un număr de lovituri
în faţa lui, după răutatea lui. Să-l
bată cu patruzeci* de lovituri; să
nu le întreacă, pentru ca nu cum-
va, dacă-l vor bate cu mai multe
lovituri peste acestea, fratele tău
să fie dispreţuit** în ochii tăi.

Să nu legi* gura boului când
treieră.

Când fraţii vor locui împreu-
nă şi unul dintre ei va muri* şi nu
va avea fiu, soţia mortului să nu
se mărite în afară, cu un om stră-
in: fratele soţuluib ei să intre la
ea şi să şi-o ia de soţie şi să îm-
plinească faţă de ea datoria de
frate al soţului. Şi va fi aşa: în-
tâiul-născut pe care-l va naşte ea
să poarte* numele fratelui său
mort, ca să nu i se şteargă** nu-
mele din Israel. Şi dacă omului
nu-i va plăcea să ia pe soţia fra-
telui său, atunci soţia fratelui său
să se suie la poartă*, la bătrâni,
şi să zică: «Fratele soţului meu
nu vrea să ridice nume fratelui său
în Israel; nu vrea să împlinească
faţă de mine datoria de frate al
soţului meu». Şi bătrânii cetăţii
sale să-l cheme şi să-i vorbească;
şi, dacă el stăruie şi zice: «Nu-mi
place* s-o iau!», atunci soţia frate-
lui său să se apropie de el înaintea
ochilor bătrânilor şi să-i scoată*
încălţămintea din picior, să-l
scuipe** în faţă şi să răspundă şi
să zică: «Aşa să se facă bărbatului
care nu va zidi� casa fratelui său».
Şi numele lui să se numească în
Israel: «Casa celui descălţat».

Dacă doi bărbaţi se vor certa
între ei, un bărbat cu fratele său,
şi soţia unuia se va apropia ca să
scape pe soţul ei din mâna celui
care-l bate şi îşi întinde mâna
şi-l apucă de părţile ascunse,
atunci să-i tai mâna: ochiul tău să
n-o cruţe*.

Să nu ai* la tine în sacul tău
două feluri de greutăţic, una mare
şi una mică. Să nu ai în casa ta
două feluri de efed, una mare şi
una mică. Să ai o greutate plină şi
dreaptă; şi să ai o efă plină şi
dreaptă, ca să ţi se lungească*
zilele în ţara pe care ţi-o dă DDDDDom-
nul Dumnezeul tău. Pentru că ori-
cine face aceste lucruri, oricine
face nedreptate* este o urâciune
înaintea DDDDDomnului Dumnezeu-
lui tău.

Adu-ţi aminte* de ce ţi-a făcut
Amalec pe drum, când aţi ieşit
din Egipt, cum te-a întâmpinat
pe drum şi a lovit spatele oştirii
tale, pe toţi cei slabi rămaşi îna-
poia ta, când tu erai obosit şi
trudit, şi nu s-a temut* de Dum-
nezeu. Şi va fi aşa: când DDDDDomnul
Dumnezeul tău îţi va da odihnă*
din partea tuturor vrăjmaşilor
tăi de jur-împrejur, în ţara pe
care ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul
tău de moştenire s-o stăpâneşti,
să ştergi** amintirea lui Amalec
de sub ceruri: să nu uiţi!
Şi va fi aşa: când vei intra

în ţara pe care ţi-o dă DDDDDomnul
Dumnezeul tău de moştenire şi o
vei stăpâni şi vei locui în ea, să
iei din pârga* tuturor roadelor o-
gorului, pe care le vei strânge
din ţara ta, pe care ţi-o dă DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, şi să le pui
într-un coş şi să te duci la locul**
pe care-l va alege DDDDDomnul Dum-
nezeul tău ca să facă să locuias-
că Numele Lui acolo. Şi să vii la
preotul care va fi în zilele acelea
şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi
DDDDDomnului Dumnezeului tău că
am intrat în ţara pe care DDDDDom-
nul a jurat părinţilor noştri că
ne-o va da». Şi preotul să ia coşul
din mâna ta şi să-l pună jos îna-
intea altarului DDDDDomnului Dumne-
zeului tău. Şi să răspunzi şi să
zici înaintea DDDDDomnului Dumne-

*Pr. 19.29.
Lc. 12.48.
**Mt. 10.17.

*2 Cor. 11.24
**Iov 18.3.

*Pr. 12.10.
1 Cor. 9.9.
1 Tim. 5.18.

*Mt. 22.24.
Mc. 12.19.
Lc. 20.28.

*Gen. 38.9.
**Rut 4.10.

*Rut 4.1,2.

*Rut 4.6.

*Rut 4.7.
**Num. 12.14
�Rut 4.11.

*Cap. 19.13.
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Pr. 11.1.
Ezec. 45.10.
Mica 6.11.

*Ex. 20.12.

*Pr. 11.1.
1 Tes. 4.6.

*Ex. 17.8.

*Ps. 36.1.
Pr. 16.6.
Rom. 3.18.

*Cap. 12.9.
**Ex. 17.14.
1 Sam. 15.3.

*Ex. 22.29;
23.19; 34.26
Num. 18.13.
Cap. 16.10.
Pr. 3.9.
**Cap. 12.5.
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a Lit. �un fiu al lovirii�    b Sau �ruda cea mai apropiată a soţului�    c Lit. �piatră şi piatră�    d Lit. �efă şi
efă�
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zeului tău: «Tatăl meu era un
arameua* gata să piară şi a cobo-
rât** în Egipt cu puţini oameni,
şi acolo a locuit temporar şi acolo
a ajuns o naţiune� mare, puternică
şi numeroasă. Şi egiptenii* ne-au
asuprit şi ne-au chinuitb şi au pus
robie grea peste noi. Şi noi am
strigat* către DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor noştri şi DDDDDomnul a
auzit glasul nostru şi a văzut
chinul nostru şi truda noastră şi
asuprirea noastră. Şi DDDDDomnul
ne-a scos* din Egipt cu mână tare
şi cu braţ întins şi cu groază
mare** şi cu semne şi cu minuni;
şi ne-a adus în locul acesta şi
ne-a dat ţara aceasta*, ţară în
care curge lapte şi miere! Şi acum,
iată, am adus pârga roadelor*
pământului pe care Tu mi l-ai dat,
DDDDDoamne». Şi să le pui jos înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului tău şi să
te închini înaintea DDDDDomnului
Dumnezeului tău. Şi să te bucuri*
de toate bunătăţile pe care ţi le-a
dat DDDDDomnul Dumnezeul tău, ţie
şi casei tale, tu şi levitul şi străi-
nul care este în mijlocul tău.

Când vei termina de strâns*
toate zeciuielile din venitul tău
în anul al treilea, anul zeciuie-
lii**, atunci să le dai levitului,
străinului, orfanului şi văduvei, ca
ei să mănânce în porţile tale şi
să se sature. Şi să zici înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului tău: «Am
scos din casă lucrurile sfinte şi
le-am şi dat levitului şi străinului,
orfanului şi văduvei, după toată
porunca Ta, pe care mi-ai porun-
cit-o; n-am călcat şi n-am uitat*
nici una din poruncile Tale. N-am
mâncat din ele în durerea mea şi
n-am îndepărtat* din ele înc ne-
curăţie, nici n-am dat din ele pen-
tru vreun mort; am ascultat de
glasul DDDDDomnului Dumnezeului
meu; am făcut după toate cele ce
mi-ai poruncit. Priveşte* jos din
locuinţa Ta cea sfântă, din ceruri,

şi binecuvântează pe poporul Tău,
Israel, şi pământul pe care ni l-ai
dat, cum ai jurat părinţilor noştri,
ţara în care curge lapte şi miere».

Astăzi DDDDDomnul Dumnezeul
tău îţi porunceşte să împlineşti
aceste rânduieli şi judecăţi; şi să
le ţii şi să le faci cu toată* ini-
ma ta şi cu tot sufletul tău. Tu ai
primit astăzi pe DDDDDomnul să fie
Dumnezeul tău şi să umbli* în
căile Lui şi să ţii rânduielile Lui
şi poruncile Lui şi judecăţile Lui
şi să asculţi de glasul Lui. Şi
DDDDDomnul te-a primit astăzi ca să
fii poporul stăpânirii* Lui, cum
ţi-a spus, şi ca să ţii toate porun-
cile Lui, astfel încât să poată să
te înalţe* mai presus de toate
naţiunile pe care le-a făcut El, în
laudă şi în faimă şi în onoare;
şi ca tu să fii un popor sfânt**
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău,
cum a spus�.
Şi Moise şi bătrânii lui Israel

au poruncit poporului, zicând:
�Păziţi toată porunca pe care v-o
poruncesc astăzi. Şi va fi aşa: în
ziua când veţi trece* Iordanul
în ţara pe care ţi-o dă DDDDDomnul
Dumnezeul tău, să-ţi ridici**
pietre mari şi să le văruieşti cu
var. Şi să scrii pe ele toate cu-
vintele acestei legi, când vei tre-
ce ca să intri în ţara pe care ţi-o
dă DDDDDomnul Dumnezeul tău, ţară
în care curge* lapte şi miere, cum
ţi-a promis DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor tăi. Şi va fi aşa: după
ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi
aceste pietre pe muntele Ebal*,
cum vă poruncesc astăzi, şi să le
văruiţi cu var. Şi să zideşti acolo
un altar DDDDDomnului Dumnezeului
tău, un altar din pietre; să nu ri-
dici* fierul asupra lor. Să zideşti
altarul DDDDDomnului Dumnezeului
tău din pietre întregi şi să aduci
pe el arderea-de-tot pentru DDDDDom-
nul Dumnezeul tău. Şi să jert-
feşti jertfe de pace şi să mănânci

*Gen. 43.14.
Osea 12.12.
**Gen. 46.1;
46.6,27.
Fap. 7.15.
�Cap. 1.10;
10.22.

*Ex. 1.11.

*Ex. 2.23-25;
3.9; 4.31.

*Ex. 12.37,51;
13.3,14,16.
Cap. 5.15.
**Cap. 4.34;
34.11,12.

*Ex. 3.8,17.

*Pr. 10.22.

*Cap. 12.7;
12.12,18;
16.11.
Ecl. 3.12;
5.18-20.

*Lev. 27.30.
Num. 18.24.
**Cap. 14.28;
14.29.

*Ps. 119.141;
119.153,176.

*Lev. 7.20;
21.1,11.
Osea 9.4.

*Ps. 80.14.
Is. 63.15.
Zah. 2.13.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

3

4

5

6

7

16

17

18

19

2

3

4

5

*Cap. 4.29.

*Ex. 19.8.

*Ex. 6.7; 19.5
Cap. 7.6;
14.2; 28.9.

*Cap. 4.7,8;
28.1.
Ps. 148.14.
**Ex. 19.6.
Cap. 7.6; 28.9
Is. 62.12.
Ier. 2.3.
1 Pet. 2.9.

*Ios. 4.1.
**Ios. 8.32.

*Cap. 26.9.

*Cap. 11.29.
Ios. 8.30.

*Ex. 20.25.
Ios. 8.31.
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acolo şi să te bucuri* înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului tău. Şi
să scrii pe pietre foarte lămurit
toate cuvintele  legii acesteia�.
Şi Moise şi preoţii, leviţii, au

vorbit către tot Israelul, zicând:
�Taci şi ascultă, Israele! Astăzi
te-ai făcut poporul* DDDDDomnului
Dumnezeului tău. Şi să asculţi de
glasul DDDDDomnului Dumnezeului
tău şi să împlineşti poruncile Lui
şi rânduielile Lui pe care ţi le
poruncesc astăzi�.
Şi Moise a poruncit poporului

în ziua aceea, zicând: �Aceştia să
stea* să binecuvânteze poporul
pe Muntele Garizim, după ce veţi
trece Iordanul: Simeon şi Levi
şi Iuda şi Isahar şi Iosif şi Be-
niamin. Şi aceştia să stea pe
Muntele Ebal ca să blesteme: Ru-
ben, Gad şi Aşer şi Zabulon,
Dan şi Neftali. Şi leviţii* să
răspundă şi să zică tuturor băr-
baţilor lui Israel cu glas tare:

«Blestemat să fie omul care-şi
va face un chip* cioplit sau tur-
nat, o urâciune înaintea DDDDDom-
nului, lucrare a mâinilor meşteru-
lui, şi-l va pune într-un loc as-
cuns!» Şi tot poporul să răspundă
şi să zică: «Amin**!»

«Blestemat să fie cel care va
dispreţui* pe tatăl său sau pe ma-
ma sa!» Şi tot poporul să spună:
«Amin!»

«Blestemat să fie cel care va
muta* semnul de hotar al aproa-
pelui său!» Şi tot poporul să spu-
nă: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care
face* pe orb să rătăcească pe
drum!» Şi tot poporul să spună:
«Amin!»

«Blestemat să fie cel care
strâmbă* judecata străinului, a or-
fanului şi a văduvei!» Şi tot popo-
rul să spună: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care se
va culca cu soţia* tatălui său,
pentru că ridică marginea hainei
tatălui său!» Şi tot poporul să
spună: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care se
va culca cu vreun animal*!» Şi tot
poporul să spună: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care se
va culca cu sora* sa, fiica tatălui
său sau fiica mamei sale!» Şi tot
poporul să spună: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care se
va culca cu soacra* sa!» Şi tot po-
porul să spună: «Amin!»

«Blestemat să fie cel care lo-
veşte* pe aproapele său în as-
cuns!» Şi tot poporul să spună:
«Amin!»

«Blestemat să fie cel care ia
mită* ca să omoare sânge nevi-
novat!» Şi tot poporul să spună:
«Amin!»

«Blestemat să fie cel care nu
va întări* cuvintele  legii acesteia,
ca să le facă!» Şi tot poporul să
spună: «Amin!»
Şi va fi aşa: dacă vei asculta*

cu tot dinadinsul de glasul DDDDDom-
nului Dumnezeului tău, ca să iei
seama să împlineşti toate porun-
cile Lui pe care ţi le poruncesc
astăzi, DDDDDomnul Dumnezeul tău te
va înălţa** mai presus de toate
naţiunile pământului. Şi toate
aceste binecuvântări vor veni*
peste tine şi te vor ajunge, dacă
vei asculta de glasul DDDDDomnului
Dumnezeului tău.

Vei fi binecuvântat* în cetate
şi vei fi binecuvântat în** câmp.

Rodul pântecelui* tău va fi bi-
necuvântat, şi rodul ogorului tău,
şi rodul animalelor tale, fătul va-
cilor tale şi înmulţirea turmei tale.

Coşniţa ta va fi binecuvântată,
şi albia ta de frământat.

Vei fi binecuvântat* când vei
intra şi vei fi binecuvântat când
vei ieşi.

DDDDDomnul va face pe vrăjmaşii
tăi, care se ridică împotriva ta, să
fie bătuţi* înaintea ta; pe o cale
vor ieşi împotriva ta şi pe şapte
căi vor fugi dinaintea ta. DDDDDomnul
va porunci să vină binecuvânta-
re peste tine în grânarele tale şi
pe orice vei pune* mâna; şi te

*Cap. 26.11.

*Cap. 26.18.

*Cap. 11.29.
Ios. 8.33.
Jud. 9.7.

*Cap. 33.10.
Dan. 9.11.

*Ex. 20.4,23;
34.17.
Lev. 19.4; 26.1
Is. 44.9.
Osea 13.2.
**Num. 5.22.
Ier. 11.5.
1 Cor. 14.16.

*Ex. 20.12;
21.17.
Lev. 19.3; 20.9
Cap. 21.18.
Ezec. 22.7.

*Cap. 19.14.
Pr. 22.28.

*Lev. 19.14.

*Ex. 22.21;
22.22; 23.9.
Lev. 19.33.
Cap. 10.18;
24.17.
Mal. 3.5.

*Lev. 18.8;
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1 Cor. 5.1.
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20.15.
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*Ex. 20.13;
21.12,14.
Lev. 24.17.
Num. 35.31.
Cap. 19.11.

*Ex. 23.7,8.
Cap. 10.17;
16.19.
Ps. 15.5.
Ezec. 22.12.

*Cap. 28.15.
Ps. 119.21.
Ier. 11.3.
Gal. 3.10.

*Ex. 15.26.
Lev. 26.3.
Is. 55.2.
**Cap. 26.19
Vers. 13.

*Vers. 15.
Zah. 1.6.

*Ps. 128.1,4.
**Gen. 39.5.

*Gen. 22.17;
49.25.
Vers. 11.
Ps. 107.38;
127.3; 128.3.
Pr. 10.22.

*Ps. 121.8.

*Lev. 26.7,8.
2 Sam. 22.38;
22.39,41.
Ps. 89.23.

*Cap. 15.10.
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va binecuvânta în ţara pe care
ţi-o dă DDDDDomnul Dumnezeul tău.
DDDDDomnul te va întări ca popor*
sfânt pentru El, cum ţi-a jurat,
dacă vei păzi poruncile DDDDDomnu-
lui Dumnezeului tău şi vei um-
bla în căile Lui. Şi toate popoa-
rele pământului vor vedea că eşti
numit după Numele* DDDDDomnului
şi se vor teme** de tine. Şi DDDDDom-
nul te va face să prisoseşti* în
bunătăţi, în rodul pântecelui tău
şi în fătul animalelor tale şi în
rodul ogorului tău, în ţara pe
care DDDDDomnul a jurat părinţilor
tăi să ţi-o dea. DDDDDomnul îţi va
deschide vistieria Sa cea bună,
cerurile, ca să dea ploaie* ţării
tale la timpul ei şi să binecu-
vânteze** tot lucrul mâinii tale;
şi vei da cu împrumut� multor
naţiuni, dar tu nu vei lua cu împru-
mut. Şi DDDDDomnul te va pune cap*,
iar nu coadă, şi vei fi numai deasu-
pra şi nu vei fi dedesubt, dacă
vei asculta de poruncile DDDDDomnu-
lui Dumnezeului tău, pe care ţi
le poruncesc astăzi, ca să le
păzeşti şi să le faci, şi dacă nu
te abaţi* nici la dreapta, nici la
stânga, de la nici unul din cu-
vintele pe care ţi le poruncesc
astăzi, ca să mergi după alţi
dumnezei să le slujeşti.

Dar va fi aşa: dacă nu vei as-
culta* de glasul DDDDDomnului Dum-
nezeului tău, ca să iei seama să
împlineşti toate poruncile Lui şi
rânduielile Lui, pe care ţi le po-
runcesc astăzi, toate blestemele a-
cestea vor veni peste tine şi te
vor ajunge.

Vei fi blestemat* în cetate şi
vei fi blestemat în câmp.

Coşniţa ta va fi blestemată, şi
albia ta de frământat.

Rodul pântecelui tău va fi
blestemat, şi rodul ogorului tău,
fătul vacilor tale şi înmulţirea
turmei tale.

Vei fi blestemat când vei in-

tra şi vei fi blestemat când vei ieşi.
DDDDDomnul va trimite peste tine

blestem, tulburare* şi mustra-
re**, peste orice îţi vei pune
mâna să faci, până vei fi nimicit şi
vei pieri� repede, pentru răutatea
faptelor tale prin care M-ai pă-
răsit. DDDDDomnul va face ca ciuma*
să se lipească de tine, până te
va nimici din ţara în care intri
ca s-o stăpâneşti. DDDDDomnul te va
lovi* cu tuberculoză şi cu friguri
şi cu umflături şi cu malarie şi
cu secetăa şi cu** tăciune în grâu
şi cu manăb şi ele te vor urmări
până vei pieri. Şi cerurile* tale
care sunt deasupra capului tău
vor fi aramă, iar pământul care
este sub tine, fier. DDDDDomnul va da
ca ploaie peste ţara ta praf şi
pulbere; ele vor coborî din ceruri
peste tine până vei fi nimicit. Şi
DDDDDomnul va face să fii bătut* de
vrăjmaşii tăi: pe o cale vei ieşi îm-
potriva lor şi pe şapte căi vei fugi
dinaintea lor şi vei fi alungat**
încoace şi încolo înc toate îm-
părăţiile pământului. Şi trupul
tău mort va fi ca hrană* pentru
toate păsările cerurilor şi anima-
lele pământului şi nu va fi ni-
meni să le sperie. DDDDDomnul te va
lovi cu bubele* Egiptului şi cu
tumorid şi cu râie şi cu pecingi-
ne, de care nu te vei putea vinde-
ca. DDDDDomnul te va lovi cu nebu-
nie* şi cu orbire şi cu tulburare
de inimă. Şi vei umbla pipăind* la
amiază, cum pipăie orbul în întu-
neric, şi nu vei prospera în căile
tale şi vei fi mereu asuprit şi pră-
dat, în toate zilele, şi nu va fi cine
să te salveze. Te vei logodi* cu o
femeie şi altul se va culca cu ea;
vei construi** o casă şi nu vei lo-
cui în ea; îţi vei planta� o vie şi
nu vei mânca din ea. Boul tău va
fi înjunghiat înaintea ochilor tăi
şi nu vei mânca din el; măgarul
tău va fi luat dinaintea feţei tale
şi nu se va întoarce la tine; oile
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tale vor fi date vrăjmaşilor tăi şi
nu vei avea pe nimeni ca să le
salveze. Fiii* tăi şi fiicele tale vor
fi daţi altui popor şi ochii tăi vor
privi şi se vor topi de dor** după
ei toată ziua, şi nu va fi nici o
putere în mâna taa. Un popor* pe
care nu-l cunoşti va mânca rodul o-
gorului tău şi toată munca ta
şi vei fi mereu asuprit şi zdrobit în
toate zilele. Şi vei înnebuni de
priveliştea pe care o vei vedea*
cu ochii tăi. DDDDDomnul te va lovi* la
genunchi şi la coapse, de la talpa
piciorului tău până în creştetul
capului tău, cu bube rele de care
nu te poţi vindeca. DDDDDomnul te va
duce*, pe tine şi pe împăratul tău
pe care-l vei pune peste tine,
la o naţiune pe care nu ai cunos-
cut-o nici tu, nici părinţii tăi şi
acolo vei sluji** altor dumne-
zei, lemn şi piatră. Şi vei fi
de groază*, de pomină şi de bat-
jocură** între toate popoarele
unde te va duce DDDDDomnul. Vei du-
ce* multă sămânţă la câmp şi vei
strânge puţin; pentru că o va
mânca lăcusta**. Vei planta o
vie* şi o vei lucra, dar nu vei bea
vin, nici n-o vei culege, pentru
că o va mânca viermele. Vei
avea măslini* în toate hotarele
tale, dar nu te vei unge cu untde-
lemn, pentru că măslinul tău îşi
va pierde rodul. Vei naşte fii* şi
fiice, dar nu-i vei avea, pentru că
vor merge** în captivitate. Cără-
buşulb va stăpâni* toţi copacii
tăi şi rodul ogorului tău. Străinul
care este în mijlocul tău se va
înălţa peste tine sus şi tot mai
sus, iar tu vei coborî jos şi tot
mai jos. El îţi va împrumuta*, dar
tu nu-i vei împrumuta; el va fi
capul, iar tu vei fi coada.
Şi toate* aceste blesteme vor

veni peste tine şi te vor urmări
şi te vor ajunge, până ce vei fi
nimicit**, pentru că n-ai ascultat
de glasul DDDDDomnului Dumnezeu-

lui tău, ca să păzeşti poruncile
Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi
le-a poruncit. Şi ele vor fi peste
tine şi peste sămânţa ta pentru
totdeauna, ca un semn* şi ca o
minune. Pentru că n-ai slujit*
DDDDDomnului Dumnezeului tău cu
bucurie şi cu veselie de inimă
pentru belşugul** în toate, vei
sluji, în foame şi în sete şi în
goliciune şi în lipsă de toate,
vrăjmaşilor tăi, pe care-i va tri-
mite DDDDDomnul împotriva ta; şi va
pune un jug* de fier pe grumazul
tău, până te va nimici. DDDDDomnul
va aduce* împotriva ta o naţiune
de departe, de la marginea pă-
mântului, cum zboară vulturul**,
o naţiune a cărei limbă n-o vei
înţelegec, o naţiune aspră* la în-
făţişare, care nu priveşte la bă-
trân şi n-are milă de copil. Şi va
mânca* rodul animalelor tale şi
rodul ogorului tău, până vei fi
nimicit, pentru că nu-ţi va lăsa
nici grâu, nici must, nici untde-
lemn, nici fătul vacilor tale, nici
înmulţirea turmei tale, până te va
nimici. Şi te va asedia* în toate
porţile tale, până se vor prăbuşi
în toată ţara ta zidurile tale cele
înalte şi întărite, în care te-ai
încrezut; şi te va asedia în toate
porţile tale, în toată ţara ta, pe
care ţi-a dat-o DDDDDomnul Dum-
nezeul tău. Şi, în asediul şi în
strâmtorarea în care te vor chi-
nui vrăjmaşii tăi, vei mânca ro-
dul* pântecelui tău, carnea fiilor
tăi şi a fiicelor tale, pe care ţi-i
va da DDDDDomnul Dumnezeul tău.
Ochiul* bărbatului care este sen-
sibil printre voi şi foarte delicat
va fi rău faţă de fratele său şi
faţă de soţia sânului său şi faţă de
rămăşiţa fiilor săi, pe care i-a
păstrat, ca să nu dea nici unuia
dintre ei din carnea fiilor săi, pe
care o va mânca el; pentru că nu
i-a rămas nimic în asediul şi în
strâmtorarea cu care te vor chi-

*Vers. 41.
**Ps. 119.82.

*Lev. 26.16.
Vers. 51.
Ier. 5.17.

*Vers. 67.

*Vers. 27.

*2 Împ. 17.4,6;
24.12,14;
25.7,11.
2 Cr. 33.11;
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*1 Împ. 9.7,8
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*Is. 17.10;
17.11.
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*Vers. 32.
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nui vrăjmaşii tăi, în toate porţile
tale. Ochiul femeii* sensibile şi
delicate dintre voi, care n-ar fi
îndrăznit să pună talpa picioru-
lui ei pe pământ, de delicateţea
şi sensibilitatea ei, va fi rău**
faţă de soţul sânului ei şi faţă de
fiul ei şi faţă de fiica ei, din cauza
fătului ei, care iese dintre picioa-
rele* ei, şi a copiilor ei, pe care-i
va naşte; pentru că, în lipsă de
toate, îi va mânca** în ascuns, în
asediul şi în strâmtorarea cu
care te va chinui vrăjmaşul tău în
porţile tale. Dacă nu vei lua sea-
ma să împlineşti toate cuvintele
legii acesteia, care sunt scrise în
cartea aceasta, ca să te temi de
Numele* acesta glorios şi înfri-
coşător**, de DDDDDomnul Dumnezeul
tău, atunci DDDDDomnul va face în-
grozitoare plăgile tale şi plăgile
seminţei tale şi te va lovi cu plăgi
mari şi îndelungate, cu boli rele
şi îndelungate, şi va întoarce asu-
pra ta toate* bolile Egiptului, de
care te temeai, şi ele se vor lipi de
tine. De asemenea, DDDDDomnul va
aduce asupra ta orice boală şi ori-
ce plagă care nu este scrisă în
cartea legii acesteia, până vei fi
nimicit. Şi veţi fi lăsaţi puţini* la
număr, voi, care eraţi mulţi ca
stelele** cerurilor, pentru că n-ai
ascultat de glasul DDDDDomnului Dum-
nezeului tău. Şi va fi aşa: după
cum DDDDDomnul S-a bucurat* de voi
să vă facă bine şi să vă înmul-
ţească, tot aşa Se va bucura**
DDDDDomnul de voi să vă nimicească
şi să vă prăpădească; şi veţi fi
smulşi� din ţara în care intri ca
s-o stăpâneşti. Şi DDDDDomnul te va
împrăştia* printre toate popoa-
rele, de la o margine a pământului
până la cealaltă margine a pă-
mântului, şi acolo vei sluji** altor
dumnezei, pe care nu i-ai cunos-
cut, nici tu, nici părinţii tăi, lem-
nul şi piatra. Şi între acele na-
ţiuni* nu vei avea linişte, şi talpa

piciorului tău nu va avea loc de
odihnă, şi DDDDDomnul îţi va da** a-
colo o inimă tremurândă şi ochi
care se topesc şi durere în suflet.
Şi viaţa ta va fi nesigură înaintea
ta şi te vei înspăimânta noaptea şi
ziua şi te vei teme pentru viaţa ta.
Dimineaţa* vei zice: «O, de ar fi
seară!», şi seara vei zice: «O, de ar
fi dimineaţă!», de spaima inimii tale
de care te vei înfricoşa şi de
priveliştea pe care o vei vedea**
cu ochii tăi. Şi DDDDDomnul te va în-
toarce* în Egipt cu corăbii pe ca-
lea despre care ţi-am zis: «Să n-o
mai vezi**». Şi acolo vă veţi vin-
de vrăjmaşilor voştri, ca robi şi
roabe, şi nu va exista cumpărător�.

aAcestea sunt cuvintele legă-
mântului pe care a poruncit DDDDDom-
nul lui Moise să-l încheie cu fiii
lui Israel în ţara Moabului, în
afară de legământul* pe care-l
făcuse cu ei în Horeb. Şi Moise a
chemat pe tot Israelul şi le-a zis:
�Aţi văzut* tot ce a făcut DDDDDom-
nul înaintea ochilor voştri, în ţara
Egiptului, lui Faraon şi tuturor
robilor lui şi întregii lui ţări: în-
cercările* mari pe care ţi le-au
văzut ochii, acele semne şi minuni
mari. Dar DDDDDomnul nu v-a dat
inimă să cunoaşteţi* şi ochi să
vedeţi** şi urechi să auziţi, până
în ziua aceasta. Şi v-am dus pa-
truzeci* de ani prin pustiu; haine-
le** nu vi s-au învechit pe voi şi
sandaua nu ţi s-a învechit pe pi-
cior. N-aţi mâncat* pâine, nici
n-aţi băut vin sau băutură tare,
ca să cunoaşteţi că Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru. Şi aţi ve-
nit* la locul acesta; şi Sihon, îm-
păratul Hesbonului, şi Og, împă-
ratul Basanului, au ieşit împotri-
va noastră la luptă, şi noi i-am bă-
tut. Şi am luat ţara lor şi am dat-o*
de moştenire rubeniţilor şi gadi-
ţilor şi la jumătate din seminţia
manasiţilor. Deci păziţi* cuvin-
tele acestui legământ şi faceţi-le,
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a Unele traduceri pun acest verset la sfârşitul Capitolului 28.
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ca să prosperaţi** în tot ce faceţi.
Voi staţi astăzi toţi înaintea

DDDDDomnului Dumnezeului vostru:
capii voştri, seminţiile voastre,
bătrânii voştri şi conducătoriia

voştri, toţi bărbaţii lui Israel, mi-
cuţii voştri, femeile voastre şi
străinul care este în mijlocul ta-
berei tale, de la cel* care-ţi taie
lemnul până la cel care-ţi aduce
apa, ca să intri în legământul
DDDDDomnului Dumnezeului tău şi
în jurământul* Său, pe care-l în-
tăreşte DDDDDomnul Dumnezeul tău
cu tine astăzi: ca să te întăreas-
că drept popor* al Său şi să-ţi fie
Dumnezeu, cum ţi-a spus** şi
cum a jurat� părinţilor tăi, lui
Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. Şi
nu numai cu voi fac* acest legă-
mânt şi acest jurământ, ci cu a-
cela care stă aici astăzi cu noi
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
nostru şi cu cel* care nu este
astăzi aici, cu noi (pentru că ştiţi
cum am locuit noi în ţara Egip-
tului şi cum am trecut prin mij-
locul naţiunilor printre care aţi
trecut; şi aţi văzut urâciunile lor
şi idoliib lor, lemn* şi piatră, ar-
gint şi aur, care erau printre ei),
ca nu cumva să fie între voi vreun
bărbat sau femeie sau familie
sau seminţie a cărei inimă* să
se întoarcă astăzi de la DDDDDomnul
Dumnezeul nostru, ca să meargă
să slujească dumnezeilor acestor
naţiuni; ca nu cumva să fie între
voi o rădăcină** care să aducă o-
travă şi pelin şi să se întâmple,
când aude cuvintele acestui bles-
temc, să se binecuvânteze singur
în inima sa, zicând: «Voi avea
pace, chiar dacă umblu în îndă-
rătnicia* inimii mele, ca să a-
daug** beţia la sete». DDDDDomnul
nu-l va ierta*, ci mânia** DDDDDom-
nului şi gelozia� Lui vor fumega
atunci împotriva acelui bărbat şi
vor veni peste el toate blestemele
care sunt scrise în cartea aceasta;

şi DDDDDomnul îi va şterge�� numele
de sub ceruri. Şi DDDDDomnul îl va
deosebi dintre toate seminţiile
lui Israel, spre rău, după toate
blestemele legământului care este
scris* în cartea aceasta a legii. Şi
generaţia care va veni, fiii voştri
care se vor ridica după voi şi
străinul care va veni dintr-o ţară
îndepărtată vor zice, când vor ve-
dea* plăgile ţării acesteia şi bolile
ei, cu care a lovit-o DDDDDomnul,
că tot ogorul ei va fi pucioasă* şi
sare, arzând**, şi nu va fi semă-
nată, nici nu va rodi, nici nu va
creşte verdeaţă în ea, ca surparea�
Sodomei şi Gomorei, Admei şi
Ţeboimului, pe care le-a nimicit
DDDDDomnul în mânia Sa şi în furia
Sa. Toate naţiunile vor zice: «Pen-
tru ce* a făcut DDDDDomnul astfel ţării
acesteia? Ce este aprinderea a-
cestei mari mânii?» Şi vor zice:
«Pentru că au părăsit legământul
DDDDDomnului Dumnezeului părinţilor
lor, pe care-l făcuse cu ei, când
i-a scos din ţara Egiptului, şi au
mers şi au slujit altor dumnezei şi
s-au închinat lor, dumnezei pe
care ei nu i-au cunoscut şi El nu li
i-a împărţit. Şi mânia DDDDDomnului
s-a aprins împotriva ţării, ca să a-
ducă* asupra ei toate blestemele
care sunt scrise în cartea aceasta.
Şi DDDDDomnul i-a dezrădăcinat* din
pământul lor cu mânie şi cu fu-
rie şi cu mare indignare şi i-a arun-
cat într-o altă ţară, ca în ziua
aceasta». Cele ascunse* sunt ale
DDDDDomnului Dumnezeului nostru,
dar cele descoperite** sunt ale
noastre şi ale fiilor noştri pentru
totdeauna, ca să împlinim toate
cuvintele legii acesteia.
Şi va fi aşa: după ce vor veni

peste tine toate* lucrurile aces-
tea, binecuvântarea** şi bleste-
mul, pe care le-am pus înaintea
ta, şi ţi le vei pune� la inimă,
printre toate�� naţiunile la care
te va împrăştia DDDDDomnul Dumne-
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*Is. 45.19.

*Rom. 10.6.

*Vers. 1,19.
Cap. 11.26.

*Cap. 6.5.
**Cap. 4.1.
Vers. 19.

*Cap. 4.26;
8.19.

*Cap. 4.26;
31.28.
**Vers. 15.
�Vers. 1.

*Cap. 6.5.
**Cap. 10.20
�Cap. 4.1;
32.47.
Ps. 27.1; 66.9
Ioan 11.25.
Fap. 17.25,28
��Gen. 12.7;
17.8.

*Ex. 7.7.
**Num. 27.17
1 Împ. 3.7.
�Num. 20.12;
27.13.

prea minunată* pentru tine, nici
departe. Nu este* în ceruri, ca să
zici: «Cine se va sui pentru noi în
ceruri şi să ne-o aducă, pentru ca
s-o auzim şi s-o împlinim?»; şi nu
este dincolo de mare, ca să zici:
«Cine va trece pentru noi dincolo
de mare şi să ne-o aducă, pentru
ca s-o auzim şi s-o împlinim?»
Ci cuvântul este foarte aproape
de tine, în gura ta şi în inima ta,
ca să-l împlineşti.

Vezi, am pus* astăzi înaintea
ta viaţa şi binele, şi moartea şi
răul, întrucât îţi poruncesc astăzi
să-L iubeşti* pe DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, să umbli pe căile Lui
şi să păzeşti poruncile Lui şi
rânduielile Lui şi judecăţile Lui,
ca să trăieşti** şi să te înmulţeşti
şi ca DDDDDomnul Dumnezeul tău să
te binecuvânteze în ţara în care
intri ca s-o stăpâneşti. Dar, dacă
ţi se va abate inima şi nu vei as-
culta şi vei fi amăgit şi te vei în-
china altor dumnezei şi le vei slu-
ji, vă mărturisesc astăzi că veţi
pieri* negreşit şi nu vă veţi lungi
zilele pe pământul pentru care
treci Iordanul, ca să intri să-l stă-
pâneşti. Chem astăzi cerurile* şi
pământul ca să mărturisească îm-
potriva voastră: v-am pus** îna-
inte viaţa şi moartea, binecuvân-
tarea� şi blestemul. Alege dar via-
ţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,
iubind* pe DDDDDomnul Dumnezeul
tău, ascultând de glasul Lui şi
alipindu-te** de El; pentru că El
este viaţa� ta şi lungimea zilelor
tale, ca să locuieşti pe pămân-
tul�� pe care DDDDDomnul a jurat pă-
rinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac,
şi lui Iacov, că li-l va da�.
Şi Moise a mers şi a spus cu-

vintele acestea către tot Israelul.
Şi a zis: �Eu astăzi sunt de o sută
douăzeci* de ani: nu mai pot ie-
şi** şi intra şi DDDDDomnul mi-a zis:
«Tu nu vei trece� Iordanul aces-
ta». DDDDDomnul Dumnezeul tău, El

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

*Neem. 1.9.
Is. 55.7.
Plân. 3.40.
Ioel 2.12,13.

*Ps. 106.45;
126.1,4.
Ier. 29.14.
Plân. 3.22,32
**Ps. 147.2.
Ier. 32.37.
Ezec. 34.13;
36.24.
�Cap. 4.27.

*Neem. 1.9.
Is. 43.6; 48.20

*Ier. 2.9,14;
30.3.
**Cap. 7.13;
13.17.

*Cap. 10.16.
**Ier. 32.39.
Ezec. 11.19;
36.26.
�Cap. 6.5.

*Cap. 7.15.

*Cap. 28.11.
Ier. 31.27,28.
**Cap. 28.63
Ier. 32.41.

*Cap. 29.21.
**Cap. 4.29.

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

15

16

18

19

20

2

zeul tău, şi te vei întoarce* la
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi vei
asculta de glasul Lui, după toa-
te câte-ţi poruncesc eu astăzi, tu
şi fiii tăi, cu toată inima ta şi cu
tot sufletul tău, atunci DDDDDomnul
Dumnezeul tău îţi va întoarce
pe cei captivia şi Se va îndura*
de tine şi te va aduna din nou**
dintre toate naţiunile printre care
te va fi risipit� DDDDDomnul Dum-
nezeul tău. Dacă* ai tăi vor fi
împrăştiaţi până la marginea ce-
rurilor, DDDDDomnul Dumnezeul tău
te va aduna de acolo şi te va
lua de acolo; şi DDDDDomnul Dum-
nezeul tău te va aduce* în ţara
pe care au stăpânit-o părinţii tăi,
şi tu o vei stăpâni, şi-ţi va face
bine şi te va înmulţi** mai mult
decât pe părinţii tăi. Şi DDDDDomnul
Dumnezeul tău îţi va circumci-
de* inima** ta şi inima seminţei
tale, ca să-L iubeşti� pe DDDDDomnul
Dumnezeul tău cu toată inima ta
şi cu tot sufletul tău, ca să trăieşti.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul tău va
pune* toate aceste blesteme asu-
pra vrăjmaşilor tăi şi asupra ce-
lor care te urăsc, care te-au per-
secutat. Şi te vei întoarce şi
vei asculta de glasul DDDDDomnului şi
vei împlini toate poruncile Lui, pe
care ţi le poruncesc astăzi. Şi
DDDDDomnul Dumnezeul tău te va face
să prisoseşti* în orice lucru al
mâinii tale, în rodul** pântecelui
tău şi în rodul animalelor tale şi
în rodul pământului tău, spre
bine; pentru că DDDDDomnul Se va bu-
cura din nou de tine spre bine,
cum S-a bucurat de părinţii tăi,
dacă vei asculta de glasul DDDDDom-
nului Dumnezeului tău, ca să pă-
zeşti poruncile Lui şi rânduielile
Lui, care sunt scrise* în cartea
aceasta a legii, dacă te vei întoarce
la DDDDDomnul Dumnezeul tău cu
toată inima** ta şi cu tot sufletul
tău. Pentru că porunca aceasta, pe
care ţi-o poruncesc astăzi, nu este

31
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Însuşi va trece* înaintea ta, El va
nimici naţiunile acestea dinain-
tea ta şi le vei stăpâni; şi Iosua,
el va trece înaintea ta, cum a
zis** DDDDDomnul. Şi DDDDDomnul le va fa-
ce* cum a făcut lui Sihon** şi
lui Og, împăraţii amoriţilor, şi
ţării lor, pe care i-a nimicit. Şi
DDDDDomnul îi va da* înaintea voas-
tră; să le faceţi după toată po-
runca pe care v-am poruncit-o.
Fiţi tari* şi curajoşi, nu vă te-
meţi** de ei, nici nu vă îngroziţi
înaintea lor; pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul tău, El Însuşi� va
merge cu tine; El nu te va lăsa
şi nu te va părăsi���.
Şi Moise l-a chemat pe Iosua

şi i-a zis înaintea ochilor între-
gului Israel: �Fii tare* şi curajos,
pentru că tu vei intra cu poporul
acesta în ţara pe care DDDDDomnul a
jurat părinţilor lor că le-o va da
şi tu îi vei face s-o moştenească!
Şi DDDDDomnul Însuşi* va merge îna-
intea ta: El va fi cu tine**; El nu
te va lăsa şi nu te va părăsi; nu
te teme, nici nu te înspăimânta!�
Şi Moise a scris legea aceasta

şi a dat-o* preoţilor, fiii lui Levi,
care purtau** chivotul legă-
mântului DDDDDomnului, şi tuturor bă-
trânilor lui Israel. Şi Moise le-a
poruncit, zicând: �La sfârşitul fie-
căror şapte ani, la timpul hotărât
al anului iertării*, la sărbătoarea
Corturilor**, când va veni tot
Israelul să se înfăţişeze înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului tău în
locul* pe care-l va alege, să ci-
teşti** legea aceasta înaintea
întregului Israel, în auzul lor.
Adună poporul, pe bărbaţi şi pe
femei şi pe cei micuţi şi pe stră-
inul care este înăuntrul porţilor
tale, ca să audă şi să înveţe* şi
să se teamă de DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru şi să ia seama să îm-
plinească toate cuvintele legii
acesteia. Şi fiii lor, care n-o cu-
nosc*, s-o audă** şi s-o înveţe,
ca să se teamă de DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru, în toate zilele cât

veţi trăi pe pământul în care tre-
ceţi Iordanul, ca să-l stăpâniţi�.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Moise:

�Iată, ţi s-au apropiat zilele ca
să mori*; cheamă pe Iosua şi în-
făţişaţi-vă la cortul întâlnirii, ca
să-i dau** poruncă�. Şi Moise şi
Iosua au mers şi s-au înfăţişat
la cortul întâlnirii. Şi DDDDDomnul
S-a arătat* la cort, în stâlpul de
nor; şi stâlpul de nor stătea dea-
supra intrării cortului. Şi DDDDDomnul
i-a zis lui Moise: �Iată, tu vei
adormi* cu părinţii tăi, şi poporul
acesta se va ridica** şi va curvi�
cu dumnezeii străini ai ţării în
care intră şi Mă va părăsi�� şi va
călca*� legământul Meu pe care
l-am făcut cu ei. Şi mânia* Mea se
va aprinde împotriva lor în
ziua aceea şi-i voi părăsi** şi-Mi
voi ascunde� faţa de ei; şi ei
vor fi devoraţi, şi-i vor găsi mul-
te rele şi strâmtorări, şi vor zice
în ziua aceea: «Nu m-au găsit��
aceste rele*� pentru că Dumne-
zeul meu nu este în mijlocul
meu?» Şi-Mi voi ascunde de tot
faţa în ziua aceea, pentru tot
răul pe care l-au făcut, pentru că
s-au întors spre alţi dumnezei.
Şi acum scrieţi-vă cântarea a-
ceasta; şi fiii lui Israel s-o înveţe,
pune-o în gurile lor, ca această
cântare să-Mi slujească de măr-
turie* împotriva fiilor lui Israel.
Pentru că îi voi duce pe pămân-
tul* pe care l-am jurat părinţilor
lor, în care curge lapte şi miere;
şi vor mânca şi se vor sătura şi
se vor îngrăşa** şi se vor întoar-
ce� spre alţi dumnezei şi le vor
sluji şi Mă vor dispreţui şi vor
călca legământul Meu. Şi va fi
aşa: când îl vor găsi multe* rele
şi strâmtorări, cântarea aceasta va
mărturisi împotriva lui, ca o măr-
turie, pentru că nu va fi uitată din
gura seminţei lui; pentru că Eu
cunosc** gândurile pe care şi le
face el astăzi, înainte de a-l duce�
Eu în ţara pe care le-am jurat-o�. Şi
Moise a scris cântarea aceasta în
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*Cap. 9.3.
**Num. 7.18;
27.21.
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*Cap. 3.21.
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*Ios. 10.25.
1 Cr. 22.13.
**Cap. 1.29;
7.18; 20.1.
�Cap. 20.4.
��Ios. 1.5.
Ev. 13.5.

*Cap. 1.38;
3.28.
Vers. 23.
Ios. 1.6.

*Ex. 13.21,22;
33.14.
Cap. 9.3.
**Vers. 6.
Ios. 1.5,9.
1 Cr. 28.20.

*Cap. 17.18.
**Num. 4.5;
4.6,15.
Ios. 3.3.
1 Cr. 15.12,15

*Cap. 15.1.
**Lev. 23.34
Cap. 16.13.

*Cap. 12.5;
16.16.
**Ios. 8.34,35
2 Împ. 23.2.
Neem. 8.1-3.
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�Ex. 34.15.
Jud. 2.17.
�� Jud. 2.12;
10.6,13.
1 Împ. 18.18;
19.10.
Ier. 2.13.
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**2 Cr. 15.2;
24.20.
�Cap. 32.20.
Ps. 104.29.
Is. 8.17; 64.7
Ezec. 39.23.
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aceeaşi zi şi a învăţat-o fiilor
lui Israel. Şi DDDDDomnul a poruncit*
lui Iosua, fiul lui Nun, zicând: �Fii
tare** şi curajos; pentru că tu
vei duce pe fiii lui Israel în ţara pe
care le-am jurat-o; şi Eu voi
fi cu tine��.
Şi a fost aşa: după ce a ter-

minat Moise de scris* toate cu-
vintele legii acesteia în carte,
până la sfârşitul lor, Moise a
poruncit leviţilor care purtau chi-
votul legământului DDDDDomnului,
zicând: �Luaţi cartea* aceasta
a legii şi puneţi-o alături de chi-
votul legământului DDDDDomnului
Dumnezeului vostru, ca să fie
acolo ca mărturie** împotriva ta.
Pentru că eu cunosc răzvrătirea*
ta şi grumazul tău înţepenit**.
Iată, încă fiind eu viu cu voi,
astăzi, v-aţi răzvrătit împotriva
DDDDDomnului şi cu cât mai mult
după moartea mea! Adunaţi la
mine pe toţi bătrânii seminţiilor
voastre şi pe conducătorii voş-
tri, ca să spun în auzul lor cu-
vintele acestea şi să iau cerurile*
şi pământul martori împotriva
lor. Pentru că ştiu că după moar-
tea mea vă veţi strica* de tot şi
vă veţi abate de la calea pe care
v-am poruncit-o şi vă va ajunge
răul la sfârşitul** zilelor, pentru
că veţi face ce este rău în ochii
DDDDDomnului, ca să-L întărâtaţi la
mânie prin lucrarea mâinilor
voastre�.
Şi Moise a spus în auzul în-

tregii adunări a lui Israel cuvinte-
le cântării acesteia, până la sfâr-
şitul lor.

�Plecaţi-vă urechea, ceruri-
lor*, şi voi vorbi!
Şi ascultă, pământule, cuvin-

tele gurii mele!
Învăţătura mea să picure* ca

ploaia,
cuvântul gurii mele să cadă

ca roua,
ca ploaia** măruntă peste

verdeaţa proaspătă
şi ca ploaia îmbelşugată pes-

te iarbă.
Pentru că voi vesti Numele*

DDDDDomnului;
daţi gloriea** Dumnezeului

nostru.
El este Stânca*, lucrarea** Sa

este desăvârşită,
pentru că toate căile� Lui

sunt drepteb.
El este un Dumnezeu al cre-

dincioşiei�� şi în El nu este în-
şelăciune*�,

El este drept şi adevărat.
Ei s-au stricat* faţă de El:
prihana lor nu este cea a fiilor

Lui,
sunt o generaţie sucită** şi

stricată.
Aşa răsplătiţi* voi DDDDDomnu-

lui,
popor nechibzuit** şi neînţe-

lept?
Nu este El Tatăl� tău care

te-a cumpărat��?
Nu te-a făcut*� El şi te-a în-

temeiat?
Adu-ţi aminte de zilele de de-

mult,
socoteşte anii din generaţie în

generaţie.
Întreabă* pe tatăl tău, şi-ţi va

arăta,
pe bătrânii tăi, şi-ţi vor spune.
Când Cel Preaînalt împărţea*

naţiunilor moştenirea lor,
când despărţea** pe fiii oame-

nilorc,
a aşezat hotarele popoarelor
după numărul fiilor lui Israel.
Pentru că partea DDDDDomnului

este poporul Său,
Iacov este sorţul* moştenirii

Sale.
El l-a găsit într-o ţară pustie*
şi în pustiul urletelor unei sin-

gurătăţi,
El l-a înconjuratd, l-a îngrijit,
l-a păzit ca lumina** ochiului

Său.

*Vers. 14.
**Cap. 1.38.
Vers. 7.
Ios. 1.6.
�Ex. 3.12.

*Vers. 9.

*2 Împ. 22.8.
**Vers. 19.

*Cap. 9.7,24
**Ex. 32.9.
Cap. 9.6,13.

*Cap. 4.26;
30.19; 32.1.

*Cap. 32.5.
Jud. 2.19.
Osea 9.9.
**Gen. 49.1.
Cap. 4.30.

*Ps. 50.4.
Is. 1.2.
Ier. 2.12; 6.19

*Is. 55.10,11
1 Cor. 3.6-8.
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Mica 5.7.
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*Ex. 33.19;
34.5.
**Cap. 5.24.
1 Cr. 29.11.

*2 Sam. 22.3;
23.3.
Ps. 18.2,31;
18.46.
Hab. 1.12.
**2 Sam. 22.31
�Dan. 4.37.
Apoc. 15.3.
��Ier. 10.10.
*�Iov 34.10.
Ps. 92.15.

*Cap. 4.25;
31.29.
**Mt. 17.17.
Lc. 9.41.
Filip. 2.15.

*Ps. 116.12.
**Vers. 28.
�Cap. 1.31.
Is. 63.16.
��Ps. 74.2.
*�Vers. 15.
Is. 27.11; 44.2

*Ex. 13.14.
Ps. 44.1;
78.3,4.

*Fap. 17.26.
**Gen. 11.8.

*Ex. 15.16;
19.5.
1 Sam. 10.1.
1 Împ. 8.53.
Ps. 78.71.
Ier. 10.16.
*Cap. 1.19;
8.15.
Ier. 2.6.
Osea 13.5.
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Zah. 2.8.
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Cum îşi scutură vulturul* cui-
bul,

pluteşte peste puii săi,
îşi întinde aripile,
îi ia, îi poartă pe aripile lui tari:
aşa l-a condus DDDDDomnul sin-

gur*
şi n-a fost nici un dumnezeu**

străin cu El.
L-a făcut să călărească* pe înăl-

ţimile pământului
şi a mâncat rodul câmpului;
şi l-a făcut să sugă** miere din

stâncă
şi untdelemn� din stânca de

cremene,
unt de la vaci şi lapte de la oi,
cu grăsimea mieilor
şi a berbecilor născuţi în Ba-

san şi a ţapilor,
cu grâu grasa*;
şi ai băut vin curat, sângele**

strugurelui.
Şi Ieşurunb* s-a îngrăşat** şi

a azvârlit� din picior.
Te-ai îngrăşat,
te-ai îngroşat,
te-ai acoperit cu grăsime!
Atunci L-a părăsit�� pe Dum-

nezeulc care l-a făcut*�
şi a dispreţuit Stânca�* mân-

tuirii sale.
L-au întărâtat* la gelozie cu

dumnezei străini,
L-au provocat la mânie** cu

urâciuni.
Au jertfit* demonilor care nu

sunt dumnezei,
unor dumnezei** pe care nu

i-au cunoscut,
unora noi�, de curând veniţi,
de care părinţii voştri nu s-au

temut.
De Stânca* cea care te-a născut

ai uitat
şi nu ţi-ai adus aminte** de

Dumnezeul care ţi-a dat naştere.
Şi DDDDDomnul a văzut* şi i-a

dispreţuit,
din cauza întărâtării** fiilor

Săi şi a fiicelor Sale.

Şi a zis: «Îmi voi ascunde*
faţa de ei,

voi vedea care le va fi sfâr-
şitul;

pentru că ei sunt o generaţie
stricată,

fii în care nu este credin-
cioşie**.

M-au întărâtat* la gelozie prin
ceea ce nu este Dumnezeu
şi M-au mâniat** cu deşertă-

ciunile lor;
şi-i voi întărâta� la gelozie

prin ceea ce nu este popor
şi-i voi mânia printr-o naţiune

nebună.
Pentru că în mânia Mea s-a

aprins un foc*
şi va arde până la cea mai

adâncă Locuinţă a morţilor
şi va mistui pământul** şi

venitul lui
şi va aprinde temeliile mun-

ţilor.
Voi îngrămădi* rele asupra lor,
Îmi voi consuma săgeţile**

împotriva lor.
Vor fi topiţi de foame* şi roşi

de arsuri mistuitoare
şi de molimă** amară;
şi voi trimite dintele� fiarelor

asupra lor,
otrava�� târâtoarelor din ţă-

rână.
Afară* îi va răpi sabia şi în

cămăruţe spaima,
pe flăcău** şi pe fecioară,
pe sugar şi pe omul cu perii

albi».
Am zis: «Îi voi risipi,
le voi şterge* amintirea dintre

oameni,
dacă nu M-aş teme de sfida-

rea vrăjmaşului,
ca nu cumva potrivnicii lor să

înţeleagă greşit
şi să zică*: «Mâna noastră este

înălţată, şi nu DDDDDomnul a făcut
toate acestea!»

Pentru că ei sunt o naţiune
care şi-a pierdut sfatul*

*Ex. 19.4.
Cap. 1.31.
Is. 31.5;
46.4; 63.9.
Osea 11.3.

*Cap. 4.35;
4.39.
**Vers. 39.
Is. 43.12.

*Cap. 33.29.
Is. 58.14.
Ezec. 36.2.
**Cap. 8.8.
Ps. 81.16.
�Iov 29.6.

*Ps. 81.16;
147.14.
**Gen. 49.11

*Is. 44.2.
**Neem. 9.25
Ps. 17.10.
Ier. 5.28.
Osea 13.6.
�1 Sam. 2.29
��Jud. 10.6.
Is. 1.4.
Ier. 5.7.
*�Is. 51.13.
�*2 Sam. 22.47
Ps. 89.26; 95.1

*Ps. 78.58.
1 Împ. 14.22.
1 Cor. 10.22.
**Ps. 106.29

*Lev. 17.7.
Ps. 106.37.
1 Cor. 10.20.
Apoc. 9.20.
**Cap. 28.64
�Jud. 5.8.

*Vers. 4.
Is. 17.10.
**Ps. 106.21
Ier. 2.32.

*Jud. 2.14.
Ps. 106.40.
**Is. 1.2.

*Cap. 31.17.
**Is. 30.9.
Mt. 17.17.

*Ps. 78.58.
1 Cor. 10.22.
**1 Sam. 12.21
1 Împ. 16.13,26
Ps. 31.6.
Ier. 8.19;
10.8; 14.22.
Iona 2.8.
Fap. 14.15.
�Osea 1.10.
Rom. 10.19.

*Num. 16.35
Ps. 18.8.
Ier. 15.14;
17.4.
Plân. 4.11.
**Lev. 26.20.

*Cap. 29.21.
Is. 26.18.
**Ps. 7.12,13;
18.14; 45.5.
Ezec. 5.16.

*Cap. 28.48.
**Ps. 91.6.
�Lev. 26.22.
��Amos 5.19

*Plân. 1.20.
Ezec. 7.15.
2 Cor. 7.5.
**2 Cr. 36.17
Plân. 2.21.

*Cap. 19.14.
Ezec. 20.13;
20.14,23.

*Ps. 140.8.

*Vers. 6.
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**Is. 27.11.
Ier. 4.22.
*Cap. 5.29.
Ps. 81.13;
107.43.
Lc. 19.42.
**Is. 47.7.
Plân. 1.9.
*Lev. 26.8.
Ios. 23.10.
2 Cr. 24.24.
Is. 30.17.
**Vers. 4.
Ps. 44.12.
Is. 50.1; 52.3.
*1 Sam. 2.2.
**Ex. 14.25.
1 Sam. 4.8.
Ier. 40.2,3.

*Is. 1.10.
**Cap. 29.18

*Ps. 58.4.
**Ps. 140.3.
Rom. 3.13.

*Iov 14.17.
Ier. 2.22.
Osea 13.12.
Rom. 2.5.

*Ps. 94.1.
Rom. 12.19.
Ev. 10.30.
**Ier. 23.12.
�Ezec. 7.5.
2 Pet. 2.3.

*Ps. 135.14.
Ev. 10.30.
**Jud. 2.18.
Ps. 106.45.
Ier. 31.20.
Ioel 2.14.
�1 Împ. 14.10;
21.21.
2 Împ. 9.8;
14.26.

*Jud. 10.14.
Ier. 2.28.

şi nu este pricepere** în ei.
Dacă ei ar fi fost înţelepţi* ca să

înţeleagă aceasta,
ar fi cugetat** la sfârşitul lor de

la urmă.
Cum ar urmări unul* o mie
şi doi ar fugări zece mii,
dacă nu i-ar fi vândut Stânca**

lor
şi nu i-ar fi predat DDDDDomnul!
Pentru că stânca* lor nu este ca

Stânca noastră;
chiar vrăjmaşii noştri sunt ju-

decători**.
Pentru că viţa* lor este din viţa

Sodomei
şi din câmpiile Gomorei:
strugurii lor sunt struguri de

fiere**,
bobiţele lor sunt amare.
Vinul lor este otrava* şerpi-

lora

şi veninul** crud al viperelor.
Nu este lucrul acesta ascuns*

la Mine,
pecetluit printre vistieriile

Mele?
A Mea este răzbunarea* şi

răsplata
la timpul când le va aluneca**

piciorul;
pentru că ziua nenorocirii� lor

se apropie
şi ce le este pregătit se gră-

beşte».
Pentru că DDDDDomnul va judeca*

pe poporul Său
şi Se va întoarce** pentru

robii Săi,
când va vedea că putereab lor

s-a dus
şi nu va fi� nici unul închis

sau lăsat liber.
Şi va zice: «Unde sunt dum-

nezeii* lor,
stânca în care şi-au pus în-

crederea,
care mâncau grăsimea jert-

felor lor
şi beau vinul darului lor de

băutură?
Să se ridice şi să vă ajute,
ei să fie o ocrotire peste voi!
Vedeţi acum că Eu, Eu suntc*,
şi nu este** dumnezeu în afară

de Mine.
Eu omor� şi Eu fac viu!
Eu rănesc�� şi Eu vindec
şi nu este nimeni care să vă

salveze*� din mâna Mea.
Pentru că Îmi ridic* mâna

spre ceruri şi zic:
«Viu sunt Eu pentru totdeauna!
Dacă-Mi voi ascuţi* fulgerul

sabiei
şi dacă mâna Mea va apuca

judecata,
voi da răzbunare** potriv-

nicilor Mei
şi voi răsplăti celor care Mă

urăsc.
Îmi voi îmbăta* săgeţile de

sânge
şi sabia Mea va înghiţi**

carne,
le voi îmbăta de sângele celor

ucişi şi al celor captivid,
de capul căpeteniilor vrăj-

maşului�».
Bucuraţi-vă*, naţiunilor, cu

poporul Său,
pentru că El va răzbuna**

sângele robilor Săi
şi va da răzbunare� vrăjma-

şilor Săi
şi va face ispăşire pentru ţa-

ra�� Sa, pentru poporul Său�.
Şi Moise a venit şi a rostit

toate cuvintele cântării acesteia
în auzul poporului, el şi Iosuae*,
fiul lui Nun. Şi Moise a termi-
nat de spus toate cuvintele aces-
tea întregului Israel. Şi le-a zis:
�Puneţi-vă la inimă* toate cu-
vintele pe care vi le mărturisesc
astăzi, ca să le porunciţi** fiilor
voştri să ia seama să împlineas-
că toate cuvintele legii acesteia.
Pentru că nu este un cuvânt za-
darnic pentru voi, ci este viaţa*
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*Ps. 102.27.
Is. 41.4;
43.10; 48.12.
**Is. 45.5;
45.18,22.
�1 Sam. 2.6.
2 Împ. 5.7.
Ps. 68.20.
��Ps. 51.8.
*�Ps. 50.22.
*Gen. 14.22.
Ex. 6.8.
Num. 14.30.
Ezec. 20.5,6.

*Is. 27.1;
34.5; 66.16.
Ezec. 21.9,10;
21.14,20.
**Is. 1.24;
50.28.
Naum 1.2.

*Vers. 23.
Ier. 46.10.
**Ier. 12.12;
46.14.
�Iov 13.24.
Ier. 30.14.
Plân. 2.5.

*Rom. 15.10
**2 Împ. 9.7.
Apoc. 6.10;
19.2.
�Vers. 41.
��Ps. 85.1.

*Num. 13.8;
13.16.

*Cap. 6.6;
11.18.
Ezec. 40.4.
**Cap. 4.9.

*Cap. 8.3;
30.19.
Lev. 18.5.
Pr. 3.22;
4.22
Rom. 10.5.
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a Sau �monştrilor�    b Lit. �mâna�    c Sau �Eu sunt Acelaşi�, �Eu sunt Acela�
d Lit. �şi ai captivităţii�    e Ebr. �Hoşea�, variantă a lui �Iosua�

32:47



236

DEUTERONOM

voastră şi prin acest cuvânt vă
veţi înmulţia** zilele în ţara în care
treceţi Iordanul, ca s-o stăpâniţi.
Şi DDDDDomnul a vorbit* lui Moi-

se în aceeaşi zi, spunând: �Suie-te
pe muntele* acesta, Abarim, pe
muntele Nebo, care este în ţara
Moabului, care este în dreptul
Ierihonului, şi priveşte ţara Ca-
naanului, pe care o dau în stăpâ-
nire fiilor lui Israel. Şi tu vei
muri pe muntele pe care te sui şi
vei fi adăugat* la poporul tău,
cum a murit Aaron**, fratele tău,
pe muntele Hor, şi a fost adău-
gat la poporul său; pentru că
aţi fost necredincioşi* faţă de
Mine în mijlocul fiilor lui Israel,
la apele Meriba-Cades, în pus-
tiul Ţin; pentru că nu M-aţi
sfinţit** în mijlocul fiilor lui
Israel. Pentru că vei vedea* ţara
înaintea ta, dar nu vei intra
acolo, în ţara pe care o dau fiilor
lui Israel�.
Şi aceasta este binecuvântarea*

cu care a binecuvântat Moise,
omul** lui Dumnezeu, pe fiii lui Israel
înaintea morţii sale.
Şi a zis:
�DDDDDomnul a venit* din Sinai
şi le-a răsărit** din Seir.
El a strălucit din muntele�

Paran
şi a venit cu zecile de mii de

sfinţi��.
La dreapta Lui era o lege de

foc pentru eib.
Da, El iubeşte* popoarele;
toţi sfinţii** Săi sunt în mâna

Ta
şi şed� la picioarele Tale,
fiecare primeşte�� din cuvin-

tele Tale.
Moise* ne-a poruncit o lege,
moştenirea** adunării lui

Iacov.
Şi el era împărat* în Ieşurun**
când se adunau împreună ca-

pii poporului
şi seminţiile lui Israel.
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Trăiască Ruben* şi să nu
moară,
şi bărbaţii săi să nu fie puţini la

număr�.
Şi aceasta despre Iuda:
�Ascultă, DDDDDoamne, glasul lui

Iuda
şi adu-l la poporul său;
mâinile* sale să lupte pentru el
şi fii Tu ajutorul** lui împotriva

asupritorilor lui�.
Şi despre Levi* a zis:
�Tumim al tău şi Urim** al tău

sunt pentru bărbatul evlavios�
al tău,

pe care l-ai încercat�� la
Masa,

cu care Te-ai certat la apele
Meriba,

care a zis despre tatăl său şi
despre mama sa: «Nu i-am vă-
zut!»
Şi n-a recunoscut* pe fraţii săi
şi n-a cunoscut pe fiii săi;
pentru că ei au păzit** cu-

vântul Tău
şi au ţinut legământul Tău.
Ei vor învăţa* pe Iacov ju-

decăţile Tale
şi pe Israel legea Ta;
ei vor pune** tămâie înaintea

nărilor Tale
şi arderea-de-totc� pe altarul

Tău.
Binecuvântează, DDDDDoamne,

tăria lui
şi să-Ţi fie plăcută* lucrarea

mâinilor lui.
Zdrobeşte coapsele potriv-

nicilor lui
şi ale celor care-l urăsc, ca să

nu se mai ridice�.
Despre Beniamin* a zis:
�Iubitul** DDDDDomnului, el va lo-

cui în siguranţă lângă El;
El îl va acoperi� toată ziua
şi va locui între�� umerii Săi�.
Şi despre Iosif* a zis:
�Binecuvântată** fie de DDDDDom-

nul ţara lui
cu ce este mai scump cerurilor,
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**Cap. 4.40;
33.25.
Pr. 3.2.

*Num. 27.12
*Num. 33.47;
33.48.
Cap. 3.27;
34.1.

*Gen. 25.8.
**Num. 20.25;
20.28; 33.38.

*Num. 20.11-13;
27.14.
**Lev. 10.3.

*Num. 27.12
Cap. 1.37;
34.4.

*Gen. 49.28.
**Ps. 90 titlu

*Ex. 19.18,20
**Jud. 5.4,5.
�Num. 10.12
Hab. 3.3.
��Ps. 68.17.
Dan. 7.10.
Fap. 7.53.
Gal. 3.19.
Ev. 2.2.
Apoc. 5.11;
9.16.

*Cap. 4.37.
Ps. 47.4.
Osea 11.1.
Mal. 1.2.
**1 Sam. 2.9
Ps. 50.5.
�Lc. 10.39.
Fap. 22.3.
��Pr. 2.1.
*Cap. 4.2.
Ioan 1.17;
7.19.
**Ps. 119.111

*Gen. 36.31.
Jud. 9.2; 17.6
**Cap. 32.15

*Gen. 49.3.

*Gen. 49.8.
**Ps. 146.5.

*Gen. 49.5.
**Ex. 28.30.
Lev. 8.8.
�Ps. 106.16.
��Ex. 17.7.
Num. 20.13.
Cap. 6.16;
8.2,3,16.
Ps. 81.7.

*Ex. 32.26-28
**Ier. 18.18.
Mal. 2.5,6.

*Lev. 10.11.
Ezec. 44.23,24
Mal. 2.7.
**Ex. 30.7,8.
Lev. 16.12,13
Num. 16.40.
1 Sam. 2.28.
�Lev. 1.9,13,17
Ps. 51.19.
Ezec. 43.27.

*2 Sam. 24.23
Ps. 20.3.
Ezec. 20.40;
20.41; 43.27.

*Gen. 49.27.
**Cap. 4.37.
�Cap. 32.11.
��Ex. 28.12.

*Gen. 49.22.
**Gen. 49.25
�Gen. 27.28.
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a Lit. �vă veţi lungi�    b Sau �un foc care să-i conducă�    c Sau �jertfa întreagă�
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cu roua� şi cu adâncimile care
se odihnesc jos
şi cu roadele cele mai scumpe

ale soarelui
şi cu lucrurile cele mai preţioase

date de fiecare lună
şi cu capetele munţilor stră-

vechi
şi cu lucrurile cele mai scum-

pe ale dealurilor* eterne
şi cu lucrurile cele mai scum-

pe ale pământului şi ale plinătăţii
lui.
Şi bunăvoinţa* Celui care  lo-

cuia în rug
să vină peste capul** lui Iosif,
peste creştetul capului celui

care a fost despărţit dintre fraţii
săi.

Măreţia lui este ca întâiul-
născut* al taurului său
şi coarnele** lui sunt coarne

de bivol.
Cu ele va împunge� laolaltă

popoarele,
până la marginile pământului.
Acestea sunt zecile de mii��

ale lui Efraim
şi acestea sunt miile lui Ma-

nase�.
Şi despre Zabulon a zis:
�Bucură-te, Zabuloane*, în

ieşirea ta,
şi tu, Isahar, în corturile tale!
Ei vor chema* popoarele la

munte;
acolo vor aduce jertfe** de

dreptate,
pentru că vor suge belşugul�

mărilor
şi comorile ascunse ale nisi-

pului�.
Şi despre Gad a zis:
�Binecuvântat să fie cel care

lărgeşte* pe Gad!
El stă întins ca** o leoaică şi

sfâşie braţul, chiar creştetul ca-
pului.

El şi-a ales* cea mai bună
parte pentru el,

pentru că acolo este păstra-
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*Gen. 49.26.
Hab. 3.6.

*Ex. 3.2,4.
Fap. 7.30,35.
**Gen. 49.26

*1 Cr. 5.1.
**Num. 23.22
Ps. 92.10.
�1 Împ. 22.11
Ps. 44.5.
��Gen. 48.19

*Gen. 49.13-15

*Is. 2.3.
**Ps. 4.5;
51.19.
�Is. 60.5.

*Ios. 13.10.
1 Cr. 12.8.
**Gen. 49.9.

*Num. 2.16;
32.17.
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21

tăa partea legiuitorului**.
Şi a venit cu capii� poporu-

lui;
şi dreptatea�� DDDDDomnului şi ju-

decăţile Lui
le-a făcut cu Israel�.
Şi despre Dan* a zis:
�Dan este un pui** de leu,
el se aruncă� din Basan�.
Şi despre Neftali a zis:
�Neftali*, sătul de bunăvoinţă
şi copleşit de binecuvântarea

DDDDDomnului,
stăpâneşte apusulb** şi su-

dul!�
Şi despre Aşer a zis:
�Binecuvântat* să fie Aşer în

fii,
să fie plăcut fraţilor săi
şi să-şi înmoaie** piciorul în

untdelemn.
Zăvoarele* tale vor fi fier şi

aramă
şi putereac ta ca** zilele tale.
Nimeni* nu este ca Dum-

nezeul lui Ieşurun**,
care călăreşte� pe ceruri în

ajutorul tău,
şi pe nori în măreţia Sa.
Locuinţa* ta este Dumnezeul

cel etern.
Şi dedesubt sunt braţele cele

eterne
şi El va alunga** pe vrăjmaş

dinaintea ta
şi va zice�: «Nimiceşte-l!»
Şi Israel* va locui singur în

siguranţă;
fântâna** lui Iacov, într-o ţară

de grâu şi de must,
şi cerurile� sale vor picura

rouă.
Ferice* de tine, Israele!
Cine** este ca  tine, un popor

salvat de DDDDDomnul �
scutul� ajutorului tău
şi sabia gloriei�� tale?
Şi vrăjmaşii tăi se vor pleca

adâncd*� înaintea ta
şi vei călca peste înălţimile�*

lor�.
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**Cap. 34.6.
�Ios. 4.12.
��Ios. 22.1-3

*Gen. 49.16.
**Ezec. 19.2,3
�Ios. 19.47.
Jud. 18.27.

*Gen. 49.21.
**Ios. 19.32.

*Gen. 49.20.
**Iov 29.6.

*Cap. 8.9.
Ps. 147.13.
**Cap. 4.40;
32.47.
*Ex. 15.11.
Ps. 86.8.
Ier. 10.6.
**Cap. 32.15
�Ps. 68.4,33;
68.34; 104.3.
Hab. 3.8.

*Ps. 90.1.
**Ex. 34.11.
Cap. 9.3-5.
Ios. 24.18.
�Cap. 7.2.

*Num. 23.9.
Ier. 23.6;
33.16.
**Cap. 8.7,8.
�Gen. 27.28.
Vers. 13.

*Ps. 1.1;
32.1,2; 144.15
**Cap. 4.33.
2 Sam. 7.23.
�Ps. 115.9-11
��Ps. 68.34.
*�2 Sam. 22.45
Ps. 18.44;
66.3; 81.15.
�*Num. 33.52
Cap. 32.13.
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aMoise a murit în teritoriul lui Gad    b Sau �marea�    c Sau �odihna�    d Sau �se vor face  mici de frică�
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Şi Moise s-a suit din câm-
piile Moabului pe muntele* Ne-
bo, pe vârful muntelui Pisga, care
este în dreptul Ierihonului. Şi
DDDDDomnul i-a arătat** toată ţara,
de la Galaad până� la Dan, şi
tot Neftali, şi ţara lui Efraim şi Ma-
nase, şi toată ţara lui Iuda
până la marea* dinspre apusa,
şi sudulb, şi câmpia văii Ieri-
honului, cetatea* palmierilor,
până la Ţoar. Şi DDDDDomnul i-a zis:
�Aceasta* este ţara pe care am
jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi
lui Iacov, zicând: «O voi da se-
minţei tale!» Te-am făcut s-o
vezi** cu ochii tăi, dar tu nu vei
trece în ea�. Şi Moise, robul*
DDDDDomnului, a murit** acolo, în
ţara Moabului, după cuvântulc

DDDDDomnului. Şi El l-a înmormân-
tat în vale, în ţara Moabului,
faţă în faţă* cu Bet-Peor, şi ni-
meni** nu ştie mormântul lui
până în ziua aceasta.
Şi Moise era de o sută două-

2
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4

5

6

7

zeci* de ani când a murit; o-
chiul** său nu se întunecase, nici
puterea lui nu-l părăsise. Şi fiii
lui Israel l-au plâns* treizeci de
zile pe Moise în câmpiile Moa-
bului; şi zilele plânsului şi jeli-
rii pentru Moise s-au sfârşit.
Şi Iosua, fiul lui Nun, era

plin* de duhul înţelepciunii, pen-
tru că Moise** îşi pusese mâi-
nile peste el. Şi fiii lui Israel au
ascultat de el şi au făcut cum
poruncise DDDDDomnul lui Moise.
Şi nu s-a mai ridicat* profet

în Israel ca Moise, pe care** să-l
fi cunoscut DDDDDomnul faţă către
faţă, potrivit cu toate* semnele şi
minunile pe care DDDDDomnul l-a tri-
mis să le facă în ţara Egiptului,
lui Faraon şi tuturor slujitorilor
lui şi întregii lui ţări, şi potrivit
cu toată acea mână puternică
şi potrivit cu toate acele minu-
năţii înfricoşătoare pe care le-a
făcut Moise în ochii întregului
Israel.

*Num. 27.12;
33.47.
Cap. 32.49.
**Cap. 3.27.
�Gen. 14.14.

*Cap. 11.24.

*Jud. 1.16;
3.13.
2 Cr. 28.15.

*Gen. 12.7;
13.15; 15.18;
26.3; 28.13.
**Cap. 3.27;
32.52.

*Num. 12.7.
**Cap. 32.50
Ios. 1.1,2.

*Cap. 3.29;
4.46.
**Iuda 9.
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*Cap. 31.2.
**Gen. 27.1;
48.10.
Ios. 14.10,11

*Gen. 50.3,10
Num. 20.29.

*Is. 11.2.
Dan. 6.3.
**Num. 27.18;
27.23.

*Cap. 18.15,18
**Ex. 33.11.
Num. 12.6,8.
Cap. 5.4.

*Cap. 4.34;
7.19.
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34Moartea lui
Moise
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Şi a fost aşa: după moartea
lui Moise, robul DDDDDomnului, DDDDDom-
nul a vorbit lui Iosuaa, fiul lui
Nun, slujitorul* lui Moise, zicând:
�Moise, robul* Meu, a murit; şi
acum, ridică-te, treci** Iordanul
acesta, tu şi tot poporul acesta, în
ţara pe care le-o dau lor, fiilor lui
Israel. Orice loc* pe care-l va căl-
ca talpa piciorului vostru vi l-am dat
vouă, cum am spus lui Moise. De
la pustiu şi Libanul acesta până
la râul cel mare, râul Eufrat, toată
ţara hetiţilor, până la Marea cea
Mare, spre apusul soarelui, va fi
hotarul* vostru. Nimeni* nu va
putea să stea împotriva ta în toate
zilele vieţii tale; cum am fost**
cu Moise, aşa voi fi� cu tine: nu
te voi lăsa��, nici nu te voi părăsi.
Fii tare* şi curajos, pentru că tu
vei face pe poporul acesta să
moştenească ţara pe care am ju-
rat părinţilor lor că le-o voi da!
Numai fii tare şi foarte curajos, ca
să iei seama să faci după toată
legea* pe care ţi-a poruncit-o
robul Meu Moise! Nu te abate**
de la ea nici la dreapta, nici la
stânga, ca să prosperi oriunde vei
merge! Cartea* aceasta a legii să
nu se depărteze** din gura ta şi
să cugeţi� asupra ei zi şi noapte,
ca să iei seama să faci tot ce
este scris în ea; pentru că atunci
vei avea reuşită�� în căile tale şi
atunci vei prospera. Nu ţi-am
poruncit* Eu: «Fii tare şi cura-
jos!»? Nu te teme**, nici nu te
înspăimânta, pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul tău este cu tine oriun-
de vei merge�.
Şi Iosua a poruncit dregăto-

rilor* poporului, zicând: �Treceţi
prin mijlocul taberei şi porunciţi
poporului, zicând: «Pregătiţi-vă
merinde, pentru că peste trei* zi-

le veţi trece Iordanul acesta, ca
să intraţi să stăpâniţi ţara pe
care v-o dă DDDDDomnul Dumnezeul
vostru ca s-o stăpâniţi»�. Şi Iosua
a vorbit rubeniţilor şi gadiţilor
şi la jumătate din seminţia lui
Manase, zicând: �Amintiţi-vă* de
cuvântul pe care vi l-a poruncit
Moise, robul DDDDDomnului, zicând:
«DDDDDomnul Dumnezeul vostru
v-a dat odihnă şi v-a dat ţara a-
ceasta». Soţiile voastre, micuţii
voştri şi vitele voastre vor ră-
mâne în ţara pe care v-a dat-o
Moise dincoace de Iordan, dar
voi să treceţi înarmaţib înaintea
fraţilor voştri, toţi cei viteji în
luptă, şi să-i ajutaţi, până când
DDDDDomnul va da odihnă fraţilor
voştri ca şi vouă şi vor lua şi ei
în stăpânire ţara pe care le-o dă
DDDDDomnul Dumnezeul vostru; a-
tunci* vă veţi întoarce în ţara care
este moştenirea voastră şi o veţi
stăpâni, cea pe care v-a dat-o Moi-
se, robul** DDDDDomnului, dincoace
de Iordan, spre răsăritul soarelui�.
Şi ei au răspuns lui Iosua, zi-

când: �Vom face tot ce ne-ai po-
runcit şi vom merge oriunde ne
vei trimite. Aşa cum am ascultat
de Moise în toate, aşa vom asculta
de tine; numai DDDDDomnul Dum-
nezeul tău să fie* cu tine aşa cum
a fost cu Moise. Oricine se va ri-
dica împotriva porunciic tale şi
nu va asculta de cuvintele tale, în
tot ce-i vei porunci, să fie omo-
rât. Numai fii tare şi curajos!�
Şi Iosua, fiul lui Nun, a trimis

în ascuns din Sitim* doi bărbaţi,
ca iscoade, zicând: �Mergeţi,
vedeţi ţara şi Ierihonul�. Şi au
mers şi au venit** în casa unei
femei, o curvă cu numele Ra-
hav�, şi s-au culcat acolo. Şi i s-a
spus* împăratului Ierihonului,

IOSUA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

2

1
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**Vers. 1.

*Vers. 5.
1 Sam. 20.13
1 Împ. 1.37.
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**Ev. 11.31.
Iac. 2.25.
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*Ex. 24.13.
Deut. 1.38.
*Num. 12.7.
 Deut. 34.5.
**Vers. 11.
*Deut. 11.24.
Cap. 14.9.

*Gen. 15.18.
Ex. 23.31.
Num. 34.3-12

*Deut.7.24;
11.25.
**Ex. 3.12.
�Deut. 31.8.
Cap. 3.7.
Is. 43.2,5.
��Ev. 13.5.

*Deut. 31.7;
31.23.

*Num. 27.23
Deut. 31.7.
Cap. 11.15.
**Deut. 5.32;
28.14.

*Deut. 31.24.
Cap. 8.34.
**Deut. 17.18;
17.19.
�Ps. 1.2.
��Deut. 29.9.
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Ier. 1.8.
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*Cap.  3.2.
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zicând: �Iată, nişte bărbaţi dintre
fiii lui Israel au venit aici, în
această noapte, să cerceteze ţara�.
Şi împăratul Ierihonului a trimis
la Rahav, zicând: �Scoate pe băr-
baţii care au venit la tine, care au
intrat în casa ta, pentru că au ve-
nit ca să cerceteze toată ţara�. Şi
femeia* a luat pe cei doi bărbaţi
şi i-a ascuns; şi a zis: �Da, bărbaţii
aceia au venit la mine, dar nu
ştiam de unde erau. Şi a fost aşa:
pe când urma să se închidă poar-
ta, când era întuneric, bărbaţii ace-
ia au ieşit: nu ştiu încotro s-au dus
bărbaţii aceia. Urmăriţi-i repede,
pentru că îi veţi ajunge�. Dar ea
îi suise* pe acoperiş şi îi ascun-
sese sub mănunchiurile de in pe
care şi le aşezase pe acoperiş.
Şi bărbaţii aceia i-au urmărit
pe calea Iordanului până la va-
duri şi, de îndată ce au ieşit ur-
măritorii, s-a închis poarta.
Şi, înainte ca ei să se culce,

ea s-a suit la ei pe acoperiş şi a
zis bărbaţilor: �Ştiu că DDDDDomnul
v-a dat* ţara şi că frica** de voi
a căzut peste noi şi că toţi lo-
cuitorii ţării se topesc din cauza
voastră. Pentru că noi am auzit
cum DDDDDomnul a secat* apele Mă-
rii Roşii înaintea voastră, când aţi
ieşit din Egipt, şi ce aţi făcut**
celor doi împăraţi ai amoriţilor
care erau dincolo de Iordan, lui
Sihon şi lui Og, pe care i-aţi ni-
micit cu desăvârşirea. Am auzit*
şi ni s-a înmuiat inima** şi n-a
mai rămas suflare în nici un om,
din cauza voastră; pentru că DDDDDom-
nul� Dumnezeul vostru, El este
Dumnezeu sus, în ceruri, şi jos,
pe pământ. Şi acum, vă rog, jura-
ţi-mi pe DDDDDomnul că, după cum am
arătat eu bunătate faţă de voi,
veţi arăta şi voi bunătate faţă de
casa* tatălui meu, şi să-mi daţi un
semn** adevărat că veţi lăsa vii
pe tatăl meu şi pe mama mea şi
pe fraţii mei şi pe surorile mele şi

tot ce este al lor, şi că ne veţi sal-
va sufletele de la moarte�. Şi băr-
baţii i-au zis: �Vom plăti cu viaţa
pentru voi, dacă nu veţi dezvălui
această faptă a noastră. Şi va fi
aşa: când DDDDDomnul ne va da ţara,
vom arăta bunătate* şi adevăr faţă
de tine�. Şi i-a coborât* cu o funie
prin fereastră, deoarece casa ei era
pe zidul cetăţii şi ea locuia pe zid.
Şi le-a zis: �Mergeţi* la munte, ca
să nu vă întâmpine urmăritorii;
şi ascundeţi-vă acolo trei zile,
până se vor întoarce urmăritorii;
şi după aceea mergeţi pe drumul
vostru�. Şi bărbaţii i-au zis: �Vom
fi dezlegaţi* de jurământul aces-
ta al tău, pe care ne-ai pus să-l
jurăm. Iată, vom intra* în ţară; să
legi funia aceasta de fir stacojiu
la fereastra prin care ne-ai cobo-
rât şi să aduni** la tine în casă pe
tatăl tău şi pe mama ta şi pe fraţii
tăi şi toată casa tatălui tău. Şi va
fi aşa: oricine va ieşi în stradă
dincolo de uşile casei tale, sânge-
le* său va fi asupra capului său,
şi noi vom fi nevinovaţi; şi ori-
cine va fi cu tine în casă, sângele
său va fi asupra capului nostru,
dacă cineva pune mâna pe el. Şi,
dacă vei dezvălui această faptă
a noastră, vom fi dezlegaţi de
jurământul pe care ne-ai pus să-l
jurăm�. Şi ea a zis: �După cuvin-
tele voastre, aşa să fie!� Şi i-a lă-
sat să plece; şi ei au plecat. Şi a
legat funia stacojie la fereastră.
Şi ei au mers şi au ajuns la

munte şi au rămas acolo trei zi-
le, până s-au întors urmăritorii.
Şi urmăritorii i-au căutat pe tot
drumul, dar nu i-au găsit. Şi cei
doi bărbaţi s-au întors şi au co-
borât din munte şi au trecut şi au
venit la Iosua, fiul lui Nun, şi i-au
istorisit tot ce li se întâmplase.
Şi i-au zis lui Iosua: �Cu adevărat,
DDDDDomnul a dat* în mâinile noastre
toată ţara şi toţi locuitorii** ţării
se topesc din cauza noastră�.
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*Cap. 2.1.

*Cap. 1.10;
1.11.

*Num. 10.33.
**Deut. 31.9;
31.25.

*Ex. 19.12.

*Ex. 19.10;
19.14,15.
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Num. 11.18.
1 Sam. 16.5.

*Num. 4.15.
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Mt. 16.16.
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Şi Iosua s-a sculat dis-de-di-
mineaţă; şi au plecat din Sitim* şi
au venit la Iordan, el şi toţi
fiii lui Israel, şi au poposit acolo
înainte de a trece. Şi a fost aşa:
după trei zile, dregătorii* au tre-
cut prin tabără şi au poruncit
poporului, zicând: �Când veţi
vedea chivotul legământului*
DDDDDomnului Dumnezeului vostru şi
pe preoţii** leviţi purtându-l,
atunci să plecaţi din locurile
voastre şi să mergeţi după el �
totuşi să fie o depărtare* între voi
şi el, cam de două mii de coţi,
după măsură; să nu vă apropiaţi
de el � ca să cunoaşteţi calea pe
care veţi merge, pentru că n-aţi mai
trecut pe această cale până acum�.
Şi Iosua a zis poporului: �Sfinţi-
ţi-vă*, pentru că mâine DDDDDomnul
va face minuni în mijlocul vos-
tru�. Şi Iosua a vorbit preoţilor,
zicând: �Ridicaţi* chivotul legă-
mântului şi treceţi înaintea popo-
rului�. Şi au ridicat chivotul legă-
mântului şi au trecut înaintea po-
porului.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Iosua:

�Astăzi voi începe să te înalţ*
în ochii întregului Israel, ca să
ştie că, aşa cum am fost** cu
Moise, tot aşa voi fi şi cu tine.
Şi să porunceşti preoţilor* care
poartă chivotul legământului,
zicând: «Când veţi veni la mar-
ginea apelor Iordanului, să vă
opriţi** în Iordan»�.
Şi Iosua a spus fiilor lui Isra-

el: �Apropiaţi-vă aici şi ascultaţi
cuvintele DDDDDomnului Dumnezeu-
lui vostru�. Şi Iosua a zis: �Prin
aceasta veţi cunoaşte că Dum-
nezeul cel viua* este în mijlocul
vostru şi va alunga** dinaintea
voastră pe canaaniţi şi pe hetiţi
şi pe heviţi şi pe fereziţi şi pe
ghirgasiţi şi pe amoriţi şi pe ie-
busiţib. Iată, chivotul legământu-
lui Domnului* întregului pământ
trece înaintea voastră în Iordan.

Şi acum luaţi-vă* doisprezece
bărbaţi din seminţiile lui Israel,
un bărbat de fiecare seminţie.
Şi va fi aşa: când* tălpile pi-
cioarelor preoţilor care poartă
chivotul DDDDDomnului, Domnul**
întregului pământ, se vor odihni
în apele Iordanului, apele Ior-
danului se vor despica: apele ca-
re vin de sus vor sta� grămadă�.
Şi a fost aşa: când poporul a

plecat din corturile sale ca să
treacă Iordanul, preoţii care pur-
tau chivotul* legământului erau
înaintea poporului. Şi, când cei
care purtau chivotul au ajuns la
Iordan şi picioarele* preoţilor ca-
re purtau chivotul s-au afundat
în marginea apei (şi** Iordanul
se revarsă peste malurile sale în
toate zilele secerişului), apele*
care veneau de sus au stat şi s-au
ridicat grămadă**, foarte departe,
la Adam, cetatea care este lângă
Ţartan�; şi cele care coborau către
marea�� câmpiei, Marea Săra-
tă*�, s-au scurs de tot. Şi poporul
a trecut în dreptul Ierihonului.
Şi preoţii care purtau chivotul le-
gământului DDDDDomnului au stat ne-
clintiţi pe loc uscat, în mijlocul
Iordanului. Şi tot Israelul* a trecut
pe uscat, până când toată naţiu-
nea a terminat de trecut Iordanul.
Şi a fost aşa: când tot poporul

a terminat de trecut* Iordanul,
DDDDDomnul a vorbit lui Iosua, zicând:
�Luaţi-vă* din popor doisprezece
bărbaţi, un bărbat din fiecare
seminţie, şi porunciţi-le, zicând:
«Luaţi-vă de aici, din mijlocul
Iordanului, din locul unde au stat*
picioarele preoţilor, douăsprezece
pietre şi treceţi-le cu voi şi pune-
ţi-le în locul** unde veţi poposi
în noaptea aceasta»�. Şi Iosua a
chemat pe cei doisprezece bărbaţi,
pe care-i rânduise dintre fiii lui
Israel, un bărbat din fiecare se-
minţie. Şi Iosua le-a zis: �Treceţi
înaintea chivotului DDDDDomnului
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Dumnezeului vostru, în mijlocul
Iordanului, şi ridicaţi-vă fiecare
câte o piatră pe umăr, după nu-
mărul seminţiilor fiilor lui Is-
rael, ca acesta să fie un semn în
mijlocul vostru, când vor întreba*
fiii voştri în viitor, zicând: «Ce
sunt pentru voi pietrele acestea?»
Şi le veţi spune că apele Iorda-
nului* au fost despicate înaintea
chivotului legământului DDDDDomnu-
lui; când a trecut el prin Iordan,
apele Iordanului au fost des-
picate. Şi pietrele acestea vor fi ca
amintire** pentru fiii lui Israel
pentru totdeauna�. Şi fiii lui Israel
au făcut aşa cum le poruncise
Iosua şi au ridicat douăsprezece
pietre din mijlocul Iordanului,
cum zisese DDDDDomnul lui Iosua,
după numărul seminţiilor fiilor
lui Israel; şi le-au trecut cu ei la
locul* unde au poposit şi le-au
pus jos acolo.
Şi Iosua a ridicat douăspre-

zece* pietre în mijlocul Iorda-
nului, în locul unde stătuseră
picioarele preoţilor care purtau
chivotul legământului; şi sunt
acolo până în ziua aceasta.
Şi preoţii care purtau chivotul
au stat în mijlocul Iordanului pâ-
nă s-a împlinit tot ce poruncise
DDDDDomnul lui Iosua să spună popo-
rului, după toate câte poruncise
Moise lui Iosua. Şi poporul s-a
grăbit şi a trecut. Şi a fost aşa:
după ce tot poporul a terminat de
trecut, chivotul DDDDDomnului şi
preoţii au trecut înaintea popo-
rului.
Şi fiii lui Ruben şi fiii lui Gad

şi jumătatea seminţiei lui Mana-
se au trecut în linie* de bătaie
înaintea fiilor lui Israel, aşa cum
le spusese Moise. Cam patruzeci
de mii pregătiţi de război au
trecut înaintea DDDDDomnului, la luptă,
în câmpiile Ierihonului.

În ziua aceea DDDDDomnul a înăl-
ţat* pe Iosua în ochii întregului
Israel; şi s-au temut de el, cum
se temuseră de Moise, în toate

zilele vieţii sale.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Iosua,

zicând: �Porunceşte preoţilor
care poartă* chivotul mărturiei
să se suie afară din Iordan�. Şi
Iosua a poruncit preoţilor, zi-
când: �Suiţi-vă afară din Iordan�.
Şi a fost aşa: când preoţii care
purtau chivotul legământului
DDDDDomnului s-au suit afară din
mijlocul Iordanului şi tălpile
picioarelor preoţilor au ajuns
afară pe uscat, apele Iordanului
s-au întors la locul lor şi s-au
revărsat* peste toate malurile
sale, ca mai înainte.
Şi poporul s-a suit afară din

Iordan în ziua a zecea* a lunii
întâi; şi au aşezat tabăra în Ghil-
gal**, la marginea dinspre răsărit
a Ierihonului. Şi cele douăspre-
zece* pietre, pe care Iosua le-a
ridicat la Ghilgal, le-au luat din
Iordan. Şi a vorbit fiilor lui Isra-
el, zicând: �Când fiii voştri vor
întreba* pe părinţii lor în viitor,
zicând: «Ce sunt pietrele aces-
tea?», atunci veţi face cunoscut
fiilor voştri, zicând: «Israel* a
trecut Iordanul acesta pe uscat».
Pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
vostru a secat apele Iordanului di-
naintea voastră, până aţi trecut,
cum a făcut DDDDDomnul Dumnezeul
vostru Mării Roşii, pe care a
secat-o* dinaintea noastră, până
am trecut, pentru ca toate* po-
poarele pământului să cunoas-
că mâna DDDDDomnului, că este
tare**; ca să vă temeţi� de DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru în toate
zilele�.
Şi a fost aşa: când au auzit*

toţi împăraţii amoriţilor, care erau
dincolo de Iordan spre apus, şi
toţi împăraţii canaaniţilor, care
erau lângă** mare, că DDDDDomnul a
secat apele Iordanului dinaintea
fiilor lui Israel până l-au trecut,
li s-a înmuiat inima� şi nu mai
era suflare în ei, din cauza fiilor
lui Israel.

În timpul acela, DDDDDomnul a
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zis lui Iosua: �Fă-ţi cuţitea* de
cremene şi circumcide din nou
pe fiii lui Israel, a doua oară�.
Şi Iosua şi-a făcut cuţite de cre-
mene şi a circumcis pe fiii lui Is-
rael la dealul Aralotb. Şi acesta
este motivul pentru care i-a cir-
cumcis Iosua: tot* poporul care
ieşise din Egipt, cei de parte băr-
bătească, toţi bărbaţii de război,
muriseră în pustiu, pe drum, după
ce au ieşit din Egipt. Pentru că
tot poporul care ieşise fusese
circumcis, însă nimeni din tot po-
porul care se născuse în pustiu, pe
drum, după ce au ieşit din Egipt, nu
fusese circumcis. Pentru că fiii lui
Israel au umblat patruzeci* de ani
prin pustiu, până a pierit toată
mulţimeac bărbaţilor de război
ieşiţi din Egipt, pentru că nu as-
cultaseră de glasul DDDDDomnului,
cărora DDDDDomnul le jurase că nu-i
va lăsa** să vadă ţara pe care
DDDDDomnul jurase părinţilor lor că
ne-o va da nouă, ţară� în care
curge lapte şi miere. Şi a ridicat
pe fiii* lor în locul lor; pe aceia
i-a circumcis Iosua, pentru că erau
necircumcişi, fiindcă nu-i circum-
ciseseră pe drum. Şi a fost aşa:
când au terminat de circumcis tot
poporulc, au rămas la locul lor
în tabără până s-au vindecat*.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Iosua:

�Astăzi am îndepărtat dispreţul*
Egiptului de peste voi�. Şi au pus
numele** acestui loc Ghilgald,
până în ziua aceasta. Şi fiii lui
Israel au aşezat tabăra în Ghilgal
şi au sărbătorit* Paştele în ziua a
paisprezecea** a lunii, seara, în
câmpiile Ierihonului. Şi a doua zi
după Paşti, în aceeaşi zi, au
mâncat din grâul ţării azime şi
boabe prăjite. Şi mana* a încetat
de a doua zi după ce au mâncat
din grâul vechi al ţării; şi fiii
lui Israel n-au mai avut mană;
şi în anul acela au mâncat din ro-
dul ţării Canaanului.

Şi a fost aşa: când era Iosua
lângă Ierihon, şi-a ridicat ochii
şi s-a uitat şi, iată, un om* stătea
înaintea lui cu sabia scoasă** în
mână. Şi Iosua a mers la el şi
i-a zis: �Eşti pentrue noi sau pentrue

vrăjmaşii noştri?� Şi el a
zis: �Nu; pentru că Eu am venit
acum Căpetenie a oştirii DDDDDom-
nului�. Şi Iosua a căzut* cu faţa
la pământ şi s-a închinat şi I-a
zis: �Ce spune Domnul meu ro-
bului Său?� Şi Căpetenia oştirii
DDDDDomnului a zis lui Iosua: �Scoa-
te-ţi* sandaua din picior, pentru
că locul pe care stai este sfânt�.
Şi Iosua a făcut aşa.
Şi Ierihonul era închis şi încu-

iat din cauza fiilor lui Israel:
nimeni nu ieşea şi nimeni nu in-
tra. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Iosua:
�Vezi, am dat* în mâna ta Ie-
rihonul şi pe împăratul** său, pe
cei viteji la luptă. Şi să înconju-
raţi cetatea, toţi oamenii de răz-
boi, dând ocol cetăţii o dată. Aşa
să faci şase zile. Şi şapte preoţi să
poarte şapte trâmbiţe din corn*
de berbec înaintea chivotului; şi
în ziua a şaptea să înconjuraţi ce-
tatea de şapte ori şi preoţii** să
sunef din trâmbiţe. Şi va fi aşa:
când vor suna lung cu cornul de
berbec şi veţi auzi sunetul trâm-
biţei, tot poporul să strige cu stri-
găt mare şi zidul cetăţii va cădea
pe locul său şi poporul se va sui
fiecare drept înainte�.
Şi Iosua, fiul lui Nun, a che-

mat pe preoţi şi le-a zis: �Ridi-
caţi chivotul legământului şi şap-
te preoţi să poarte şapte trâmbiţe
de corn de berbec înaintea chivo-
tului DDDDDomnului�. Şi a zis poporu-
lui: �Treceţi şi înconjuraţi cetatea
şi bărbaţii înarmaţi să treacă
înaintea chivotului DDDDDomnului�.
Şi a fost aşa: când a vorbit

Iosua poporului, cei şapte preoţi,
purtând cele şapte trâmbiţe de
corn de berbec înaintea DDDDDom-
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nului, au trecut înainte şi au sunat
din trâmbiţe; şi chivotul legă-
mântului DDDDDomnului venea în
urma lor. Şi bărbaţii înarmaţi
mergeau înaintea preoţilor care
sunau din trâmbiţe şi coada*
oştirii venea după chivot; ei su-
nau din trâmbiţe, mergând.
Şi Iosua a poruncit poporului,
zicând: �Să nu strigaţi, nici să nu
vi se audă glasul şi nici un cu-
vânt să nu vă iasă din gură, până
în ziua când vă voi zice: «Stri-
gaţi!» Atunci să strigaţi�. Şi chi-
votul DDDDDomnului a înconjurat ce-
tatea, dând ocol o dată; şi au in-
trat în tabără şi au petrecut noap-
tea în tabără.
Şi Iosua s-a trezit dis-de-dimi-

neaţă şi preoţii au ridicat* chi-
votul DDDDDomnului. Şi cei şapte*
preoţi, purtând cele şapte trâm-
biţe de corn de berbec înaintea
chivotului DDDDDomnului, mergeau
sunând mereu din trâmbiţe; şi băr-
baţii înarmaţi mergeau înaintea
lor şi garda** de la urmă venea
după chivotul DDDDDomnului; ei sunau
din trâmbiţe, mergând. Şi a doua
zi au înconjurat cetatea o dată
şi s-au întors în tabără. Aşa au
făcut şase zile.
Şi a fost aşa: a şaptea zi s-au

trezit în zori de zi şi au încon-
jurat cetatea, în acelaşi fel, de
şapte ori; numai în ziua aceea au
înconjurat cetatea de şapte ori. Şi
a fost aşa: a şaptea oară preoţii
au sunat din trâmbiţe şi Iosua
a zis poporului: �Strigaţi, pentru
că DDDDDomnul v-a dat cetatea! Şi
cetatea să fie datăa* nimicirii
pentru DDDDDomnul, ea şi tot ce este
în ea; numai curva Rahav să
trăiască, ea şi tot ce este cu ea
în casă, pentru că i-a ascuns**
pe solii pe care i-am trimis noi.
Dar păziţi-vă de lucrul dat ni-
micirii, ca nu cumva voi să fiţi
daţi nimicirii, luând din lucrul

dat nimicirii, şi să faceţi din tabă-
ra lui Israel un lucru dat nimici-
rii* şi s-o tulburaţi**. Şi tot* ar-
gintul şi aurul şi vasele de aramă
şi de fier să fie sfinte pentru DDDDDom-
nul; ele să intre în vistieria DDDDDom-
nului�. Şi poporul a strigat şi au
sunat din trâmbiţe. Şi a fost aşa:
când poporul a auzit sunetul
trâmbiţelor şi poporul a strigat
cu glas tare, zidul* a căzut pe
loc; şi poporul s-a suit în cetate,
fiecare drept înainte, şi au luat
cetatea. Şi au nimicit* cu desă-
vârşire cu ascuţişul sabiei tot ce
era în cetate, de la bărbat până
la femeie, de la tânăr până la
bătrân, şi bou şi oaie şi măgar.
Şi Iosua le-a zis celor doi

bărbaţi care cercetaseră ţara: �In-
traţi în casa femeii curve şi scoa-
teţi de acolo pe femeie şi tot ce
este al ei, cum* i-aţi jurat�. Şi
tinerii, iscoadele, au intrat şi au
scos pe Rahav şi pe tatăl* ei şi
pe mama ei şi pe fraţii ei şi
tot ce era al ei; au scos pe toate
rudele ei şi i-au pus afară din
tabăra lui Israel. Şi au ars* cu
foc cetatea şi tot ce era în ea;
numai** argintul şi aurul şi va-
sele de aramă şi de fier le-au
pus în vistieria casei DDDDDomnu-
lui. Şi Iosua a lăsat cu viaţă pe
curvă Rahav, casa tatălui ei şi
tot ce era al ei; şi ea a locuit* în
mijlocul lui Israel până în ziua
aceasta, pentru că ascunsese pe
solii pe care-i trimisese Iosua să
cerceteze Ierihonul.
Şi Iosua a jurat în timpul a-

cela, zicând: �Blestemat* să fie
înaintea DDDDDomnului omul care se
va ridica şi va reconstrui aceas-
tă cetate, Ierihonul: o va întemeia
pe întâiul său născut şi îi va pu-
ne porţile cu preţul celui mai
micb fiu al său�. Şi DDDDDomnul a
fost* cu Iosua şi faima** lui s-a
răspânditc în toată ţara.
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Şi fiii lui Israel au fost ne-
credincioşi în lucrul dat nimici-
rii: Acan*, fiul lui Carmi, fiul lui
Zabdi, fiul lui Zerah, din semin-
ţia lui Iuda, a luat din ce era dat
nimicirii şi mânia DDDDDomnului s-a
aprins împotriva fiilor lui Israel.
Şi Iosua a trimis oameni din Ie-
rihon la Ai, care este lângă Bet-
Aven*, în partea de răsărit a Be-
telului, şi le-a vorbit, zicând:
�Suiţi-vă şi cercetaţi ţara�. Şi
oamenii s-au suit şi au cercetat
cetatea Ai. Şi s-au întors la Iosua
şi i-au zis: �Să nu se suie tot
poporul; cam două sau trei mii
de oameni să se suie şi să bată
cetatea Ai; nu obosi tot poporul
acolo, pentru că sunt puţini�.
Şi s-au suit din popor acolo cam
trei mii de bărbaţi, dar au fugit*
dinaintea bărbaţilor din Ai.
Şi bărbaţii din Ai au ucis din ei
cam treizeci şi şase de bărbaţi;
şi i-au urmărit dinaintea porţii
până la Şebarim şi i-au bătut
la coborâre; şi inima poporului
s-a înmuiat* şi s-a făcut ca apa.
Şi Iosua şi-a sfâşiat* hainele

şi a căzut cu faţa la pământ
înaintea chivotului DDDDDomnului pâ-
nă seara, el şi bătrânii lui Is-
rael, şi şi-au presărat** cenuşă
pe capete. Şi Iosua a zis: �Vai,
Doamne DDDDDumnezeule, pentru
ce* ai trecut poporul acesta
peste Iordan, ca să ne dai în mâna
amoriţilor, ca să ne nimiceşti?
De ne-am fi mulţumit şi am fi
rămas dincolo de Iordan! O,
Doamne, ce voi zice după ce
Israel a întors spatelea înaintea
vrăjmaşilor săi? Când canaaniţii
şi toţi locuitorii ţării vor auzi,
ne vor înconjura şi ne vor şter-
ge* numele de pe pământ. Şi ce
vei face cu marele Tău Nume**?�
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Iosua: �Ri-
dică-te! Pentru ce stai culcat ast-
fel pe faţa ta? Israel a păcătuit*;
şi chiar au călcat legământul

Meu, pe care li-l poruncisem, şi
chiar au luat din ce era dat**
nimicirii şi au şi furat şi chiar
au ascuns� şi au pus între lucru-
rile lor. Şi fiii lui Israel nu vor
putea* să stea înaintea vrăjma-
şilor lor: întorc spatelea înaintea
vrăjmaşilor lor, pentru că ei în-
şişi s-au făcut vinovaţi** să fie
nimiciţi. Nu voi mai fi cu voi,
dacă nu veţi nimici ce este dat
nimicirii din mijlocul vostru. Ri-
dică-te, sfinţeşte* poporul şi
spune: «Sfinţiţi-vă** pentru mâi-
ne; pentru că aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel: «Ce este
dat� nimicirii este în mijlocul
tău, Israele: nu vei putea să stai
înaintea vrăjmaşilor tăi, până nu
veţi scoate ce este dat nimicirii
din mijlocul vostru. Şi să vă apro-
piaţi mâine dimineaţă după se-
minţiile voastre; şi va fi aşa: se-
minţia pe care o va arăta* DDDDDom-
nul să se apropie pe familii; şi
familia pe care o va arăta DDDDDom-
nul să se apropie pe case; şi casa
pe care o va arăta DDDDDomnul să
se apropie bărbat cu bărbat. Şi
va fi aşa: cel* care va fi arătat
cu lucrul dat nimicirii să fie ars
în foc, el şi tot ce are, pentru că a
călcat** legământul DDDDDomnului
şi a făcut nelegiuire� în Israel»�.
Şi Iosua s-a sculat dis-de-di-

mineaţă şi a făcut ca Israel să se
apropie după seminţiile sale; şi a
fost aleasă seminţia lui Iuda. Şi a
făcut să se apropie familiile lui
Iuda; şi a ales familia zerahiţilor.
Şi a făcut să se apropie familia
zerahiţilor bărbat cu bărbat şi a
fost ales Zabdi. Şi a făcut să se
apropie casa lui, bărbat cu băr-
bat; şi a fost ales* Acan, fiul lui Car-
mi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah,
din seminţia lui Iuda. Şi Iosua
i-a zis lui Acan: �Fiul meu, dă
glorie* DDDDDomnului Dumnezeului
lui Israel, te rog, şi mărturiseş-
te** înaintea Luib şi spune-mi acum
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ce ai făcut�; nu-mi ascunde nimic�.
Şi Acan a răspuns lui Iosua şi a
zis: �Într-adevăr, am păcătuit îm-
potriva DDDDDomnului Dumnezeului
lui Israel şi aşa am făcut: am vă-
zut în pradă o manta frumoasă de
Şinear şi două sute de sicli de
argint şi un lingou de aur, în
greutate de cincizeci de sicli, şi
le-am poftit* şi le-am luat; şi, iată,
sunt ascunse în pământ în mij-
locul cortului meu şi argintul este
dedesubt�. Şi Iosua a trimis soli
şi ei au alergat la cort; şi, iată,
mantaua era ascunsă în cortul lui
şi argintul era sub ea. Şi le-au luat
din mijlocul cortului şi le-au adus
la Iosua şi la toţi fiii lui Israel şi
le-au pus jos, înaintea DDDDDomnului.
Şi Iosua şi tot Israelul împreună
cu el au luat pe Acan, fiul lui Ze-
rah, şi argintul şi mantaua şi lin-
goul de aur şi pe fiii săi şi pe fii-
cele sale şi boii săi şi măgarii săi
şi oile sale şi cortul său şi toate ale
sale şi le-au adus în Valea* Acora.
Şi Iosua a zis: �Pentru ce ne-ai
tulburat*? DDDDDomnul te va tulbura
în ziua aceasta�. Şi tot** Israelul
l-a ucis cu pietre. Şi i-au ars în
foc şi i-au ucis cu pietre. Şi au
ridicat* deasupra lui o grămadă
mare de pietre, care este până în
ziua aceasta. Şi DDDDDomnul S-a
întors** din aprinderea mâniei
Sale. De aceea s-a pus numele
locului aceluia Valea Acor�, pâ-
nă în ziua aceasta.
Şi DDDDDomnul a zis lui Iosua: �Nu

te teme*, nici nu te înspăimânta!
Ia cu tine tot poporul de război
şi ridică-te şi suie-te la Ai. Vezi,
am dat** în mâna ta pe împăra-
tul din Ai, pe poporul său, ceta-
tea sa şi ţara sa. Şi vei face cetăţii
Ai şi împăratului său cum ai
făcut* Ierihonului şi împăratului
său; numai** prada ei şi vitele
ei să le luaţi ca pradă pentru
voi. Pune o pândă împotriva ce-
tăţii, în spatele ei�.

Şi Iosua s-a ridicat cu tot po-
porul de război, ca să se suie la
Ai. Şi Iosua a ales treizeci de mii
de bărbaţi viteji în luptă şi i-a
trimis noaptea. Şi le-a poruncit,
zicând: �Vedeţi, voi veţi pândi*
împotriva cetăţii, în spatele cetă-
ţii: nu vă depărtaţi prea mult
de cetate şi fiţi gata toţi. Şi eu şi
tot poporul care este cu mine ne
vom apropia de cetate. Şi va fi
aşa: când vor ieşi ei împotriva
noastră, ca la început, vom fugi*
dinaintea lor. Şi vor ieşi după noi
până îi vom trage departe de
cetate. Pentru că vor zice: «Ei fug
dinaintea noastră, ca la început».
Şi vom fugi dinaintea lor. Şi vă
veţi ridica de la pândă şi veţi
lua în stăpânire cetatea, pentru
că DDDDDomnul Dumnezeul vostru o
va da în mâna voastră. Şi va fi
aşa: după ce veţi lua cetatea,
să-i daţi foc; să faceţi după*
cuvântul DDDDDomnului. Vedeţi, v-am
poruncit**�. Şi Iosua i-a trimis;
şi ei s-au dus la locul de pândă
şi s-au aşezat între Betel şi Ai,
la apus de Ai. Şi Iosua a rămas
în noaptea aceea în mijlocul po-
porului.
Şi Iosua s-a sculat dis-de-di-

mineaţă* şi a inspectat poporul şi
s-a suit, împreună cu bătrânii lui
Israel, înaintea poporului, spre Ai.
Şi tot* poporul de război care
era cu el s-a suit şi s-a apropiat şi
au venit înaintea cetăţii; şi au
aşezat tabăra la nord de Ai; şi va-
lea era între ei şi Ai. Şi a luat cam
cinci mii de oameni şi i-a pus la
pândă între Betel* şi Ai, în partea
de apus a cetăţii Ai. Şi, după ce
au aşezat poporul, toată tabăra la
nord de cetate, iar pe cei care
pândeau, în partea de apus a ce-
tăţii, Iosua a înaintat în noaptea
aceea în mijlocul văii.
Şi a fost aşa: când a văzut

împăratul cetăţii Ai acest lucru,
bărbaţii cetăţii s-au grăbit şi s-au
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Şi toţi cei care au căzut* în acea
zi, bărbaţi şi femei, au fost două-
sprezece mii, toţi oamenii din Ai.
Şi Iosua nu şi-a tras* mâna pe
care o întinsese cu suliţa, până când
au nimicit cu desăvârşire pe toţi
locuitorii din Ai. Israel a luat ca
pradă* pentru sine numai vitele şi
prada cetăţii, după cuvântul**
DDDDDomnului, pe care-l poruncise lui
Iosua. Şi Iosua a ars cetatea Ai şi
a făcut-o pentru totdeauna o gră-
madă*, o dărâmătură, până în
ziua aceasta. Şi a spânzurat* de
un lemn pe împăratul din Ai, până
la vremea serii; şi, la apusul**
soarelui, Iosua a poruncit să fie
coborât trupul lui mort de pe
lemn; şi l-au aruncat la intrarea
porţii cetăţii şi deasupra lui au ri-
dicat� o mare grămadă de pietre,
care a rămas până în ziua aceasta.
Şi Iosua a zidit un altar DDDDDom-

nului Dumnezeului lui Israel pe
Muntele Ebal*, după cum po-
runcise Moise, robul DDDDDomnului,
fiilor lui Israel, aşa cum este scris
în cartea legii lui Moise: un altar*
de pietre întregi, asupra cărora
nu fusese ridicat fierul. Şi au adus
deasupra lui arderi-de-tot DDDDDom-
nului şi au jertfit jertfe** de
pace. Şi a scris* acolo, pe pietre,
o copie a legii lui Moise, pe
care el o scrisese înaintea fiilor lui
Israel.
Şi tot Israelul, şi bătrânii săi,

şi dregătorii şi judecătorii săi au
stat de o parte şi de alta a chi-
votului, înaintea preoţilor, leviţi-
lor care purtau* chivotul legă-
mântului DDDDDomnului, atât străi-
nul**, cât şi băştinaşul; jumătate
din ei în dreptul muntelui Garizim
şi jumătate în dreptul muntelui
Ebal, cum� poruncise Moise,
robul DDDDDomnului, ca să binecu-
vânteze pe poporul lui Israel la
început. Şi, după aceea, a citit*
toate cuvintele legii, binecuvân-
tarea** şi blestemul, după toate
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sculat de dimineaţă şi au ieşit, el
şi tot poporul său, împotriva lui
Israel, la luptă, la locula hotărât,
înaintea câmpiei. Şi nu ştia* că era
o pândă împotriva lui, în spatele
cetăţii. Şi Iosua şi tot Israelul s-au
prefăcut că sunt bătuţi înaintea
lor şi au fugit pe calea pustiului*.
Şi tot poporul care era în cetate
a fost chemat să-i urmărească; şi
au urmărit pe Iosua şi au fost
atraşi* departe de cetate. Şi n-a
rămas un om în Ai şi în Betel care
să nu fi ieşit după Israel; şi au lă-
sat cetatea deschisă şi au urmărit
pe Israel. Şi DDDDDomnul a zis lui
Iosua: �Întinde* spre Ai suliţa
care este în mâna ta; pentru că o
voi da în mâna ta�. Şi Iosua a întins
spre cetate suliţa care era în mâ-
na lui. Şi cei care stăteau la pândă
s-au ridicat repede din locul lor
şi, îndată ce şi-a întins el mâna, au
alergat şi au intrat în cetate şi au
luat-o şi s-au grăbit şi au pus foc
cetăţii. Şi oamenii din Ai s-au
întors şi au văzut şi, iată, fumul
cetăţii se suia până la ceruri şi
nu le era la îndemână să fugă pe
o cale sau pe alta; şi poporul care
fugea spre pustiu s-a întors asu-
pra urmăritorilor. Şi Iosua şi tot
Israelul, când au văzut că cei de
la pândă au luat cetatea şi că fu-
mul cetăţii se înălţa, s-au întors
şi au bătut pe oamenii din Ai.
Şi ceilalţi au ieşit din cetate
împotriva lor; aşa că ei erau în
mijlocul lui Israel, unii dincoace
şi alţii dincolo; şi i-au bătut pâ-
nă n-au lăsat pe nici unul să
scape* sau să fugă. Şi au prins viu
pe împăratul din Ai şi l-au adus
la Iosua.
Şi a fost aşa: după ce a termi-

nat Israel de ucis pe toţi locuito-
rii din Ai, în câmp, în pustiu, unde
i-au urmărit, şi toţi au căzut prin
ascuţişul sabiei, până au fost
nimiciţi, tot Israelul s-a întors la
Ai şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei.
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cele scrise în cartea legii. N-a
fost un cuvânt din tot ce porunci-
se Moise, pe care să nu-l fi citit
Iosua înaintea întregii adunări
a lui Israel, şi a femeilor*, şi a
copiilor, şi a străinilor** care
umblau în mijlocul lor.
Şi a fost aşa: când au auzit

toţi împăraţii de dincoace* de
Iordan, din ţinutul muntos şi de
la şes şi de pe tot malul Mării**
celei Mari, până în dreptul Li-
banului: hetiţii�, amoriţii, canaa-
niţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii,
s-au adunat* cu un gânda, ca să
se lupte cu Iosua şi cu Israel.
Şi locuitorii Gabaonului* au

auzit ce făcuse** Iosua Ieriho-
nului şi cetăţii Ai. Şi au făcut şi
ei un vicleşug şi s-au dus şi s-au
prefăcut ca şi când ar fi fost soli
şi au luat saci vechi pe măgarii
lor şi burdufuri vechi, rupte şi
cârpite, pentru vin, şi încălţă-
minteb veche şi cârpită în picioa-
rele lor, şi haine vechi pe ei; şi
toată pâinea merindelor lor era
uscată şi mucegăită. Şi s-au dus
la Iosua în tabără*, la Ghilgal,
şi i-au spus lui şi bărbaţilor lui
Israel: �Noi am venit dintr-o ţară
îndepărtată; şi acum faceţi le-
gământ cu noi�. Şi bărbaţii lui
Israel au zis heviţilorc*: �Poate că
voi locuiţi între noi; şi cum** să
facem legământ cu voi?� Şi ei au
zis lui Iosua: �Suntem* robii tăi�.
Şi Iosua le-a zis: �Cine sunteţi şi
de unde veniţi?� Şi ei i-au zis:
�Robii tăi au venit dintr-o ţară
foarte îndepărtată*, datorită Nu-
melui DDDDDomnului Dumnezeului
tău; pentru că am auzit** despre
faima Lui şi despre tot ce a făcut
în Egipt şi despre tot ce a făcut*
celor doi împăraţi ai amoriţilor,
care erau dincolo de Iordan, lui
Sihon, împăratul Hesbonului, şi
lui Og, împăratul Basanului, care
era în Aştarot. Şi bătrânii noştri
şi toţi locuitorii ţării noastre ne-au

vorbit, zicând: «Luaţi în mână
merinde pentru drum şi mergeţi
în întâmpinarea lor şi spuneţi-le:
«Suntem robii* voştri şi acum
faceţi legământ cu noi». Această
pâine a merindelor noastre am
luat-o caldă din casele noastre în
ziua când am ieşit, ca să venim
la voi; şi acum, iată, este uscată
şi mucegăităd. Şi aceste burdufuri
de vin, pe care le-am umplut,
iată, s-au rupt; şi aceste haine
ale noastre şi încălţămintea noas-
tră s-au învechit de lungimea
foarte mare a drumului�. Şi băr-
baţii lui Israel au luat din me-
rindele lor şi n-au întrebat* pe
DDDDDomnule. Şi Iosua a făcut pace*
cu ei şi a făcut legământ** cu
ei, ca să-i lase să trăiască; şi că-
peteniile adunării le-au jurat.
Şi a fost aşa: la trei zile după

ce au făcut legământ cu ei, au au-
zit că ei erau vecinii lor şi că lo-
cuiau între ei.
Şi fiii lui Israel au plecat şi

a treia zi au venit în cetăţile
lor. Şi cetăţile lor erau: Gabaon*
şi Chefira şi Beerot şi Chiriat-Ie-
arim. Şi fiii lui Israel nu i-au bă-
tut, deoarece căpeteniile adună-
rii le juraseră* pe DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Israel. Şi toată aduna-
rea a murmurat împotriva căpe-
teniilor. Şi toate căpeteniile au
zis către toată adunarea: �Le-am
jurat pe DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel şi acum nu ne putem atinge
de ei. Aceasta să le facem şi să
trăiască, pentru ca să nu fie asu-
pra* noastră mânie pentru jură-
mântul cu care le-am jurat�. Şi
căpeteniile le-au zis: �Să trăias-
că!� Şi au fost tăietori* de lem-
ne şi cărători de apă pentru toa-
tă adunarea, cum ziseseră** că-
peteniile despre ei.
Şi Iosua i-a chemat şi le-a

vorbit, zicând: �Pentru ce ne-aţi
înşelat, zicând: «Suntem foarte
departe* de voi!», când voi lo-
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cuiţi** în mijlocul nostru? Şi
acum sunteţi blestemaţi* şi
nu veţi înceta să fiţi robi şi tăie-
tori** de lemne şi cărători de apă
pentru casa Dumnezeului meu�.
Şi ei au răspuns lui Iosua, zicând:
�Pentru că li s-a spus* robilor tăi
că DDDDDomnul Dumnezeul tău a
poruncit lui Moise, robul Său, să
vă dea toată ţara şi să nimi-
cească pe toţi locuitorii ţării di-
naintea voastră; şi ne-am temut**
foarte mult pentru vieţilea noastre
din cauza voastră şi am făcut
lucrul acesta. Şi acum iată-ne în
mâna* ta: fă cum este bine şi
drept în ochii tăi să ne faci!� Şi
le-a făcut aşa şi i-a scăpat din
mâna fiilor lui Israel şi nu i-au
omorât. Şi, din ziua aceea, Iosua
i-a făcut tăietori* de lemne şi
cărători de apă pentru adunare
şi pentru altarul DDDDDomnului, până
în ziua aceasta, în locul** pe
care l-ar alege El.
Şi a fost aşa: când a auzit

Adoni-Ţedec, împăratul Ierusali-
mului, că Iosua luase cetatea Ai
şi o nimicise cu desăvârşire, că
făcuse cetăţii Ai* şi împăratului
ei cum făcuse Ierihonului şi îm-
păratului său şi că locuitorii din
Gabaon** făcuseră pace cu Israel
şi erau între ei, s-au temut* foarte
mult, pentru că Gabaonul era o
cetate mare, ca una din cetăţile
împărăteşti, şi era mai tare decât
Ai şi toţi bărbaţii lui erau pu-
ternici. Şi Adoni-Ţedec, împăra-
tul Ierusalimului, a trimis la Ho-
ham, împăratul* Hebronului, la
Piream, împăratul Iarmutului, la
Iafia, împăratul Lachisului, şi la
Debir, împăratul Eglonului, zi-
când: �Suiţi-vă la mine şi aju-
taţi-mă să batem Gabaonul, pentru
că a făcut pace* cu Iosua şi cu
fiii lui Israel�. Şi cei cinci împă-
raţi ai amoriţilor*: împăratul Ie-
rusalimului, împăratul Hebronului,
împăratul Iarmutului, împăratul

Lachisului şi împăratul Eglonu-
lui s-au adunat şi s-au suit, ei şi
toate oştirile lor, şi şi-au aşezat
tabăra înaintea Gabaonului şi au
făcut război împotriva lui. Şi oa-
menii din Gabaon au trimis la
Iosua în tabără* la Ghilgal, zi-
când: �Nu-ţi trage mâna de la
robii tăi; suie-te repede la noi şi
salvează-ne şi ajută-ne; pentru
că toţi împăraţii amoriţilor care
locuiesc în ţinutul muntos s-au
adunat împotriva noastră�.
Şi Iosua s-a suit din Ghilgal,

el şi tot poporul de război* împre-
ună cu el şi toţi cei viteji în luptă.
Şi DDDDDomnul a zis lui Iosua: �Nu
te teme* de ei, pentru că i-am
dat în mâinile** tale: nici un om�
dintre ei nu va sta înaintea ta�.
Şi Iosua a venit pe neaşteptate
asupra lor: s-a suit din Ghilgal
toată noaptea. Şi DDDDDomnul i-a pus*
în învălmăşeală înaintea fiilor
lui Israel şi i-au măcelărit cu ma-
re măcel la Gabaon; şi i-au urmă-
rit pe drumul suişului Bet-Horo-
nului** şi i-au bătut până la
Azeca� şi până la Macheda. Şi a
fost aşa: când fugeau ei dinain-
tea lui Israel şi erau la coborâşul
Bet-Horonului, DDDDDomnul a arun-
cat* din ceruri pietre mari asu-
pra lor până la Azeca şi au mu-
rit. Mai mulţi erau cei care au
murit de grindină decât cei pe ca-
re i-au ucis fiii lui Israel cu sabia.
Şi Iosua a vorbit DDDDDomnului

în ziua când DDDDDomnul i-a dat pe
amoriţi înaintea fiilor lui Israel
şi a zis în faţa lui Israel:

�Opreşte-te*, soare, asupra
Gabaonului;
şi tu, lună, în Valea** Aia-

lonului!�
Şi soarele s-a oprit şi luna a

stat până ce naţiunea s-a răzbu-
nat asupra vrăjmaşilor săi. Nu
este scris acest lucru în cartea*
lui Iaşarb? Şi soarele a stat în mij-
locul cerurilor şi nu s-a grăbit să
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apună aproape o zi întreagă. Şi
n-a fost* zi ca aceasta nici înainte,
nici după aceea, când DDDDDomnul să
asculte de glasul unui om, pentru
că DDDDDomnul lupta** pentru Israel.
Şi Iosua* şi tot Israelul îm-

preună cu el s-au întors în tabără
la Ghilgal.
Şi acei cinci* împăraţi au fu-

git şi s-au ascuns în peşteră la
Macheda. Şi i s-a spus lui Iosua,
zicând: �Cei cinci împăraţi au
fost găsiţi ascunşi în peşteră la
Macheda�. Şi Iosua a zis: �Rosto-
goliţi pietre mari la gura peşterii
şi puneţi oameni lângă ea, ca să-i
păzească. Şi nu vă opriţi, urmă-
riţi pe vrăjmaşii voştri şi bate-
ţi-i pe cei mai de la urmă dintre
eia;  nu-i lăsaţi să intre în cetăţi-
le lor, pentru că DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru i-a dat în mâna
voastră�. Şi a fost aşa: după ce
Iosua şi fiii lui Israel i-au termi-
nat de măcelărit cu foarte mare
măcel, până i-au nimicit, cei care
au scăpat dintre ei au intrat în
cetăţile întărite. Şi tot poporul s-a
întors în pace în tabără la Iosua,
la Macheda; nimeni nu şi-a miş-
catb limba* lui împotriva vreu-
nuia dintre fiii lui Israel.
Şi Iosua a zis: �Deschideţi gu-

ra peşterii şi aduceţi la mine pe
cei cinci împăraţi din peşteră�.
Şi au făcut aşa şi au scos la el din
peşteră pe cei cinci împăraţi: pe
împăratul Ierusalimului, pe împă-
ratul Hebronului, pe împăratul
Iarmutului, pe împăratul Lachi-
sului şi pe împăratul Eglonului.
Şi a fost aşa: după ce au adus
pe acei împăraţi la Iosua, Iosua a
chemat pe toţi bărbaţii lui Isra-
el şi a zis căpeteniilor bărbaţilor
de război care merseseră cu el:
�Apropiaţi-vă, puneţi-vă picioa-
rele* pe grumajii acestor împă-
raţi�. Şi s-au apropiat şi şi-au
pus picioarele pe grumajii lor. Şi
Iosua le-a zis: �Nu vă temeţi*, nici

nu vă înspăimântaţi, fiţi tari şi
curajoşi, pentru că aşa** va face
DDDDDomnul tuturor vrăjmaşilor voş-
tri împotriva cărora luptaţi�. Şi,
după aceasta, Iosua i-a lovit şi i-a
ucis şi i-a spânzurat* pe cinci
lemne; şi au stat spânzuraţi pe
lemne până seara. Şi a fost aşa: la
vremea apusului soarelui, Iosua a
poruncit şi i-au coborât* de pe
lemne şi i-au aruncat în peştera
în care se ascunseseră şi au pus
pietre mari la gura peşterii, până
în ziua aceasta.
Şi, în ziua aceea, Iosua a luat

Macheda şi a lovit-o cu ascuţişul
sabiei şi a nimicit* cu desăvârşi-
re pe împăratul ei şi toate sufle-
tele care erau în ea; n-a lăsat să
scape nici unul şi a făcut împă-
ratului din Macheda cum** fă-
cuse împăratului Ierihonului. Şi Io-
sua şi tot Israelul împreună cu el
au trecut de la Macheda la Libna*
şi s-au luptat împotriva Libnei. Şi
DDDDDomnul a dat-o şi pe ea şi pe îm-
păratul ei în mâna lui Israel; şi a lo-
vit-o cu ascuţişul sabiei, şi toate
sufletele care erau în ea; n-a lăsat
să scape nici unul din ea şi a făcut
împăratului ei cum făcuse împă-
ratului Ierihonului. Şi Iosua şi tot
Israelul împreună cu el au trecut de
la Libna la Lachis şi au aşezat ta-
băra împotriva lui şi s-au luptat cu
el. Şi DDDDDomnul a dat Lachisul în
mâna lui Israel şi el l-a luat a doua
zi şi l-a lovit cu ascuţişul sabiei pe
el şi pe toate sufletele care erau în
el, după toate cele ce făcuse Libnei.
Atunci Horam, împăratul Gheze-
rului*, s-a suit să ajute Lachisul. Şi
Iosua l-a bătut, pe el şi pe poporul
său, până n-a lăsat să-i scape nici
unul. Şi Iosua şi tot Israelul îm-
preună cu el au trecut de la Lachis
la Eglon; şi au aşezat tabăra împo-
triva lui şi s-au luptat cu el. Şi l-au
luat în ziua aceea şi l-au lovit cu
ascuţişul sabiei şi au nimicit cu de-
săvârşire în ziua aceea toate sufle-
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tele care erau în el, după toate cele
ce făcuseră Lachisului. Şi Iosua şi
tot Israelul împreună cu el s-au suit
de la Eglon la Hebron* şi s-au
luptat cu el. Şi l-au luat şi l-au lovit
cu ascuţişul sabiei, şi pe împăratul
lui, şi toate cetăţile lui, şi toate su-
fletele care erau în el; n-au lăsat să
scape nici unul, după toate cele ce
făcuseră Eglonului. Şi l-au nimicit
cu desăvârşire, pe el şi toate sufle-
tele care erau în el. Şi Iosua şi tot
Israelul împreună cu el s-au întors
spre Debir* şi s-au luptat cu el. Şi
l-au luat, şi pe împăratul lui, şi toate
cetăţile lui, şi l-au lovit cu ascuţi-
şul sabiei şi au nimicit cu desă-
vârşire toate sufletele care erau în
el: n-au lăsat să scape nici unul;
cum făcuseră Hebronului şi cum fă-
cuseră Libnei şi împăratului ei, aşa
au făcut Debirului şi împăratului său.
Şi Iosua a bătut toată ţara,

ţinutul muntosa*, şi partea de sud,
şi poalele munţilor, şi coasta
dealurilor, şi pe toţi** împăraţii
lor: n-a lăsat să scape nici unul, ci
a nimicit cu desăvârşire tot ce
sufla, cum� poruncise DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel. Şi Iosua i-a
bătut de la Cades-Barnea până
la Gaza* şi toată ţara** Gosen
până la Gabaon. Şi Iosua a luat
dintr-o singură dată pe toţi aceşti
împăraţi şi ţara lor, pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel lup-
ta* pentru Israel.
Şi Iosua şi tot Israelul împreună

cu el s-au întors în tabără la Ghilgal.
Şi a fost aşa: când a auzit Ia-

bin, împăratul Haţorului*, a tri-
mis** la Iobab, împăratul Madonu-
lui, şi la împăratul Şimronului�, şi
la împăratul Acşafului, şi la împă-
raţii care erau la nord, în ţinutul
muntos, şi în câmpie*, spre sud
de Chineretb**, şi la poalele mun-
ţilor, şi pe înălţimile de la Dor�,
spre apusc, la canaaniţi spre ră-
sărit şi spre apus, şi la amoriţi, şi
la hetiţi, şi la fereziţi, şi la iebu-

siţi, în ţinutul muntos, şi la heviţi*,
la picioarele Hermonului**, în
ţara Miţpa�. Şi au ieşit, ei şi toate
oştirile lor cu ei, popor mult,
mulţime ca nisipul* care este pe
ţărmul mării, şi cai, şi care foarte
multe. Şi toţi aceşti împăraţi s-au
întâlnit şi au venit şi şi-au aşezat
tabăra împreună lângă apele Me-
rom, ca să se lupte cu Israel.
Şi DDDDDomnul a zis lui Iosua: �Nu

te teme* de ei, pentru că mâine, pe
timpul acesta, îi voi da pe toţi
străpunşi înaintea lui Israel; să
tai** tendoanele picioarelor cailor
lor şi să arzi în foc carele lor�. Şi
Iosua, şi tot poporul de război îm-
preună cu el au venit pe neaştep-
tate asupra lor, lângă apele Me-
rom, şi au căzut asupra lor. Şi DDDDDom-
nul i-a dat în mâna lui Israel şi i-au
bătut şi i-au urmărit până la Si-
donul cel mare şi până la Misre-
fot-Maim* şi până la Valea Miţ-
pa**, spre răsărit, şi i-au bătut până
n-au lăsat să le scape nici unul. Şi
Iosua le-a făcut cum* îi zisese
DDDDDomnul; a tăiat tendoanele pi-
cioarelor cailor lor şi a ars în foc
carele lor.
Şi, în timpul acela, Iosua s-a

întors şi a cucerit Haţorul şi a lo-
vit cu sabia pe împăratul lui, pen-
tru că Haţorul*, mai înainte, era
capitala tuturor acestor împără-
ţii. Şi au lovit cu ascuţişul sabiei
toate sufletele care erau în el,
nimicindu-le cu desăvârşire; n-a
rămas nici unul care sufla; şi a ars
cu foc Haţorul. Şi toate cetăţile
acestor împăraţi şi pe toţi îm-
păraţii lor,  Iosua i-a luat şi i-a lo-
vit cu ascuţişul sabiei, nimicin-
du-i cu desăvârşire, aşa cum* po-
runcise Moise, robul DDDDDomnului.
Totuşi Israel n-a ars nici una din
cetăţile care stăteau liniştite pe
colinele lor, afară numai de Ha-
ţor, pe care Iosua l-a ars. Şi fiii
lui Israel au jefuit pentru ei toată
prada* acestor cetăţi şi vitele;
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dar au lovit cu ascuţişul sabiei
pe fiecare bărbat, până i-au nimi-
cit: nu au lăsat nici unul care su-
fla. Cum poruncise DDDDDomnul ro-
bului Său Moise, aşa* a poruncit
Moise lui Iosua; şi Iosua a făcut**
aşa: n-a lăsat neîmplinit nici un
cuvânt din tot ce-i poruncise DDDDDom-
nul lui Moise.
Şi Iosua a luat toată ţara a-

ceea, ţinutul muntos* şi toată par-
tea de suda** şi toată ţara Gose-
nului� şi poalele munţilor şi câmpiab

şi muntele lui Israel şi poalele
lui, de la Muntele Halacc*, care
se înalţă spre Seir, până la Baal-
Gad, în Valea Libanului, la pi-
ciorul Muntelui Hermon; şi a luat
pe toţi împăraţii** lor şi i-a bătut
şi i-a omorât. Multe zile a făcut
Iosua război cu toţi aceşti împă-
raţi. N-a fost cetate care să fi făcut
pace cu fiii lui Israel, în afară de
heviţii* care locuiau în Gabaon;
pe toate le-au luat prin război.
Pentru că era de la DDDDDomnul* că
inima lor s-a împietrit, ca să iasă
împotriva lui Israel la luptă, ca
să fie nimiciţi** cu desăvârşire
şi să nu li se arate nici o îndurare,
ci să-i nimicească, după cum� îi
poruncise DDDDDomnul lui Moise.
Şi, în timpul acela, Iosua a ve-

nit şi a nimicit pe anachimii* din
ţinutul muntos, din Hebron, din
Debir, din Anab şi din tot ţinutul
muntos al lui Iuda şi din tot ţinu-
tul muntos al lui Israel; Iosua i-a
nimicit cu desăvârşire, cu cetăţi-
le lor. N-a rămas nici unul dintre
anachimi în ţara fiilor lui Israel;
au rămas numai în Gaza, în Gat*
şi în Asdod**. Şi Iosua a luat toa-
tă ţara, după* toate câte-i zisese
DDDDDomnul lui Moise; şi Iosua a da-
t-o de moştenire lui Israel, după
împărţirile** lor pe seminţii. Şi
ţara� s-a odihnit de război.
Şi aceştia sunt împăraţii ţării

pe care i-au bătut fiii lui Israel

şi a căror ţară au luat-o în stă-
pânire dincolo de Iordan, spre ră-
săritul soarelui, de la Valea Ar-
nonului* până la Muntele Her-
mon** şi toată câmpiab spre ră-
sărit: pe Sihon*, împăratul amo-
riţilor, care locuia în Hesbon şi
împărăţea de la Aroer, care este
pe malul Văii Arnon, şi de la mij-
locul văii, şi peste jumătate din
Galaad, până la râuld Iaboc, hota-
rul fiilor lui Amon; şi câmpia*,
până la Marea Chineret, spre ră-
sărit, şi până la marea câmpiei,
Marea Sărată, spre răsărit, pe dru-
mul spre Bet-Ieşimot**, şi la sud,
sub poalele� muntelui Pisgae; şi
hotarul lui Og*, împăratul Basa-
nului, din rămăşiţa** uriaşilorf,
care locuia� în Aştarot şi în Edrei
şi împărăţea peste Muntele Her-
mon* şi peste Salca** şi peste
tot Basanul, până la� hotarul ghe-
şuriţilor şi al maacatiţilor, şi pes-
te jumătate din Galaad, hotarul lui
Sihon, împăratul Hesbonului.
Moise, robul DDDDDomnului, şi fiii lui
Israel i-au bătut*; şi Moise, robul
DDDDDomnului, a dat-o** în stăpânire
rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii
din seminţia lui Manase.
Şi aceştia sunt împăraţii* ţării

pe care i-au bătut Iosua şi fiii lui
Israel dincoace de Iordan, spre
apus, de la Baal-Gad în valea
Libanului până la muntele Halac,
care se înalţă spre Seir**. Şi Iosua
a dat-o� în stăpânire seminţiilor
lui Israel, după împărţirile lor.
În ţinutul muntos* şi la poalele
munţilor şi în câmpieb şi pe coasta
dealurilor şi în pustiu şi la sud: pe
hetiţi**, pe amoriţi, pe canaaniţi,
pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi:

împăratul* Ierihonului, unul;
împăratul** cetăţii Ai, care este
lângă Betel, unul;

împăratul* Ierusalimului,
unul; împăratul Hebronului, unul;

împăratul Iarmutului, unul;
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împăratul Lachisului, unul;
împăratul Eglonului, unul; îm-

păratul* Ghezerului, unul;
împăratul* Debirului, unul; îm-

păratul Ghederului, unul;
împăratul Hormei, unul; împă-

ratul* Aradului, unul;
împăratul* Libnei, unul; îm-

păratul Adulamului, unul;
împăratul* Machedei, unul;

împăratul** Betelului, unul;
împăratul Tapuahului, unul;

împăratul* Heferului, unul;
împăratul* Afecului, unul;

împăratul Laşaronuluia, unul;
împăratul Madonului, unul;

împăratul* Haţorului, unul;
împăratul* Şimron-Meronu-

lui, unul; împăratul Acşafului,
unul;

împăratul Taanacului, unul;
împăratul Meghidoului, unul;

împăratul* Chedeşului, unul;
împăratul Iocneamului, în Car-
mel, unul;

împăratul Dorului, în înălţi-
mea de la Dor*, unul; împăratul**
Goimuluib, în Ghilgal, unul;

împăratul Tirţei, unul. Toţi
împăraţii* erau treizeci şi unu.
Şi Iosua era bătrân*, înaintat

în zile, şi DDDDDomnul i-a zis: �Tu eşti
bătrân, înaintat în zile, şi mai
rămâne foarte mult pământ de luat
în stăpânire. Acesta* este pămân-
tul care mai rămâne: toate ţinu-
turile** filistenilor şi toţi gheşu-
riţii�, de la Şihor*, care este îna-
intea Egiptului, până la hotarul
Ecronului spre nord, socotit
al canaaniţilor; cinci** căpetenii
ale filistenilor: cea din Gaza, şi
cea din Asdod, cea din Ascalon,
cea din Gat şi cea din Ecron; şi
pe aviţi�; la sud, toată ţara cana-
aniţilor, şi Meara, care este a si-
donienilor, până la Afec*, până la
hotarul amoriţilor**; şi ţara ghi-
bliţilor*, şi tot Libanul, spre răsă-
ritul soarelui, de la Baal-Gad** la

piciorul Muntelui Hermon până
la intrarea în Hamat; toţi locuito-
rii ţinutului muntos de la Liban
până la Misrefot-Maim*, toţi si-
donienii; Eu îi voi alunga** dina-
intea fiilor lui Israel. Numai� îm-
parte-o prin sorţ ca moştenire lui
Israel, cum ţi-am poruncit. Şi acum
împarte* ţara aceasta ca moşte-
nire celor nouă seminţii şi jumătă-
ţii seminţiei lui Manase�.

Cu eac rubeniţii şi gadiţii şi-au
luat moştenirea lor, pe care le-a
dat-o Moise, dincolo* de Iordan,
spre răsărit, după cum le-a dat-o
Moise, robul DDDDDomnului: de la
Aroer, care este pe malul râului
Arnon, şi cetatea care este în mij-
locul văii, şi tot podişul Mede-
ba*, până la Dibon; şi toate* ce-
tăţile lui Sihon, împăratul amo-
riţilor, care împărăţea în Hesbon,
până la hotarul fiilor lui Amon;
şi Galaadul* şi ţinutul gheşuriţi-
lor şi al maacatiţilor şi tot Mun-
tele Hermon şi tot Basanul, până
la Salca, toată împărăţia lui Og*,
în Basan, care împărăţea în Aş-
tarot şi în Edrei, care a supra-
vieţuit din rămăşiţa uriaşilor**; şi
Moise i-a bătut şi i-a alungat. Şi
fiii lui Israel n-au alungat pe ghe-
şuriţi*, nici pe maacatiţi; şi ghe-
şuriţii şi maacatiţii locuiesc în
mijlocul lui Israel până în ziua a-
ceasta. Numai seminţiei lui Levi*
nu i-a dat moştenire: jertfele prin
foc ale DDDDDomnului Dumnezeului
lui Israel, acestea sunt moşteni-
rea lor, după cum le spusese El.
Şi Moise a dat o parte semin-

ţiei fiilor lui Ruben, după fami-
liile lor. Şi teritoriul lor a fost de
la Aroer*, care este pe malul râ-
ului Arnon, şi cetatea care este în
mijlocul văii şi tot podişul** de
lângă Medebad; Hesbonul şi toa-
te cetăţile sale, care sunt pe po-
diş: Dibon şi Bamot-Baale şi Bet-
Baal-Meon şi Iahaţ* şi Chedemot
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şi Mefaat şi Chiriataim* şi
Sibma şi Ţeret-Şaharul, în mun-
tele văii, şi Bet-Peor şi poalele
Muntelui Pisga* şi Bet-Ieşimot
şi toate cetăţile* podişului şi toată
împărăţia lui Sihon, împăratul
amoriţilor, care împărăţea la Hes-
bon, pe care l-a bătut** Moise,
pe el şi pe căpeteniile� Madia-
nului; pe Evi şi pe Rechem şi pe
Ţur şi pe Hur şi pe Reba, căpe-
tenii ale lui Sihon, locuitori ai
ţării. Şi fiii lui Israel, printre cei
ucişi de ei, l-au omorât cu sabia pe
Balaam*, fiul lui Beor, ghicitorul.
Şi hotarul fiilor lui Ruben a fost
Iordanul şi malul lui. Aceasta este
moştenirea fiilor lui Ruben, după
familiile lor, cetăţile şi satele lor.
Şi Moise a dat o parte se-

minţiei lui Gad, fiilor lui Gad,
după familiile lor. Şi teritoriul lor
a fost: Iaezer* şi toate cetăţile
Galaadului şi jumătate din** ţara
fiilor lui Amon până la Aroer, care
este în dreptul Rabei�; şi de la
Hesbon până la Ramat-Miţpa, şi
Betonim, şi de la Mahanaim pâ-
nă la hotarul Debirului; şi în vale,
Bet-Haram*, şi Bet-Nimra, şi Su-
cot**, şi Ţafon, rămăşiţa împă-
răţiei lui Sihon, împăratul Hes-
bonului, Iordanul şi malul până la
capătul Mării Chinereta�, dincolo
de Iordan, spre răsărit. Aceasta
este moştenirea fiilor lui Gad, după
familiile lor, cetăţile şi satele lor.
Şi Moise a dat o parte jumă-

tăţii din seminţia lui Manase; şi
pentru jumătate din seminţia
fiilor lui Manase, după familiile
lor, teritoriul lor a fost: de la Ma-
hanaim, tot Basanul, toată împă-
răţia lui Og, împăratul Basanului,
şi toate satele lui Iair*, care sunt
în Basan, şaizeci de cetăţi. Şi ju-
mătate din Galaad şi Aştarot* şi
Edrei, cetăţile împărăţiei lui Og
în Basan, erau ale fiilor lui Ma-
chir**, fiul lui Manase, ale jumă-
tăţii fiilor lui Machir, după fami-

liile lor. Acestea sunt cele pe care
le-a împărţit Moise ca moştenire
în câmpiile Moabului, dincolo de
Iordanul din dreptul Ierihonului,
spre răsărit.

Dar Moise n-a dat moştenire
seminţiei lui Levi*; DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel, El este moş-
tenirea lor, după cum** le spu-
sese El.

Acestea sunt cele pe care le-au
moştenit fiii lui Israel în ţara
Canaanului, pe care le-au împăr-
ţit* lor, spre moştenire, preotul
Eleazar şi Iosua, fiul lui Nun, şi
capii părinteşti ai seminţiilor fii-
lor lui Israel. Moştenirea lor a fost
prin sorţ*, după cum poruncise
DDDDDomnul prin Moise, la nouă se-
minţii şi o jumătate de seminţie.
Pentru că Moise dăduse* o moş-
tenire celor două seminţii şi ju-
mătăţii de seminţie dincolo de
Iordan, dar nu dăduse** leviţilor
moştenire între ei. Pentru că fiii*
lui Iosif erau două seminţii, Ma-
nase şi Efraim; şi n-au dat parte
leviţilor în ţară, în afară de ce-
tăţi de locuit şi împrejurimile lor
pentru turmele lor şi pentru bu-
nurile lor. Fiii lui Israel au făcut
cum* poruncise DDDDDomnul lui Moi-
se şi au împărţit ţara.
Şi fiii lui Iuda s-au apropiat

de Iosua în Ghilgal; şi Calebb, fiul
lui Iefune chenezitul*, i-a zis: �Tu
ştii cuvântul** pe care l-a spus
DDDDDomnul lui Moise, omul lui Dum-
nezeu, despre mine şi despre tine,
în Cades-Barnea�. Eu eram de
patruzeci de ani când m-a trimis*
Moise, robul DDDDDomnului, din Ca-
des-Barnea să cercetez ţara; şi
i-am adus informaţii aşa cum erau
în inima mea. Şi fraţii* mei, care se
suiseră cu mine, au făcut să se
înmoaie inima poporului, dar eu
L-am urmat** pe deplin pe DDDDDom-
nul Dumnezeul meu. Şi Moise a
jurat în ziua aceea, spunând: «Ne-
greşit, pământul pe care ţi-a căl-
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Ier. 48.1;
48.23.

*Deut. 3.17.
Cap. 12.3.
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*Num. 22.5;
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cat* piciorul va fi moştenirea ta
şi a fiilor tăi pentru totdeauna,
pentru că L-ai urmat pe deplin
pe DDDDDomnul Dumnezeul meu». Şi
acum, iată, DDDDDomnul m-a păstrat
viu, după cum a spus, aceşti patru-
zeci şi cinci de ani, de când a zis*
DDDDDomnul cuvântul acesta către
Moise, când umbla Israel prin
pustiu; şi acum, iată, astăzi sunt
de optzeci şi cinci de ani. Sunt
încă tot* aşa de tare astăzi ca şi
în ziua în care m-a trimis Moise:
cum era puterea mea atunci, aşa
este puterea mea acum, pentru
război, şi pentru** a ieşi şi pentru
a intra. Şi acum, dă-mi muntele
acesta, despre care a vorbit DDDDDom-
nul în ziua aceea; pentru că ai
auzit în ziua aceea că acolo sunt
anachimii* şi cetăţi mari şi întă-
rite. Dacă** este aşa, că DDDDDomnul
va fi cu mine, atunci îi voi a-
lunga�, după cum a spus DDDDDom-
nul�. Şi Iosua l-a binecuvântat* şi
a dat Hebronul ca moştenire**
lui Caleb, fiul lui Iefune. De
aceea, Hebronul a ajuns moşte-
nirea lui Caleb, fiul lui Iefune
chenezitul, până în ziua aceasta,
pentru că a urmat* pe deplin pe
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel.
Şi numele* Hebronului era mai
înainte Chiriat-Arbaa: om mare
printre anachimi. Şi ţara** s-a
odihnit de război.
Şi sorţul seminţiei fiilor lui

Iuda, după familiile lor, a fost:
până la hotarul Edomului*, pus-
tiul** Ţin, spre sud, în partea cea
mai dinspre sud. Şi hotarul lor
dinspre sud era de la capătul Mă-
rii Sărate, de la golfulb care se în-
toarce spre sud; şi ieşea spre răsă-
ritul suişului* Acrabim şi trecea
spre Ţin şi se suia pe la sud spre
Cades-Barnea şi trecea la Heţron
şi urca spre Adar şi se întorcea
spre Carcaa şi trecea spre Aţmon*
şi ieşea la pârâul** Egiptului; şi
ieşirile hotarului erau la mare.

Acesta să fie hotarul vostru spre
sud. Şi hotarul dinspre răsărit
era Marea* Sărată până la capă-
tul Iordanului. Şi hotarul dinspre
nord** era de la golfulb mării
care este la capătul Iordanului;
şi hotarul urca spre Bet-Hogla* şi
trecea spre nord de Bet-Araba;
şi hotarul se suia până la piatra
lui Bohan**, fiul lui Ruben; şi
hotarul urca spre Debir, de la Va-
lea lui Acor*, şi se întorcea spre
nord spre Ghilgal, care este în
dreptul suişului Adumim, care
este la sud de pârâu; şi hotarul tre-
cea spre apele de la En-Şemeş şi
ieşirile lui erau la En-Roguel**;
şi hotarul urca pe Valea Ben-Hi-
nom* către latura de sud a Iebu-
suluic**, care este Ierusalimul; şi
hotarul se suia până la vârful
muntelui care este în faţa Văii
lui Hinom spre apus, care este la
capătul Văii lui Refaim� spre
nord. Şi hotarul a fost tras de la
vârful muntelui până la izvorul
apelor Neftoah* şi ieşea spre ce-
tăţile muntelui Efron; şi hotarul
a fost tras prin Baala**, care este
Chiriat-Iearim�. Şi hotarul se în-
torcea de la Baala spre apus pâ-
nă la muntele Seir şi trecea spre
latura muntelui Iearim, care este
Chesalon, spre nord, şi cobora la
Bet-Şemeş şi trecea pe la Timna*.
Şi hotarul ieşea la latura Ecro-
nului* spre nord; şi hotarul a fost
tras spre Şicron şi trecea de mun-
tele Baala şi ieşea spre Iabneel;
şi ieşirile hotarului erau la mare.
Şi hotarul dinspre apus era Ma-
rea cea Mare* şi malul ei. Acesta
este hotarul fiilor lui Iuda, de jur-
împrejur, după familiile lor.
Şi lui Caleb*, fiul lui Iefune,

i-a dat o parte între fiii lui Iuda,
după porunca DDDDDomnului către Io-
sua: adică cetatea** lui Arbad, ta-
tăl lui Anac, care este Hebron.
Şi Caleb* a alungat de acolo pe
cei trei** fii ai lui Anac: pe Şe-
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şai� şi pe Ahiman şi pe Talmai,
care i s-au născut lui Anac. Şi de
acolo s-a suit împotriva locuito-
rilor din Debir*; iar numele De-
birului mai înainte era Chiriat-
Sefera. Şi Caleb* a zis: �Celui ca-
re va bate Chiriat-Seferul şi-l va
lua îi voi da de soţie pe Acsa, fii-
ca mea �. Şi Otnielb*, fiul lui
Chenaz**, fratele lui Caleb, l-a
luat; şi i-a dat de soţie pe fiica sa,
Acsa. Şi a fost aşa: când* a venit
ea la el, ea a stăruit de el să ceară
de la tatăl ei un ogor; şi ea s-a
dat jos** de pe măgar. Şi Caleb
i-a zis: �Ce vrei?� Şi ea a zis:
�Dă-mi o binecuvântare*, pentru
că mi-ai dat un pământ secetosc,
dă-mi şi izvoare de apă�. Şi i-a
dat izvoarele de sus şi izvoarele
de jos.

Aceasta este moştenirea se-
minţiei fiilor lui Iuda, după fa-
miliile lor.
Şi cetăţile din partea cea mai

depărtată a fiilor lui Iuda, către
hotarul Edomului, la sud, au fost:
Cabţeel şi Eder* şi Iagur şi Chi-
na şi Dimona şi Adada şi Chedeş
şi Haţor şi Itnan şi Zif şi Telem
şi Bealot şi Haţor-Hadatad şi
Cheriot-Heţron, care este Haţor,
Amam şi Şema şi Molada şi
Haţar-Gada şi Heşmon şi Bet-
Palet şi Haţar-Şual şi Beer-
Şeba* şi Biziotia, Baala şi Iim
şi Aţem; şi Eltolad şi Chesil şi
Horma şi Ţiclag* şi Madmana
şi Sansana şi Lebaot şi Şilhim
şi Ain şi Rimon; toate cetăţile:
douăzeci şi nouă, cu satele lor.
La poalele munţilore erau: Eşta-
ol* şi Ţoreea şi Aşna şi Zanoah
şi En-Ganim şi Tapuah şi Enam
şi Iarmut şi Adulam şi Soco şi A-
zeca şi Şaaraim şi Aditaim şi
Ghedera şi Ghederotaim: pai-
sprezece cetăţi cu satele lor. Ţe-
nan şi Hadaşa şi Migdal-Gad
şi Dilean şi Miţpa şi Iocteel*,

Lachis* şi Boţcat şi Eglon şi
Cabon şi Lahmasf şi Chitliş şi
Ghederot şi Bet-Dagon şi Naama
şi Macheda: şaisprezece cetăţi
cu satele lor. Libna şi Eter şi
Aşan şi Iiftah şi Aşna şi Neţib
şi Cheila şi Aczib şi Mareşa: nouă
cetăţi cu satele lor. Ecron, ora-
şeleg sale şi satele sale. De la
Ecron până la mareh, toate veci-
nătăţile Asdodului cu satele lor;
Asdod, oraşele sale şi satele sale;
Gaza, oraşele sale şi satele sale,
până la pârâul* Egiptului, şi Ma-
rea** cea Mare şi malul ei. Şi
în ţinutul muntos: Şamir şi Iatir
şi Soco şi Dana şi Chiriat-Sana,
care este Debir, şi Anab şi Eşte-
mo şi Anim şi Gosen* şi Holon
şi Ghilo, unsprezece cetăţi cu sa-
tele lor; Arab şi Duma şi Eşean
şi Ianum şi Bet-Tapuah şi Afeca
şi Humta şi Chiriat-Arba*, care
este Hebron, şi Ţior: nouă cetăţi
cu satele lor. Maon, Carmel şi Zif
şi Iuta şi Izreel şi Iocdeam şi
Zanoah, Cain, Ghibea şi Timna:
zece cetăţi şi satele lor. Halhul,
Bet-Ţur şi Ghedor şi Maarat şi
Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi
cu satele lor; Chiriat-Baal, care
este Chiriat-Iearim* şi Raba: două
cetăţi cu satele lor. În pustiu: Bet-
Araba, Midin şi Secaca şi Nib-
şan şi Ir-Hamelai şi En-Ghedi:
şase cetăţi cu satele lor.
Şi fiii lui Iuda* n-au putut să-i

alunge pe iebusiţi, locuitorii Ie-
rusalimului; şi iebusiţii** au lo-
cuit cu fiii lui Iuda în Ierusalim
până în ziua aceasta.
Şi sorţul fiilor lui Iosif a ie-

şit de la Iordanul Ierihonului pâ-
nă la apele Ierihonului către ră-
sărit, spre pustiul* care suie de la
Ierihon spre ţinutul muntos al
Betelului; şi ieşea de la Betel
spre Luz* şi trecea la hotarul ar-
chiţilor spre Atarot şi cobora spre
apus până la hotarul iafletiţilor,

�Num. 13.22

*Cap. 10.38.
Jud. 1.11.

*Jud. 1.12.

*Jud. 1.13;
3.9.
**Num. 32.12.
Cap. 14.6.

*Jud. 1.14.
**Gen. 24.64
1 Sam. 25.23

*Gen. 33.11.

*Gen. 35.21.

*Gen. 21.31.

*1 Sam. 27.6;
30.1.

*Jud. 13.25;
16.31.

*2 Împ. 14.7.

14

15

16

17

18

19

21

28

31

33

38

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33
34

35
36

37

38

39
40
41

42
43
44
45
46

47

48

49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59

60

61
62

63

2

3

16

Cetăţile din
ţinutul lui

Iuda

*Cap. 10.3.
2 Împ. 14.19

*Vers. 4.
**Num. 34.6

*Cap. 10.41;
11.16.

*Cap. 14.15.
Vers. 13.

*Cap. 18.14.

*Jud. 1.8.
2 Sam. 5.6.
1 Cr. 11.4.
**Jud. 1.21.

*Cap. 8.15;
18.12.

*Cap. 18.13.
Jud. 1.26.

39

47

51

54

60

63

1

2

a Cetatea Cărţii    b Leul lui Dumnezeu    c Lit. �un pământ de sud (din Neghev)�    d Sau �Noul Haţor�
e Ebr. �Şfelah� (în ţinutul de jos)    f Sau �Lahmam�    g Lit. �fiicele�    h Sau �spre apus�    i Cetatea Sării

15:15

Partea
seminţiei

lui Efraim



257

IOSUA

până la hotarul Bet-Horonului*
de jos şi până la Ghezer**; şi
ieşirile lui erau la mare. Şi fiii*
lui Iosif, Manase şi Efraim, şi-au
luat-o de moştenire.
Şi hotarul fiilor lui Efraim era

după familiile lor: hotarul moş-
tenirii lor spre răsărit era Atarot-
Adar* până la Bet-Horonul** de
sus. Şi hotarul ieşea spre apus la
Micmetat* în partea de nord; şi
hotarul se întorcea înspre răsă-
rit până la Taanat-Şilo şi trecea
înspre răsărit spre Ianoah. Şi co-
bora de la Ianoah la Atarot şi la
Naarata* şi atingea Ierihonul şi
ieşea la Iordan. De la Tapuah*,
hotarul mergea spre apus, până la
pârâul Cana**; şi ieşirile lui erau
la mare. Aceasta este moştenirea
seminţiei fiilor lui Efraim, după
familiile lor, cu cetăţile care au
fost puse deoparte pentru fiii lui
Efraim în mijlocul moştenirii fii-
lor lui Manase, toate cetăţile şi
satele lor. Dar ei nu i-au alungat*
pe canaaniţii care locuiau în Ghe-
zer, ci canaaniţii au locuit** în
mijlocul lui Efraim până în ziua
aceasta şi slujesc cu un tributa.
Şi acesta a fost sorţul pentru

seminţia lui Manase* (şi el era
întâiul-născut al lui Iosif), pentru
Machir**, întâiul-născut al lui
Manase, tatăl lui Galaad; pentru
că el a fost bărbat de război şi
a avut Galaadul� şi Basanul. Şi
sorţul a fost şi pentru ceilalţi fii
ai lui Manase, după familiile lor:
pentru fiii lui Abiezer* şi pentru
fiii lui Helec şi pentru fiii lui Az-
riel** şi pentru fiii lui Sihem şi
pentru fiii lui Hefer şi pentru fiii
lui Şemida. Aceştia sunt fiii de
parte bărbătească ai lui Manase,
fiul lui Iosif, după familiile lor.
Şi Ţelofhad*, fiul lui Hefer,

fiul lui Galaad, fiul lui Machir,
fiul lui Manase, nu avea fii, ci
fiice; şi acestea sunt numele fii-
celor sale: Mahla şi Noa, Hogla,

Milca şi Tirţa. Şi ele s-au apropi-
at de Eleazar*, preotul, şi de
Iosua, fiul lui Nun, şi de căpete-
nii, zicând: �DDDDDomnul** a poruncit
lui Moise să ni se dea o moşteni-
re între fraţii noştri�. Şi el le-a dat,
după porunca DDDDDomnului, o moş-
tenire între fraţii tatălui lor. Şi
au căzut lui Manase zece părţi,
în afară de ţara Galaadului şi de
Basan, care sunt dincolo de Ior-
dan. Pentru că fiicele lui Mana-
se au avut o moştenire între fiii
lui; şi ţara* Galaadului a fost a
celorlalţi fii ai lui Manase.
Şi teritoriul lui Manase era de

la Aşer până la Micmetat*, care
este înaintea Sihemului; şi hota-
rul mergea spre dreapta până la
locuitorii din En-Tapuah. Ţara
Tapuahului a căzut lui Manase,
iar Tapuah*, pe hotarul lui Ma-
nase, era al fiilor lui Efraim. Şi
hotarul cobora până la pârâul
Cana, spre partea de sud a pâ-
râului. Aceste cetăţi* erau ale lui
Efraim, între cetăţile lui Mana-
se. Şi teritoriul lui Manase era
spre partea de nord a pârâului
şi ieşirile lui erau la mare. Spre
sud era al lui Efraim şi spre nord,
al lui Manase; şi marea era ho-
tarul lui; şi se întâlnea cu Aşer
spre nord şi cu Isahar spre ră-
sărit. Şi Manase* avea în Isahar
şi în Aşer: Bet-Şeanul** cu sa-
teleb lui, şi Ibleamul cu satele lui,
şi pe locuitorii din Dor cu satele
lui, şi pe locuitorii din En-Dor
cu satele lui, şi pe locuitorii din
Taanac cu satele lui, şi pe lo-
cuitorii din Meghido cu satele lui,
cele trei� înălţimi. Şi fiii* lui Ma-
nase n-au putut lua în stăpânire
cetăţile acestea; şi canaaniţii au
vrut să rămână în ţara aceasta.
Şi a fost aşa: când s-au întărit
fiii lui Israel, i-au făcut pe ca-
naaniţi să dea tributa*, dar nu
i-au alungat.
Şi fiii* lui Iosif au vorbit lui
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Iosua, zicând: �Pentru ce mi-ai
dat ca moştenire un singur** sorţ
şi o singură parte? pentru că eu
sunt popor� mare, după cum m-a
binecuvântat DDDDDomnul până a-
cum�. Şi Iosua le-a zis: �Dacă eşti
popor mare, suie-te la pădure şi
taie-o pentru tine, acolo, în ţara
fereziţilor şi a uriaşilor, dacă ţi-
nutul muntos al lui Efraim este
prea strâmt pentru tine�. Şi fiii
lui Iosif au zis: �Ţinutul muntos nu
este de ajuns pentru noi; şia toţi
canaaniţii care locuiesc în ţara
văii şi cei care sunt în Bet-Şean şi
în satele sale şi cei care sunt în Va-
lea Izreel* au care** de fier�. Şi
Iosua a vorbit casei lui Iosif, lui
Efraim şi lui Manase, zicând: �Tu
eşti popor mare şi ai putere mare:
nu vei avea un singur sorţ, ci ţi-
nutul muntos va fi al tău şi, pen-
tru că este pădure, taie-o, şi ieşi-
rile sale vor fi ale tale, pentru că
vei alunga pe canaaniţi, deşi* au
care de fier şi deşi sunt puternici�.
Şi toată adunarea fiilor lui

Israel s-a adunat la Şilob* şi au a-
şezat** acolo cortul întâlnirii. Şi
ţara era supusă înaintea lor. Şi
rămâneau între fiii lui Israel şap-
te seminţii cărora nu li se împăr-
ţise moştenirea. Şi Iosua a zis
fiilor lui Israel: �Până când* vă
veţi lenevi să mergeţi să luaţi în
stăpânire ţara pe care v-a dat-o
DDDDDomnul Dumnezeul părinţilor
voştri? Daţi dintre voi trei oameni
de fiecare seminţie şi îi voi
trimite; şi să se ridice şi să străba-
tă ţara şi s-o descrie după partea
moştenirii lor şi să vină la mine.
Şi s-o împartă în şapte părţi. Iu-
da să stea* în hotarul său spre
sud, iar casa** lui Iosif să stea în
hotarul său spre nord. Şi să fa-
ceţi o descriere în scris a ţării în
şapte părţi şi s-o aduceţi aici, la
mine, şi voi arunca aici sorţ* pentru
voi înaintea DDDDDomnului Dumne-

zeului nostru. Pentru că leviţii*
n-au parte între voi, fiindcă preo-
ţia DDDDDomnului este moştenirea lor.
Şi Gad**, Ruben şi jumătate din
seminţia lui Manase şi-au primit
dincolo de Iordan, la răsărit, moş-
tenirea pe care le-a dat-o Moise,
robul DDDDDomnului�.
Şi oamenii s-au ridicat şi au

plecat. Şi Iosua a poruncit celor
care s-au dus să descrie ţara,
zicând: �Mergeţi şi străbateţi ţara
şi faceţi o descriere a ei în scris
şi întoarceţi-vă la mine; şi eu voi
arunca aici sorţ pentru voi, îna-
intea DDDDDomnului, în Şilo*�. Şi oa-
menii s-au dus şi au trecut prin
ţară şi au descris-o într-o carte,
în şapte părţi, după cetăţi, şi au
venit la Iosua în tabără, la Şilo.
Şi Iosua a aruncat sorţ* pentru ei
în Şilo, înaintea DDDDDomnului. Şi Io-
sua a împărţit acolo ţara fiilor
lui Israel, după împărţirile lor.
Şi a ieşit sorţul seminţiei fii-

lor lui Beniamin, după familiile
lor. Şi hotarul sorţului lor a ieşit
între fiii lui Iuda şi fiii lui Iosif.
Şi hotarul* lor dinspre partea de
nord era de la Iordan. Şi hotarul
urca spre latura Ierihonului spre
nord şi se suia în ţinutul muntos
spre apus; şi ieşirile lui erau la
pustiul Bet-Aven. Şi hotarul tre-
cea de acolo spre Luz către latu-
ra de sud a Luzului, care este Be-
tel*: şi hotarul cobora spre Ata-
rot-Adar, de lângăc muntele care
este în partea de sud a Bet-Ho-
ronului** de jos. Şi hotarul a fost
tras şi se întorcea către partea a-
puseană, spre sud de la muntele
care este înaintea Bet-Horonului
către sud; şi ieşirile lui erau la
Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iea-
rim, cetate a fiilor lui Iuda. Aceas-
ta era partea dinspre apus. Şi la-
tura de sud era de la capătul
Chiriat-Iearimului; şi hotarul ie-
şea spre apus şi ieşea spre izvo-

**Gen. 48.22
�Gen. 48.19.
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26.37.

*Cap. 19.18.
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rul* apelor Neftoah. Şi hotarul
cobora la capătul muntelui care
este înaintea Văii Ben-Hinom*,
care este în Valea lui Refaim spre
nord, şi cobora Valea lui Hinom,
în latura de sud a iebusiţilor, şi
cobora la En-Roguel**; şi se re-
trăgea de la nord şi ieşea la En-
Şemeş şi ieşea la Ghelilot, care
este în faţa suişului Adumim, şi
cobora la piatra lui Bohan*, fiul
lui Ruben, şi trecea spre latura din
dreptul Arabei spre nord şi cobo-
ra până la Araba. Şi hotarul tre-
cea spre latura Bet-Hoglei spre
nord; şi ieşirile hotarului erau la
golfula de nord al Mării Sărate, la
capătul de sud al Iordanului.
Acesta era hotarul de sud. Şi Ior-
danul era hotarul lor în partea
dinspre răsărit. Aceasta este moş-
tenirea fiilor lui Beniamin, după
hotarele ei, de jur-împrejur, după
familiile lor.
Şi cetăţile seminţiei fiilor lui

Beniamin, după familiile lor, erau:
Ierihon şi Bet-Hogla şi Emec-
Cheţiţ şi Bet-Araba şi Ţemara-
im şi Betel şi Avim şi Para şi
Ofra şi Chefar-Amonaib şi Ofni
şi Gheba*: douăsprezece cetăţi cu
satele lor. Gabaon şi Rama şi
Beerot şi Miţpa şi Chefira şi
Moţa şi Rechem şi Iirpeel şi
Tareala şi Ţela* şi Elef şi Iebus**,
adică Ierusalim, Ghibeat, Chiri-
at: paisprezece cetăţi cu satele
lor. Aceasta este moştenirea fii-
lor� lui Beniamin, după familiile
lor.
Şi al doilea sorţ a ieşit pen-

tru Simeon, pentru seminţia fiilor
lui Simeon, după familiile lor. Şi
moştenirea lor* a fost în mijlocul
moştenirii fiilor lui Iuda. Şi ei
au avut* în moştenirea lor: Beer-
Şeba şi Şeba şi Molada şi Haţar-
Şual şi Bala şi Aţem şi Eltolad
şi Betul şi Horma şi Ţiclag şi
Bet-Marcabot şi Haţar-Susa şi
Bet-Lebaot şi Şaruhen: treispre-

zece cetăţi cu satele lor; Ain,
Rimon şi Eter şi Aşan: patru ce-
tăţi cu satele lor; şi toate satele
care erau în jurul acestor cetăţi,
până la Baalat-Beer, care este
Ramatulc de sud. Aceasta este
moştenirea seminţiei fiilor lui
Simeon, după familiile lor. Moş-
tenirea fiilor lui Simeon a fost
luată din sorţul fiilor lui Iuda,
pentru că partea fiilor lui Iuda
era prea mare pentru ei şi fiii*
lui Simeon au avut moştenire în
mijlocul moştenirii lor.
Şi al treilea sorţ a ieşit pen-

tru fiii lui Zabulon, după familii-
le lor, şi hotarul moştenirii* lor a
fost până la Sarid. Şi hotarul lor
se suia spre apus până la Mareala
şi atingea Dabeşetul şi atingea
râul care este în dreptul Iocnea-
mului*. Şi se întorcea de la Sarid
spre răsărit, spre răsăritul soare-
lui, până la hotarul de la Chis-
lot-Tabor şi ieşea la Dabrat şi se
suia la Iafia. Şi de acolo trecea
spre răsărit la Ghita-Hefer, la Ita-
Caţin şi ieşea la Rimon, care se
întinde până la Neea. Şi hotarul
se întorcea spre nord la Hanaton
şi ieşirile lui erau în Valea Iiftah-
Elului; ... şi Catat şi Nahalal şi
Şimron şi Iideala şi Betleem:
douăsprezece cetăţi cu satele lor.
Aceasta este moştenirea fiilor lui
Zabulon, după familiile lor, aces-
te cetăţi cu satele lor.

Sorţul al patrulea a ieşit pen-
tru Isahar, pentru fiii lui Isahar,
după familiile lor. Şi hotarul lor a
fost până la Izreel şi Chesulot şi
Sunem* şi Hafaraim şi Şion şi
Anaharat şi Rabit şi Chişion şi
Abeţ şi Remet şi En-Ganim şi En-
Hada şi Bet-Paţeţ. Şi hotarul atin-
gea Taborul* şi Şahaţima şi Bet-
Şemeş; şi ieşirile hotarului lor erau
la Iordan: şaisprezece cetăţi cu
satele lor. Aceasta este moşteni-
rea seminţiei fiilor lui Isahar, după
familiile lor, cetăţile cu satele lor.
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Şi sorţul al cincilea a ieşit pen-
tru seminţia fiilor lui Aşer, după
familiile lor. Şi hotarul lor era:
Helcat şi Hali şi Beten şi Acşaf şi
Alamelec şi Amead şi Mişeal; şi
atingea Carmelul, spre apus, şi
Şihor-Libnat şi se întorcea spre
răsăritul soarelui la Bet-Dagon şi
atingea Zabulonul şi Valea Iiftah-
El spre nord de Bet-Emec şi Ne-
iel şi ieşea la Cabul*, în stângaa,
şi Ebron şi Rehob şi Hamon şi
Cana, până la Sidonul* cel mare;
şi hotarul se întorcea la Rama şi
până la cetatea întărită a Tirului; şi
hotarul se întorcea la Hosa şi
ieşirile lui erau la mare, în partea
către Aczib*; şi Uma, şi Afec,
şi Rehob: douăzeci şi două de
cetăţi cu satele lor. Aceasta este
moştenirea seminţiei fiilor lui
Aşer, după familiile lor, aceste
cetăţi cu satele lor.

Sorţul al şaselea a ieşit pen-
tru fiii lui Neftali, pentru fiii lui
Neftali după familiile lor. Şi ho-
tarul lor era de la Helef, de la ste-
jarul din Ţaananimb; şi Adami-
Necheb şi Iabneel, până la La-
cum; şi ieşirile lui erau la Iordan.
Şi hotarul se întorcea de la apus
la Aznot-Tabor şi de acolo ieşea
la Hucoc şi se atingea de Zabu-
lon spre sud; şi se atingea de
Aşer spre apus şi de Iuda pe Ior-
dan, spre răsăritul soarelui. Şi
cetăţile întărite erau: Ţidim, Ţer şi
Hamat*, Racat şi Chineret** şi A-
dama şi Rama şi Haţor şi Chedeş
şi Edrei şi En-Haţor şi Iiereon
şi Migdal-El şi Horem şi Bet-
Anat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece
cetăţi cu satele lor. Aceasta este
moştenirea seminţiei fiilor lui
Neftali, după familiile lor, cetăţile
cu satele lor.

Sorţul al şaptelea a ieşit pen-
tru seminţia fiilor lui Dan, după
familiile lor. Şi hotarul moşteni-
rii lor era: Ţoreea şi Eştaol şi Ir-

Şemeş şi Şaalabin* şi Aialon şi
Iitla şi Elon şi Timnata şi Ecron
şi Elteche şi Ghibeton şi Baalat
şi Iehud şi Bene-Berac şi Gat-
Rimon şi Me-Iarcon şi Racon,
cu hotarul în dreptul lui Iafoc.
Şi hotarul* fiilor lui Dan ieşea
peste acestea. Şi fiii lui Dan s-au
suit şi s-au luptat împotriva Le-
şemului şi l-au cucerit şi l-au lo-
vit cu ascuţişul sabiei şi l-au
stăpânit şi au locuit în el şi l-au
numit Leşem-Dan**, după nume-
le lui Dan, tatăl lor. Aceasta este
moştenirea seminţiei fiilor lui
Dan, după familiile lor, aceste
cetăţi cu satele lor.
Şi au terminat de împărţit ţara

de moştenire, după hotarele ei. Şi
fiii lui Israel au dat o moştenire
în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui
Nun. După poruncad DDDDDomnului
i-au dat cetatea pe care a cerut-o,
Timnat-Serah*, în ţinutul muntos
al lui Efraim; şi el a zidit cetatea
şi a locuit în ea.

Acestea sunt moştenirile pe
care preotul Eleazar* şi Iosua,
fiul lui Nun, şi capii părinteşti ai
seminţiilor fiilor lui Israel le-au
împărţit prin sorţ în Şilo**, îna-
intea DDDDDomnului, la intrarea cor-
tului întâlnirii. Şi au terminat îm-
părţirea ţării.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Iosua,

zicând: �Vorbeşte fiilor lui Israel,
zicând: «Hotărâţi-văe cetăţile* de
scăpare despre care v-am vorbit
prinf Moise, ca să fugă acolo u-
cigaşul care a ucis pe un om
fără premeditare, din greşeală; şi
ele vă vor fi pentru a scăpa de
răzbunătorul sângelui. Şi el să
fugă la una din cetăţile acestea şi
să stea la intrarea porţii* cetăţii
şi să spună în auzul bătrânilor ace-
lei cetăţi cauza lui; şi ei să-l pri-
meascăg la ei în cetate şi să-i dea
un loc să locuiască între ei. Şi da-
că* răzbunătorul sângelui îl va
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urmări, ei să nu-l dea pe ucigaş
în mâna lui, pentru că el l-a ucis
pe aproapele său fără premedi-
tare şi nu l-a urât mai înainte. Şi să
locuiască în cetatea aceasta până*
va sta înaintea adunării pentru
judecată, până la moartea mare-
lui preot care va fi în zilele acelea.
Atunci ucigaşul să se întoarcă şi să
vină în cetatea sa şi în casa sa, în
cetatea de unde a fugit»�.
Şi au sfinţita Chedeşul*, în Ga-

lileea, în ţinutul muntos al lui
Neftali, şi Sihemul**, în ţinutul
muntos al lui Efraim, şi Chiriat-
Arba� sau Hebronulb, în ţinutul
muntos�� al lui Iuda. Şi, dincolo
de Iordan, lângă Ierihon, spre
răsărit, au hotărât Beţerul*, în
pustiu, în podiş, din seminţia lui
Ruben; şi Ramot**, în Galaad,
din seminţia lui Gad; şi Golan�, în
Basan, din seminţia lui Manase.
Acestea* au fost cetăţile hotărâ-
te pentru toţi fiii lui Israel şi pen-
tru străinul care locuieşte tempo-
rar printre ei, ca oricine ucide pe
un om fără premeditare să fugă
acolo şi să nu moară de mâna
răzbunătorului sângelui, până**
va sta înaintea adunării.
Şi capii părinţilor leviţilor*

s-au apropiat de Eleazar, preotul,
şi de Iosua, fiul lui Nun, şi de ca-
pii părinţilor seminţiilor fiilor lui
Israel. Şi le-au vorbit în Şilo*, în
ţara Canaanului, zicând: �DDDDDomnul
a poruncit** prin Moise să ni se
dea cetăţi de locuit, cu împreju-
rimile lor pentru vitele noastre�.
Şi fiii lui Israel au dat leviţilor
din moştenirea lor, după porunca
DDDDDomnului, aceste cetăţi şi împre-
jurimile lor.
Şi sorţul a ieşit pentru familiile

chehatiţilor. Şi fiilor preotului
Aaron, dintre leviţi, le-au căzut*
prin sorţ treisprezece cetăţi din se-
minţia lui Iuda, din seminţia lui
Simeon şi din seminţia lui Benia-
min. Şi ceilalţi fii* ai lui Chehat

au avut prin sorţ zece cetăţi din
familiile seminţiei lui Efraim şi
din seminţia lui Dan şi din jumă-
tatea seminţiei lui Manase. Şi fiii*
lui Gherşon au avut prin sorţ trei-
sprezece cetăţi din familiile semin-
ţiei lui Isahar, şi din seminţia lui
Aşer, şi din seminţia lui Neftali, şi
din jumătatea seminţiei lui Mana-
se, în Basan. Fiii* lui Merari, după
familiile lor, au avut douăsprezece
cetăţi din seminţia lui Ruben, din
seminţia lui Gad şi din seminţia
lui Zabulon. Şi fiii lui Israel au
dat* prin sorţ leviţilor cetăţile a-
cestea cu împrejurimile lor, cum**
poruncise DDDDDomnul prin Moise.
Şi au dat din seminţia fiilor

lui Iuda şi din seminţia fiilor lui
Simeon cetăţile acestea care au
fost numite pe nume şi care au
fost ale fiilor lui Aaron*, din fa-
miliile chehatiţilor, dintre fiii lui
Levi (pentru că sorţul întâi a fost
pentru ei). Şi le-au dat cetatea* lui
Arba, tatăl lui Anac**, care este
Hebron, în ţinutul muntos� al lui
Iuda, cu împrejurimile ei. Iar
câmpiile* cetăţii şi satele ei le-au
dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca
stăpânire a sa. Şi au dat* fiilor
preotului Aaron cetatea de scă-
pare pentru ucigaş, Hebron**, cu
împrejurimile sale, şi Libna� cu
împrejurimile sale, şi Iatir* cu îm-
prejurimile sale, şi Eştemoa** cu
împrejurimile sale, şi Holon* cu
împrejurimile sale, şi Debir** cu
împrejurimile sale, şi Ain* cu
împrejurimile sale, şi Iuta** cu
împrejurimile sale, Bet-Şemeş� cu
împrejurimile sale: nouă ce-
tăţi din aceste două seminţii. Şi
din seminţia lui Beniamin: Gaba-
on* cu împrejurimile sale, şi Ghe-
ba** cu împrejurimile sale, şi
Anatot* cu împrejurimile sale, şi
Almon cu împrejurimile sale:
patru cetăţi. Toate cetăţile fiilor
lui Aaron � preoţii � erau treispre-
zece cetăţi cu împrejurimile lor.
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Şi familiilor fiilor lui Chehat �
leviţii rămaşi* dintre fiii lui
Chehat � li s-au dat cetăţile din
sorţul lor din seminţia lui Efraim.
Şi le-au dat cetatea de scăpare
pentru ucigaş, Sihem*, cu împreju-
rimile sale, în ţinutul muntos al
lui Efraim, şi Ghezer cu împreju-
rimile sale, şi Chibţaim cu împre-
jurimile sale, şi Bet-Horon cu îm-
prejurimile sale: patru cetăţi. Şi
din seminţia lui Dan: Elteche cu
împrejurimile sale, şi Ghibeton
cu împrejurimile sale, şi Aialon
cu împrejurimile sale, şi Gat-Ri-
mon cu împrejurimile sale: pa-
tru cetăţi. Şi din jumătatea se-
minţiei lui Manase: Taanac cu îm-
prejurimile sale, şi Gat-Rimon cu
împrejurimile sale: două cetăţi.
Toate cetăţile erau zece, cu îm-
prejurimile lor, pentru familiile
fiilor lui Chehat care au rămas.
Şi fiilor* lui Gherşon, din fa-

miliile leviţilor: din jumătatea
seminţiei lui Manase au dat ceta-
tea de scăpare pentru ucigaş, Go-
lan**, în Basan, cu împrejurimi-
le sale, şi Beeştra cu împrejurimile
sale: două cetăţi. Şi din seminţia
lui Isahar: Chişion cu împrejuri-
mile sale, Dabrat cu împrejurimi-
le sale, Iarmut cu împrejurimile
sale, En-Ganim cu împrejurimile
sale: patru cetăţi. Şi din seminţia
lui Aşer: Mişeal cu împrejurimi-
le sale, Abdon cu împrejurimile
sale, Helcat cu împrejurimile sale,
şi Rehob cu împrejurimile sale:
patru cetăţi. Şi din seminţia lui
Neftali, cetatea de scăpare pentru
ucigaş: Chedeş*, în Galileea, cu
împrejurimile sale, şi Hamot-Dor
cu împrejurimile sale, şi Cartan
cu împrejurimile sale: trei cetăţi.
Toate cetăţile gherşoniţilor, după
familiile lor, erau treisprezece ce-
tăţi cu împrejurimile lor.
Şi familiilor fiilor lui Mera-

ri, celor rămaşi* dintre leviţi,
le-au dat din seminţia lui Zabu-
lon: Iocneam cu împrejurimile
sale, Carta cu împrejurimile sale,

Dimna cu împrejurimile sale, Na-
halal cu împrejurimile sale: patru
cetăţi. Şi, din seminţia lui Ruben:
Beţer* cu împrejurimile sale, şi
Iahţa cu împrejurimile sale, Che-
demot cu împrejurimile sale, şi
Mefaat cu împrejurimile sale:
patru cetăţi. Şi din seminţia lui
Gad, cetatea de scăpare pentru
ucigaş: Ramot*, în Galaad, cu
împrejurimile sale, şi Mahana-
im** cu împrejurimile sale, Hes-
bon cu împrejurimile sale, şi Ia-
ezer cu împrejurimile sale: în
total, patru cetăţi. Toate cetăţile
fiilor lui Merari, care au rămas
din familiile leviţilor, după fami-
liile lor şi sorţul lor, erau două-
sprezece cetăţi.

Toate* cetăţile leviţilor în mij-
locul stăpânirii fiilor lui Israel au
fost patruzeci şi opt de cetăţi cu
împrejurimile lor. Fiecare dintre
aceste cetăţi îşi avea împrejuri-
mile ei de jur-împrejur: aşa erau
toate cetăţile acestea.
Şi DDDDDomnul i-a dat lui Israel

toată ţara pe care jurase* s-o dea
părinţilor lor; şi ei au stăpâ-
nit-o** şi au locuit în ea. Şi DDDDDom-
nul le-a dat odihnă* de jur-îm-
prejur, potrivit cu tot ce le jura-
se părinţilor lor; şi, dintre toţi
vrăjmaşii lor, n-a stat un om** îna-
intea lor: DDDDDomnul i-a dat pe toţi
vrăjmaşii lor în mâna lor. N-a că-
zut* nici un cuvânt din toate
cuvintele bune pe care le spusese
DDDDDomnul către casa lui Israel: toa-
te s-au împlinit.

Atunci Iosua a chemat pe ru-
beniţi şi pe gadiţi şi jumătatea
seminţiei lui Manase şi le-a zis:
�Voi aţi păzit tot* ce v-a poruncit
Moise, robul DDDDDomnului, şi aţi as-
cultat** de glasul meu în tot ce
v-am poruncit. N-aţi părăsit pe
fraţii voştri, în aceste multe zile,
până în ziua aceasta şi aţi păzit
ce era de păzit din porunca DDDDDom-
nului Dumnezeului vostru. Şi a-
cum* DDDDDomnul Dumnezeul vostru
a dat odihnă fraţilor voştri, după
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cum le-a spus. Şi acum întoarce-
ţi-vă şi mergeţi la corturile voas-
tre, în ţara pe care o aveţi în stă-
pânire, pe care v-a dat-o** Moi-
se, robul DDDDDomnului, dincolo de
Iordan. Numai* luaţi aminte foar-
te mult să împliniţi porunca şi
legea pe care v-a poruncit-o
Moise, robul DDDDDomnului, ca să iu-
biţi** pe DDDDDomnul Dumnezeul
vostru şi să umblaţi în toate căile
Lui şi să păziţi poruncile Lui şi
să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi
cu toată� inima voastră şi cu tot
sufletul vostru�. Şi Iosua i-a bine-
cuvântat* şi le-a dat drumul; şi
ei au plecat la corturile lor.
Şi jumătăţii din seminţia lui

Manase, Moise îi dăduse moşte-
nire în Basan; şi celeilalte* ju-
mătăţi, Iosua îi dăduse moşteni-
re între fraţii lor, dincoace de Ior-
dan, spre apus. Şi Iosua, când le-a
dat drumul la corturile lor, i-a
şi binecuvântat şi le-a vorbit, zi-
când: �Vă întoarceţi la corturile
voastre cu multe avuţii şi cu tur-
me foarte multe şi cu argint şi cu
aur şi cu aramă şi cu fier şi cu
haine foarte multe; împărţiţi* cu
fraţii voştri prada vrăjmaşilor
voştri�. Şi fiii lui Ruben şi fiii lui
Gad şi jumătatea seminţiei lui
Manase s-au întors şi au plecat
de la fiii lui Israel din Şilo, care
este în ţara Canaanului, ca să
meargă în ţara Galaadului*, în
ţara pe care o aveau în stăpânire,
pe care au stăpânit-o după cu-
vântul DDDDDomnului prin Moise.
Şi au venit în ţinuturilea Ior-

danului, care sunt în ţara Cana-
anului; şi fiii lui Ruben, fiii lui
Gad şi jumătatea seminţiei lui
Manase au zidit acolo, lângă
Iordan, un altar, un altar măreţ la
înfăţişare. Şi fiii lui Israel au au-
zit* zicându-se: �Iată, fiii lui Ru-
ben, fiii lui Gad şi jumătate din
seminţia lui Manase au zidit un
altar** în faţa ţării Canaanului,

în ţinuturile Iordanului, separat
de fiii lui Israel�. Şi, când au au-
zit fiii lui Israel, toată adunarea*
fiilor lui Israel s-a strâns la Şilo**,
ca să meargă împotriva lor la
război.
Şi fiii lui Israel au trimis* la

fiii lui Ruben şi la fiii lui Gad şi
la jumătatea seminţiei lui Mana-
se în ţara Galaadului pe Fineas**,
fiul preotului Eleazar, şi zece
căpetenii împreună cu el, câte o
căpetenie de fiecare casă părin-
tească, din toate seminţiile lui Is-
rael; şi fiecare dintre ei era cap* al
unei case părinteşti, între miile lui
Israel. Şi au venit la fiii lui Ru-
ben, la fiii lui Gad şi la jumătatea
seminţiei lui Manase, în ţara Ga-
laadului, şi le-au vorbit, zicând:
�Aşa zice toată adunarea DDDDDom-
nului: «Ce păcat* aţi făcut împo-
triva Dumnezeului lui Israel, ca să
vă abateţi astăzi de la a-L urma
pe DDDDDomnul, zidindu-vă** un altar,
ca să vă răzvrătiţi� astăzi împo-
triva DDDDDomnului? Prea puţin este
pentru noi nelegiuirea lui Peor*,
de care nu suntem curăţiţi până
în ziua aceasta, deşib a fost o pla-
gă în adunarea DDDDDomnului? Şi
voi vă abateţi astăzi de la a-L ur-
ma pe DDDDDomnul. Şi va fi aşa:
dacă vă răzvrătiţi astăzi împotriva
DDDDDomnului, mâine El Se va mânia*
pe toată adunarea lui Israel. Însă
dacă ţara care este în stăpânirea
voastră este necurată, treceţi în
ţara care este în stăpânirea DDDDDom-
nului, unde locuieşte cortul* DDDDDom-
nului, şi luaţi-vă pământ în stă-
pânire între noi; dar nu vă răz-
vrătiţi împotriva DDDDDomnului şi nu
vă răzvrătiţi împotriva noastră,
zidindu-vă** un altar în afară de
altarul DDDDDomnului Dumnezeului
nostru. N-a păcătuit Acan*, fiul
lui Zerah, în lucrul dat nimicirii?
Şi mânia a căzut peste toată adu-
narea lui Israel şi el n-a pierit
singur în nelegiuirea lui�.
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Şi fiii lui Ruben şi fiii lui Gad
şi jumătatea seminţiei lui Mana-
se au răspuns şi au zis capilor
miilor lui Israel: �Dumnezeul dum-
nezeilor, DDDDDomnul Dumnezeul*
dumnezeilor, DDDDDomnul ştie** şi
Israel însuşi să ştie; dacă din
răzvrătire sau din neascultare faţă
de DDDDDomnul (nu ne salva în ziua
aceasta!) ne-am zidit un altar, ca
să ne abatem de la a-L urma pe
DDDDDomnul şi să aducem* pe el
ardere-de-tot şi dar de mâncare
sau ca să aducem pe el jertfe de
pace (Însuşi DDDDDomnul să ne cea-
ră** socoteală) şi dacă n-am făcu-
t-o de teama acestui lucru, zicând:
Mâine fiii voştri vor vorbi fiilor
noştri, zicând: «Ce aveţi voi  cu
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel?
DDDDDomnul a pus Iordanul ca hotar
între noi şi voi; voi, fii ai lui
Ruben şi fii ai lui Gad, n-aveţi
parte în DDDDDomnul!» Şi aşa fiii voş-
tri vor face pe fiii noştri să în-
ceteze să se teamă de DDDDDomnul.
Şi noi am zis: «Să ne punem acum
pe lucru, ca să zidim un altar, nu
pentru ardere-de-tot, nici pentru
jertfă, ci ca mărturie* între noi şi
voi şi între generaţiile noastre
după noi, ca să facem slujba**
DDDDDomnului înaintea Lui cu arde-
rile-de-tot ale noastre şi cu jert-
fele noastre şi cu darurile noastre
de pace, ca să nu spună fiii voştri
mâine fiilor noştri: Voi n-aveţi
parte în DDDDDomnul!» Şi am zis: «Da-
că va fi ca mâine ei să spună aşa
către noi şi către generaţiile
noastre, vom zice: Iată modelul
altarului DDDDDomnului, pe care l-au
făcut părinţii noştri, nu pentru
ardere-de-tot, nici pentru jertfă,
ci ca mărturie între noi şi voi!
Departe de noi să ne răzvrătim
împotriva DDDDDomnului şi să ne a-
batem astăzi de la a-L urma pe
DDDDDomnul prin zidirea* unui altar
pentru ardere-de-tot, pentru dar de
mâncare şi pentru jertfă, în afară

de altarul DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, care este înaintea locaşu-
lui Său»�.
Şi preotul Fineas şi căpete-

niile adunării şi capii miilor lui
Israel, care erau cu el, când au au-
zit cuvintele pe care le-au spus
fiii lui Ruben şi fiii lui Gad şi fiii
lui Manase, a fost bine în ochii
lor. Şi Fineas, fiul preotului Elea-
zar, a zis fiilor lui Ruben şi fiilor
lui Gad şi fiilor lui Manase: �As-
tăzi cunoaştem că DDDDDomnul este în
mijlocul* nostru, pentru că n-aţi
făcut păcatul acesta împotriva
DDDDDomnului: aţi scăpat pe fiii lui
Israel din mâna DDDDDomnului�.
Şi Fineas, fiul lui Eleazar, pre-

otul, şi căpeteniile s-au întors de
la fiii lui Ruben şi de la fiii lui
Gad, din ţara Galaadului, în ţara
Canaan, la fiii lui Israel şi le-au
adus veste. Şi lucrul a fost bun
în ochii fiilor lui Israel şi fiii
lui Israel au binecuvântat* pe
Dumnezeu şi nu mai ziceaua să
se suie la război împotriva lor,
să distrugă ţara în care locuiau
fiii lui Ruben şi fiii lui Gad. Şi
fiii lui Ruben şi fiii lui Gad au
numit* altarul Edb, �pentru că el
este martor între noi că DDDDDomnul
este Dumnezeu�.
Şi a fost aşa: la multe zile

după ce DDDDDomnul a dat odihnă* lui
Israel de toţi vrăjmaşii săi de jur-
împrejur şi Iosua era bătrân**,
înaintat în zile, Iosua a chemat*
pe tot Israelul, pe bătrânii lor şi
pe căpeteniile lor şi pe judecătorii
lor şi pe dregătorii lor şi le-a zis:
�Eu am îmbătrânit, sunt înaintat
în zile. Şi aţi văzut tot ce a făcut
DDDDDomnul Dumnezeul vostru tutu-
ror naţiunilor acestora pentru voi,
pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
vostru a luptat* pentru voi. Iată,
eu v-am împărţit* prin sorţ aceste
naţiuni ca moştenire, după se-
minţiile voastre, de la Iordan, îm-
preună cu toate naţiunile pe care

*Deut. 10.17.
**1 Împ. 8.39
Iov 10.7;
23.10.
Ps. 44.21;
139.1,2.
Ier. 12.3.
2 Cor. 11.11;
11.31.

*Deut. 12.11.
**Deut. 18.19
1 Sam. 20.16

*Gen. 31.48.
Vers. 34.
Cap. 24.27.
**Deut. 12.6;
12.11,26,27.

*Deut. 2.13;
12.14.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

22

23

27

29

30

31

32

33

34

2

3

4

23

*Ex. 25.8.
Lev. 26.11,12
2 Cr. 15.2.

*1 Cr. 29.20.
Neem. 8.6.
Dan. 2.19.
Lc. 2.28.

*Gen. 31.47-49

*Cap. 21.44;
22.4.
**Cap. 13.1.

*Deut. 31.28
Cap. 24.1.
1 Cr. 28.1.

*Ex. 14.14.
Cap. 10.14,42.

*Cap. 13.2,6;
18.10.

31

33

34

1

2

3

4

a Sau �nu mai voiau�    b Mărturie

22:21

Sfaturile
lui Iosua



265

IOSUA

le-am nimicit până la Marea cea
Mare, spre apusul soarelui. Şi
DDDDDomnul Dumnezeul* vostru, El
Însuşi le va alunga dinaintea
voastră şi le va înlătura dinaintea
voastră; şi voi veţi stăpâni ţara lor,
cum** v-a spus DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru. Fiţi deci foarte cu-
rajoşi, ca să păziţi* şi să faceţi
tot ce este scris în cartea legii lui
Moise, ca să nu vă abateţi** de la
ea nici la dreapta, nici la stânga,
ca să nu intraţi* printre aceste
naţiuni care au rămas între voi şi
să nu pomeniţi** numele dumne-
zeilor lor, nici să nu vă juraţi�
pe ei, nici să nu le slujiţi�� şi nici
să nu vă plecaţi înaintea lor, ci
să vă alipiţi* de DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru, cum aţi făcut până în
ziua aceasta. Pentru că DDDDDomnul a
alungat* dinaintea voastră naţiuni
mari şi puternice; dar vouă ni-
meni** n-a putut să vă stea îna-
inte până în ziua aceasta. Unul
singur* dintre voi urmăreşte o
mie, pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru luptă** pentru voi,
cum v-a spus. Deci luaţi seama*
bine la sufletele voastre, ca să iu-
biţi pe DDDDDomnul Dumnezeul vos-
tru. Pentru că, dacă veţi da îna-
poi* în vreun fel şi vă veţi alipi**
de rămăşiţa acestor naţiuni, de
cele care rămân printre voi, şi vă
veţi căsători� cu ele şi veţi intra
la ele şi ele la voi, să ştiţi hotărât
că DDDDDomnul Dumnezeul vostru nu
va mai alunga* aceste naţiuni di-
naintea voastră şi vă vor fi laţu-
ri** şi curse şi bice în coastele
voastre şi spini în ochii voştri,
până veţi pieri din această ţară
bună pe care v-a dat-o DDDDDomnul
Dumnezeul vostru.
Şi, iată, astăzi eu mă duc* pe

calea întregului pământ şi ştiţi
din toată inima voastră şi din
tot sufletul vostru că n-a căzut**
nici un cuvânt din toate cuvintele
bune pe care le-a spus DDDDDomnul

Dumnezeul vostru despre voi.
Toate vi s-au întâmplat, un singur
cuvânt din ele n-a căzut. Şi va fi
aşa: după cum* orice cuvânt bun
pe care vi l-a spus DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru a venit peste voi,
tot aşa DDDDDomnul va face să vină asu-
pra voastră orice cuvânt rău**,
până vă va nimici de pe acest
pământ bun pe care vi l-a dat
DDDDDomnul Dumnezeul vostru. Când
veţi călca legământul DDDDDomnului
Dumnezeului vostru, pe care vi
l-a poruncit, şi veţi merge şi veţi
sluji altor dumnezei şi vă veţi
pleca înaintea lor, atunci mânia
DDDDDomnului se va aprinde împotri-
va voastră şi veţi pieri* repede
din această ţară bună pe care
v-a dat-o El�.
Şi Iosua a adunat toate se-

minţiile lui Israel la Sihem* şi a
chemat** pe bătrânii lui Israel
şi pe căpeteniile lor şi pe judecă-
torii lor şi pe dregătorii lor şi s-au
înfăţişat� înaintea lui Dumnezeu.
Şi Iosua a zis întregului popor:
�Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel: «Părinţii voştri, Terah*,
tatăl lui Avraam şi tatăl lui Na-
hor, au locuit în vechime dincolo de
râua şi au slujit** altor dumnezei.
Şi am luat* pe tatăl vostru Avraam
de dincolo de râu şi l-am purtat prin
toată ţara Canaanului şi i-am
înmulţit sămânţa şi i-am dat** pe
Isaac. Şi lui Isaac i-am dat pe
Iacov* şi pe Esau; şi lui Esau**
i-am dat muntele Seir, ca să-l stă-
pânească; şi Iacov� şi fiii săi au
coborât în Egipt. Şi am trimis* pe
Moise şi pe Aaron şi am lovit**
Egiptul cu plăgile pe care le-am
făcut în mijlocul lor; şi după aceea
v-am scos de acolo. Şi am scos*
pe părinţii voştri din Egipt şi aţi
venit** la mare; şi egiptenii� au
urmărit pe părinţii voştri cu care
şi călăreţi, până la Marea Roşie.
Şi au strigat* către DDDDDomnul şi El
a pus** întuneric între voi şi egip-
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teni şi a făcut să vină� marea asu-
pra lor şi i-a acoperit şi ochii��
voştri au văzut ce am făcut în
Egipta. Şi aţi rămas în pustiu mul-
te zile*�. Şi v-am adus în ţara a-
moriţilor, care locuiesc dincolo
de Iordan, şi ei s-au luptat* cu voi
şi Eu i-am dat în mâna voastră; şi
le-aţi stăpânit ţara şi Eu i-am
nimicit dinaintea voastră. Şi Ba-
lac*, fiul lui Ţipor, împăratul Mo-
abului, s-a ridicat şi s-a luptat îm-
potriva lui Israel şi a trimis şi a
chemat** pe Balaam, fiul lui Be-
or, ca să vă blesteme. Dar n-am
vrut* să ascult pe Balaam; şi el
v-a binecuvântat** în mod deo-
sebitb şi Eu v-am scăpat din mâ-
na lui. Şi aţi trecut* Iordanul şi
aţi venit la Ierihon. Şi stăpânito-
rii Ierihonului, amoriţii şi ferezi-
ţii şi canaaniţii şi hetiţii şi ghir-
gasiţii şi heviţii şi iebusiţii au
luptat împotriva voastră; şi Eu
i-am dat** în mâna voastră. Şi am
trimis* viespea înaintea voastră şi
i-a alungat dinaintea voastră, ca
pe cei doi împăraţi ai amoriţilor,
nu cu sabia** ta, nici cu arcul tău.
Şi v-am dat o ţară pentru care
nu voi v-aţi ostenit, şi cetăţi* pe
care nu voi le-aţi zidit, şi locuiţi
în ele; voi mâncaţi din vii şi din
măslini pe care nu i-aţi plantat».
Şi acum, temeţi-vă* de DDDDDomnul
şi slujiţi-I cu integritate** şi în
adevăr şi îndepărtaţi� dumnezeii
cărora le-au slujit părinţii voştri
dincolo de râu şi în Egipt�� şi
slujiţi DDDDDomnului. Şi dacă este rău
în ochii voştri să slujiţi DDDDDomnu-
lui, alegeţi-vă* astăzi cui vreţi să
slujiţi: sau dumnezeilor cărora
le-au slujit părinţii voştri care erau
dincolo de râu, sau dumnezei-
lor** amoriţilor în a căror ţară
locuiţi. Dar eu� şi casa mea vom
sluji DDDDDomnului�.
Şi poporul a răspuns, zicând:

�Departe de noi să părăsim pe
DDDDDomnul ca să slujim altor dum-

nezei. Pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru, El ne-a scos pe noi
şi pe părinţii noştri din ţara E-
giptului, din casa robilor, şi El a
făcut acele semne mari înaintea
ochilor noştri şi ne-a păzit pe tot
drumul pe care am mers şi în
mijlocul tuturor popoarelor pe la
care am trecut. Şi DDDDDomnul a a-
lungat toate popoarele dinaintea
noastră şi pe amoriţi, locuitorii
ţării. Deci şi noi vom sluji DDDDDom-
nului, pentru că El este Dum-
nezeul nostru�.
Şi Iosua a zis poporului:

�Nu veţi putea* sluji DDDDDomnului,
pentru că El este un Dumnezeu
sfânt**; este un Dumnezeu ge-
los�; nu va iertac�� fărădele-
gile voastre şi păcatele voastre.
Dacă veţi părăsi* pe DDDDDomnul şi
veţi sluji unor dumnezei străini,
atunci Se va întoarce** şi vă
va face rău şi vă va nimici, după
ce v-a făcut bine�. Şi poporul a
zis lui Iosua: �Nu, pentru că vom
sluji DDDDDomnului�. Şi Iosua a zis
poporului: �Voi sunteţi martori
împotriva voastră înşivă că v-aţi
ales* pe DDDDDomnul ca să-I slujiţi�.
Şi ei au zis: �Suntem martori!� �Şi
acum îndepărtaţi* dumnezeii stră-
ini care sunt în mijlocul vostru şi
plecaţi-vă** inima spre DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel�. Şi poporul*
i-a zis lui Iosua: �Vom sluji DDDDDom-
nului Dumnezeului nostru şi vom
asculta de glasul Lui�.
Şi în ziua aceea Iosua a făcut

legământ* cu poporul şi i-a dat o
hotărâre şi o judecată în Sihem.
Şi Iosua a scris* aceste cuvinte
în cartea legii lui Dumnezeu. Şi a
luat o piatră** mare şi a pus-o�
acolo sub�� stejarul care era lân-
gă locaşul sfânt al DDDDDomnului. Şi
Iosua a zis către tot poporul:
�Iată, această piatră va fi marto-
ră* împotriva noastră, pentru că
a auzit** toate cuvintele DDDDDomnu-
lui, pe care ni le-a spus; şi va fi

�Ex. 14.27,28
��Deut. 4.34;
29.2.
*�Cap. 5.6.

*Num. 21.23;
21.33.
Deut. 2.32;
3.1.

*Jud. 11.25.
**Num. 22.5.
Deut. 23.4.

*Deut. 23.5.
**Num. 23.11;
23.20; 24.10.

*Cap. 3.14,17;
4.10-12.
**Ex. 23.31.
Cap. 6.1;
10.1; 11.1,8.

*Ex.  23.28.
Deut. 7.20.
**Ps. 44.3,6.

*Deut. 6.10
Cap. 11.12.

*Deut. 10.12.
1 Sam. 12.24
**Gen. 17.1;
20.5.
Deut. 18.13.
Ps. 119.1,2.
2 Cor. 1.12.
Ef. 6.24.
�Lev. 17.7.
Ezec. 20.18.
��Ezec. 20.7;
20.8; 23.3.

*Rut 1.15.
1 Împ. 18.21.
Ezec. 20.39.
Ioan 6.67.
**Ex. 23.24;
23.32,33;
34.15.
Deut. 13.7;
29.18.
Jud. 6.10.
�Gen. 18.19.
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*Mt. 6.24.
**Lev. 19.2.
1 Sam. 6.20.
Ps. 99.5,9.
Is. 5.16.
�Ex. 20.5.
��Ex. 23.21.

*1 Cr. 28.9.
2 Cr. 15.2.
Ezra 8.22.
Is. 1.28;
65.11,12.
Ier. 17.13.
**Is. 63.10.
Fap. 7.42.

*Ps. 119.173.

*Gen. 35.2.
Jud. 10.16.
1 Sam. 7.3.
**1 Împ. 8.57.
Ps. 119.36;
141.4.

*Ex. 19.8;
24.3,7.
Deut. 5.27.

*Ex. 15.25.
2 Împ. 11.17.

*Deut. 31.24.
**Jud. 9.6.
1 Sam. 7.12.
�Gen. 28.18.
Cap. 4.3.
��Gen. 35.4.
*Gen. 31.48;
31.52.
Deut. 31.19;
31.21,26.
Cap. 22.27;
22.28,34.
**Deut. 32.1.
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martoră împotriva voastră, ca să
nu vă lepădaţi de Dumnezeul vos-
tru�. Şi Iosua a dat drumul* po-
porului, fiecare la moştenirea sa.
Şi a fost aşa: după aceste

lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul
DDDDDomnului, a murit*, în vârstă de
o sută zece ani. Şi l-au înmor-
mântat în hotarul moştenirii sale,
în Timnat-Serah*, care este în
muntele lui Efraim, în partea de
nord a muntelui Gaaş.
Şi Israel a slujit* DDDDDomnului

în toate zilele lui Iosua şi în toa-
te zilele bătrânilor ale căror zile
s-au lungit după Iosua şi care cu-

28
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*Jud. 2.6.

*Jud. 2.8.

*Cap. 19.50.
Jud. 2.9.

*Jud. 2.7.
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noscuseră** toate lucrările DDDDDom-
nului, pe care le făcuse pentru
Israel.
Şi au înmormântat la Sihem

oasele* lui Iosif, pe care fiii lui
Israel le-au adus din Egipt, în
partea ogorului pe care-l cumpă-
rase** Iacov de la fiii lui Hamor,
tatăl lui Sihem, cu o sută de che-
sita; şi el a ajuns moştenirea fii-
lor lui Iosif.
Şi Eleazar, fiul lui Aaron, a

murit; şi l-au înmormântat pe
dealula lui Fineas*, fiul său, care
i se dăduse în ţinutul muntos al
lui Efraim.

32

33

Moartea lui
Iosua şi a

lui Eleazar

**Deut. 7.19;
11.2; 31.13.

*Gen. 50.25.
Ex. 13.19.
**Gen. 33.19
Ioan 4.5.
Fap. 7.16.

*Ex. 6.25.
Cap. 22.13.
Jud. 20.28.

31
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Şi a fost aşa: după moartea lui
Iosua, fiii lui Israel au întrebat*
pe DDDDDomnul, zicând: �Cine dintre
noi să se suie întâi împotriva
canaaniţilor ca să se lupte cu ei?�
Şi DDDDDomnul a zis : �Iuda* să se
suie; iată, am dat ţara în mâna lui�.
Şi Iuda a zis lui Simeon, fratele
său: �Suie-te cu mine în partea
care mi-a căzut la sorţa şi să ne
luptăm împotriva canaaniţilor; şi
voi merge* şi eu cu tine în par-
tea care ţi-a căzut la sorţ�. Şi Si-
meon a mers cu el. Şi Iuda s-a suit
şi DDDDDomnul a dat* pe canaaniţi şi
pe fereziţi în mâna lor; şi i-au
lovit la Bezec � zece mii de oa-
meni. Şi au găsit pe Adoni-Be-
zec în Bezec şi s-au luptat cu el; şi
au bătut pe canaaniţi şi pe fere-
ziţi. Şi Adoni-Bezec a fugit; şi l-au
urmărit şi l-au prins şi i-au tăiat
degetele cele mari ale mâinilor şi
ale picioarelor. Şi Adoni-Bezec a
zis: �Şaptezeci de împăraţi cu
degetele cele mari ale mâinilor şi
ale picioarelor lor tăiate culegeau
firimituri sub masa mea; cum am
făcut, aşa mi-a răsplătit* Dum-
nezeu�. Şi l-au adus la Ierusalim
şi el a murit acolo.
Şi fiii* lui Iuda au luptatb

împotriva Ierusalimului şi l-au
luat; şi l-au lovit cu ascuţişul
sabiei şi au ars cetatea cu foc.
Şi, după aceea, fiii lui Iuda au
coborât* să se lupte cu canaaniţii
care locuiau în ţinutul muntos şi
la sud şi la şes. Şi Iuda a mers
împotriva canaaniţilor care locu-
iau în Hebron (numele Hebro-
nului a fost mai înainte Chiriat-
Arbac*) şi i-au lovit pe Şeşai şi pe
Ahiman şi pe Talmai. Şi de acolo*
a mers împotriva locuitorilor
Debirului (şi numele Debirului a

fost mai înainte Chiriat-Seferd).
Şi Caleb* a zis: �Celui care va

bate Chiriat-Seferul şi-l va lua îi
voi da de soţie pe Acsa, fiica
mea�. Şi Otniel, fiul lui Chenaz,
fratele cel mai mic* al lui Caleb,
l-a luat; şi i-a dat de soţie pe Acsa,
fiica sa. Şi a fost aşa: când* a ve-
nit ea, a stăruit de el să ceară un
ogor de la tatăl ei. Şi ea s-a dat
jos de pe măgar; şi Caleb i-a zis:
�Ce vrei?� Şi ea i-a zis: �Dă-mi o
binecuvântare*, pentru că mi-ai
dat un pământ din sude; dă-mi şi
izvoare de apă�. Şi Caleb i-a dat
izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
Şi fiii* chenitului, socrul lui

Moise, se suiseră din Cetatea Pal-
mierilor** cu fiii lui Iuda, în pustiul
lui Iuda, care este la sud de Arad�;
şi au mers�� şi au locuit cu poporul.
Şi Iuda* a mers cu fratele său

Simeon şi au bătut pe canaaniţii
care locuiau în Ţefat; şi l-au
nimicit cu desăvârşire şi au pus
numele cetăţii Hormaf**. Şi Iuda
a luat Gaza* şi hotarul său, As-
calonul şi hotarul său şi Ecronul
şi hotarul său. Şi DDDDDomnul a fost*
cu Iuda; şi el a luat în stăpânire
ţinutul muntos, pentru că nu i-a
alungat pe locuitorii văii, pentru că
aveau care** de fier.
Şi Hebronul l-au dat* lui Ca-

leb, după cum zisese Moise; şi el
i-a alungat de acolo pe cei trei fii
ai lui Anac.
Şi fiii* lui Beniamin nu i-au

alungat pe iebusiţii care locuiau
în Ierusalim, ci iebusiţii locuiesc
cu fiii lui Beniamin în Ierusalim
până în ziua aceasta.
Şi casa lui Iosif, şi ei s-au suit

împotriva Betelului şi DDDDDomnul
a fost* cu ei. Şi casa lui Iosif a
trimis să cerceteze* Betelul (şi
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numele cetăţii a fost mai înainte
Luz**). Şi străjerii au văzut un
om ieşind din cetate şi i-au zis:
�Arată-ne, te rugăm, cum să in-
trăm în cetate şi-ţi vom arăta
bunătate*�. Şi le-a arătat cum să
intre în cetate. Şi au lovit cetatea
cu ascuţişul sabiei, dar au lăsat*
pe omul acela şi toată familia lui
să plece. Şi omul acela s-a dus în
ţara hetiţilor şi a zidit o cetate şi
i-a pus numele Luz, care este
numele ei până în ziua aceasta.
Şi Manase* n-a alungat pe

locuitorii Bet-Şeanului şi ai
satelora sale, nici pe locuitorii
Taanacului şi ai satelor sale, nici
pe locuitorii Dorului şi ai satelor
sale, nici pe locuitorii Ibleamului
şi ai satelor sale, nici pe locuitorii
Meghidoului şi ai satelor sale; şi
canaaniţii au vrut să locuiască în
ţara aceea. Şi a fost aşa: când
Israel a ajuns puternic, i-a supus
pe canaaniţi la tribut, dar nu i-a
alungat de tot.
Şi Efraim* n-a alungat pe ca-

naaniţii care locuiau în Ghezer**,
ci canaaniţii au locuit printre ei
în Ghezer.
Şi Zabulon n-a alungat pe

locuitorii Chitronului şi pe locu-
itorii Nahalolului*; ci canaaniţii
au locuit printre ei şi le-au plă-
tit tribut.

Aşer* n-a alungat pe locuito-
rii din Aco, nici pe locuitorii Si-
donului, nici pe cei din Ahlab, nici
pe cei din Aczib, nici pe cei din
Helba, nici pe cei din Afic şi nici
pe cei din Rehob. Şi aşeriţii* au
locuit în mijlocul canaaniţilor,
locuitorii ţării, pentru că nu i-au
alungat.

Neftali* n-a alungat pe locu-
itorii Bet-Şemeşului, nici pe lo-
cuitorii Bet-Anatului; şi a locuit
în mijlocul canaaniţilor, locuito-
rii ţării; dar locuitorii Bet-Şeme-
şului şi ai Bet-Anatului le-au plă-
tit tribut**.

Şi amoriţii au împins pe fiii
lui Dan în ţinutul muntos, pentru
că nu i-au lăsat să coboare în
vale. Şi amoriţii au vrut să locu-
iască pe muntele Heres, în Aia-
lon* şi în Şaalbim; dar mâna ca-
sei lui Iosif a ajuns tare şi ei le-au
plătit tribut. Şi hotarul amoriţilor
a fost de la suişul* Acrabim, de
la stâncă în sus.
Şi Îngerul* DDDDDomnului S-a suit

din Ghilgal la Bochim; şi a zis:
�Eu v-am scos** din Egipt şi v-am
adus în ţara pe care am promis-o
prin jurământ părinţilor voştri; şi
am zis: «Nu voi călca� legămân-
tul Meu cu voi niciodată; iar
voi*, să nu faceţi legământ cu lo-
cuitorii ţării acesteia, să le sfă-
râmaţi** altarele», dar n-aţi as-
cultat� de glasul Meu. Pentru ce
aţi făcut aceasta? De aceea am şi
spus: «Nu-i voi alunga dinaintea
voastră; ci vă vor sta în coasteb*
şi dumnezeii** lor vă vor fi o
cursă�»�. Şi a fost aşa: când a
spus Îngerul DDDDDomnului cuvintele
acestea către toţi fiii lui Israel, po-
porul şi-a ridicat glasul şi a plâns. Şi
au numit locul acela Bochimc; şi au
jertfit acolo DDDDDomnului.
Şi Iosua a dat drumul* popo-

rului şi fiii lui Israel s-au dus fie-
care la moştenirea sa, ca să stă-
pânească ţara. Şi poporul* a slu-
jit DDDDDomnului în toate zilele lui
Iosua şi în toate zilele bătrânilor
ale căror zile au urmatd după Io-
sua, care văzuseră toate faptele
mari pe care le făcuse DDDDDomnul
pentru Israel. Şi Iosua*, fiul lui
Nun, robul DDDDDomnului, a murit
în vârstă de o sută zece ani. Şi
l-au înmormântat* în hotarul
moştenirii sale, în Timnat-He-
rese**, în ţinutul muntos al lui
Efraim, în partea de nord a mun-
telui Gaaş.
Şi toată generaţia aceea de

asemenea a fost adăugată la pă-
rinţii săi. Şi s-a ridicat după ei
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o altă generaţie, care nu cunoş-
tea* pe DDDDDomnul, nici lucrările pe
care le făcuse El pentru Israel.
Şi fiii lui Israel au făcut rău*

în ochii DDDDDomnului şi au slujit
baalilor**. Şi au părăsit* pe
DDDDDomnul Dumnezeul părinţilor
lor, care-i scosese din ţara Egip-
tului, şi au umblat** după alţi
dumnezei, dintre dumnezeii po-
poarelor care erau în jurul lor, şi
s-au plecat� înaintea lor şi L-au
mâniat pe DDDDDomnul. Şi L-au pără-
sit pe DDDDDomnul şi au slujit* lui
Baal şi astarteelora**.
Şi mânia DDDDDomnului s-a a-

prins* împotriva lui Israel şi i-a
dat** în mâinile cotropitorilor,
care i-au prădat şi i-au vândut�
în mâinile vrăjmaşilor lor, de jur-
împrejur; şi ei n-au mai putut��
să stea înaintea vrăjmaşilor lor.
Oriunde ieşeau, mâna DDDDDomnului
era împotriva lor spre rău, după
cum vorbise DDDDDomnul şi după cum
le jurase* DDDDDomnul; şi erau foarte
strâmtoraţi.
Şi DDDDDomnul le-a ridicat* ju-

decători şi ei i-au salvat din mâ-
na cotropitorilor lor. Dar n-au
ascultat nici de judecătorii lor,
pentru că au curvit după alţi*
dumnezei şi s-au plecat înaintea
lor; s-au abătut repede de la ca-
lea pe care umblaseră** părinţii
lor ascultând de poruncile DDDDDom-
nului; ei n-au făcut aşa. Şi când
le ridica DDDDDomnul judecători,
atunci DDDDDomnul era* cu jude-
cătorul şi-i salva din mâna vrăj-
maşilor lor în toate zilele jude-
cătorului; pentru că DDDDDomnul avea
milăb** de suspinele lor, din
cauza celor care îi asupreau şi
a celor care îi subjugau. Şi era
aşa: când murea* judecătorul, ei
se întorceau şi se stricau din
nou, mai mult decât părinţii lor,
umblând după alţi dumnezei, ca
să le slujească şi să se plece îna-

intea lor: nu părăseau faptele
lor, nici calea lor cea încăpăţâ-
nată. Şi mânia* DDDDDomnului s-a a-
prins împotriva lui Israel şi a zis:
�Pentru că naţiunea aceasta a
călcat legământul** Meu, pe care
l-am poruncit părinţilor lor, şi
n-a ascultat de glasul Meu, nici
Eu nu voi mai alunga* dinaintea
lor pe nici una dintre naţiunile
pe care le-a lăsat Iosua când a
murit, pentru ca prin ele să în-
cerc* pe Israel, dacă vor păzi
sau nu calea DDDDDomnului, ca să
umble pe ea, cum au păzit-o pă-
rinţii lor�. Şi DDDDDomnul a făcut să
rămână naţiunile acestea, fără să
le alunge în grabă, şi nu le-a dat
în mâna lui Iosua.
Şi acestea sunt naţiunile* pe

care le-a lăsat DDDDDomnul ca să în-
cerce prin ele pe Israel, pe toţi cei
care nu cunoscuseră toate răz-
boaiele Canaanului, numai pentru
ca generaţiile fiilor lui Israel
să cunoască războiul, învăţân-
du-l, cel puţin cei care mai înain-
te nu ştiuseră nimic de el: cele
cinci* căpetenii ale filistenilor şi
toţi canaaniţii şi sidonienii şi he-
viţii care locuiesc pe muntele Li-
banului, de la muntele Baal-Her-
mon până la intrarea în Hamat.
Şi ele erau pentru a încerca* pe
Israel prin ele, ca să cunoască dacă
vor asculta de poruncile DDDDDom-
nului, pe care El le poruncise pă-
rinţilor lor princ Moise.
Şi fiii* lui Israel au locuit prin-

tre canaaniţi, hetiţi şi amoriţi şi
fereziţi şi heviţi şi iebusiţi. Şi au
luat* pe fiicele lor de soţii şi au
dat pe fiicele lor fiilor lor şi au
slujit dumnezeilor lor.
Şi fiii lui Israel au făcut rău

în ochii DDDDDomnului şi au uitat
pe DDDDDomnul Dumnezeul lor şi au
slujit* baalilor şi aşerelora**. Şi
mânia DDDDDomnului s-a aprins îm-
potriva lui Israel şi i-a vândut*
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în mâna lui Cuşan-Rişeataim**,
împăratul Mesopotamieia. Şi fiii
lui Israel au slujit lui Cuşan-Ri-
şeataim opt ani. Şi fiii lui Israel
au strigat* către DDDDDomnul; şi DDDDDom-
nul a ridicat fiilor lui Israel un
salvator**, care i-a salvat, pe Ot-
niel�, fiul lui Chenaz, fratele cel
mai mic al lui Caleb. Şi Duhul
DDDDDomnului a fost* peste el şi el a
judecat pe Israel; şi a ieşit la
război şi DDDDDomnul a dat în mâna
lui pe Cuşan-Rişeataim, împăra-
tul Mesopotamieia; şi mâna lui
a fost tare împotriva lui Cuşan-
Rişeataim. Şi ţara a avut odihnă
patruzeci de ani. Şi Otniel, fiul lui
Chenaz, a murit.
Şi fiii lui Israel din nou au

făcut rău* în ochii DDDDDomnului; şi
DDDDDomnul a întărit pe Eglon**,
împăratul Moabului, împotriva
lui Israel, pentru că ei făcuseră
rău în ochii DDDDDomnului. Şi el a
adunat la sine pe fiii lui Amon şi
ai lui Amalec* şi a mers şi a lovit
pe Israel; şi au luat în stăpânire
Cetatea Palmierilor**. Şi fiii lui
Israel au slujit* lui Eglon, împă-
ratul Moabului, optsprezece ani.
Şi fiii lui Israel au strigat* către
DDDDDomnul şi DDDDDomnul le-a ridicat
un salvator, pe Ehud, fiul lui Ghe-
ra beniamitul, bărbat stângacib**.
Şi fiii lui Israel au trimis, prin

mâna lui, un dar lui Eglon, împă-
ratul Moabului. Şi Ehud şi-a fă-
cut o sabie cu două tăişuri, lungă
de un cotc, şi a încins-o sub  haina
sa, la coapsa lui cea dreaptă. Şi a
adus darul la Eglon, împăratul
Moabului. Şi Eglon era un om
foarte gras. Şi a fost aşa: când a
terminat de adus darul, a dat
drumul oamenilor care purtaseră
darul. Şi s-a întors* de la cariere-
le de piatrăd de lângă Ghilgal şi
a zis: �Am o vorbă tainică pen-
tru tine, împărate!� Şi el a zis:
�Tăcere!� Şi toţi cei care stăteau

lângă el au ieşit de la el. Şi Ehud
a venit la el. Şi el şedea în camera
răcoroasă de sus, care era numai
pentru el. Şi Ehud a zis: �Am un
cuvânt de la Dumnezeu pentru
tine�. Şi el s-a ridicat de pe scaun.
Şi Ehud şi-a întins mâna stângă
şi şi-a luat sabia de la coapsa
dreaptă şi a înfipt-o în pântecele
lui. Şi chiar mânerul a intrat după
tăiş şi grăsimea s-a închis peste
tăiş, pentru că n-a putut scoate
sabia din pântecele lui şi ea i-a
ieşit printre picioare.
Şi Ehud a ieşit în pridvor şi a

închis după el uşile camerei de sus
şi le-a încuiat.
Şi, după ce a ieşit el, au venit

slujitorii şi s-au uitat; şi, iată,
uşile camerei de sus erau încuia-
te. Şi au zis: �Negreşit, îşi acope-
ră* picioarele în camera sa răco-
roasă�. Şi au aşteptat cât timp
s-au jenat*; şi, iată, el nu deschi-
dea uşile camerei de sus; şi au luat
cheia şi au descuiat şi, iată, dom-
nul lor zăcea mort pe pământ.
Şi, pe când întârziau ei, Ehud

a fugit şi a trecut de carierele de
piatră şi a scăpat la Seira. Şi a
fost aşa: când a venit, a sunat*
din trâmbiţă în ţinutul muntos**
al lui Efraim. Şi fiii lui Israel au
coborât cu el din ţinutul muntos
şi el era înaintea lor. Şi el le-a zis:
�Urmaţi-mă, pentru că DDDDDomnul a
dat* în mâna voastră pe vrăjmaşii
voştri, pe moabiţi. Şi au coborât
după el şi au luat lui Moab va-
durile** Iordanului şi nu lăsau
pe nimeni să treacă. Şi, în timpul
acela, au bătut pe moabiţi, cam
zece mii de oameni, toţi voinicie

şi toţi oameni viteji, şi n-a scă-
pat nici unul. Şi, în ziua aceea,
Moabul a fost supus sub mâna
lui Israel. Şi ţara* a avut odihnă
optzeci de ani.
Şi, după el, a fost Şamgar*,

fiul lui Anat. Şi el a bătut pe fi-
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listeni, şase sute de oameni, cu o
ţepuşă** pentru boi. Şi a salvat� şi
el pe Israel��.
Şi fiii lui Israel din nou au

făcut rău* în ochii DDDDDomnului; şi
Ehud  murise. Şi DDDDDomnul i-a vân-
dut* în mâna lui Iabin, împăra-
tul Canaanului, care împărăţea
în Haţor**. Şi căpetenia oştirii
sale era Sisera�, care locuia în
Haroşet-Goima. Şi fiii lui Israel
au strigat către DDDDDomnul, pentru
că el avea nouă sute de care*
de fier şi a asuprit** tare pe fiii
lui Israel, douăzeci de ani. Şi De-
borab, o femeie profetesă, soţia
lui Lapidot, judeca pe Israel în
timpul acela. Şi ea locuia* sub
Palmierul Deborei, între Rama şi
Betel, în ţinutul muntos al lui
Efraim; şi fiii lui Israel se suiau
la ea pentru judecată. Şi ea a tri-
mis şi a chemat pe Barac*, fiul
lui Abinoam din Chedeş-Nef-
tali**, şi i-a zis: �N-a poruncit
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel:
«Du-te şi îndreaptă-te spre munte-
le Tabor şi ia cu tine zece mii de
bărbaţi dintre fiii lui Neftali şi
dintre fiii lui Zabulon şi voi
atrage* la tine, la râul Chişon**,
pe Sisera, căpetenia oştirii lui
Iabin, carele lui şi mulţimea lui
şi-l voi da în mâna ta»?� Şi Barac
i-a zis: �Dacă vei merge cu mine,
atunci voi merge, dar dacă nu vei
merge cu mine, nu voi merge�.
Şi ea a zis: �Da, voi merge cu tine,
dar nu va fi spre onoarea ta pe
calea pe care mergi, pentru că
DDDDDomnul va da* pe Sisera în mâna
unei femei�. Şi Debora s-a ridicat
şi a mers cu Barac la Chedeş.
Şi Barac a chemat pe Za-

bulon* şi pe Neftali la Chedeş; şi
s-au suit** după elc zece mii de
bărbaţi; şi Debora s-a suit cu el.
(Iar Heber chenitul* se despărţise
de cheniţi, de fiii lui Hobab**,
socrul lui Moise, şi îşi întinsese
cortul până la stejarul Ţaanaim�,

care este lângă Chedeş.) Şi au
spus lui Sisera că Barac, fiul lui
Abinoam, s-a suit la muntele Ta-
bor. Şi Sisera şi-a adunat toate
carele, nouă* sute de care de fier,
şi pe tot poporul care era cu el,
de la Haroşet-Goim până la râul
Chişon.
Şi Debora a zis lui Barac: �Ri-

dică-te, pentru că aceasta este
ziua în care a dat DDDDDomnul pe Si-
sera în mâna ta! N-a ieşit* DDDDDom-
nul înaintea ta?� Şi Barac a co-
borât de pe muntele Tabor, şi zece
mii de oameni în urma lui. Şi
DDDDDomnul a înfrânt* pe Sisera şi
toate carele şi toată oştirea cu
ascuţişul sabiei dinaintea lui Ba-
rac; şi Sisera s-a dat jos din car şi
a fugit pe jos. Şi Barac a urmărit
carele şi oştirea până la Haroşet-
Goim; şi toată oştirea lui Sisera
a căzut sub ascuţişul sabiei: n-a
rămas unul*.
Şi Sisera a fugit pe jos la cor-

tul Iaelei*, soţia lui Heber cheni-
tul, pentru că între Iabin, împă-
ratul Haţorului, şi casa lui Heber
chenitul era pace. Şi Iael a ieşit
în întâmpinarea lui Sisera şi i-a
zis: �Retrage-te, domnul meu, la
mine; nu te teme�. Şi s-a retras
la ea în cort şi ea l-a acoperit
cu învelitoarea. Şi el i-a zis:
�Dă-mi, te rog, să beau puţină apă,
că-mi este sete�. Şi ea i-a deschis
burduful* cu lapte şi i-a dat să bea
şi l-a învelit. Şi el i-a zis: �Stai la
uşa cortului şi va fi aşa: dacă va
veni cineva şi te va întreba, zi-
când: «Este cineva aici?», să spui:
«Nu!»� Şi Iael*, soţia lui Heber,
a luat un ţăruş al cortului şi a luat
ciocanul în mână şi a venit încet
la el şi i-a bătut ţăruşul prin tâm-
ple şi el s-a înfipt în pământ; căci
căzuse într-un somn adânc şi era
obosit. Şi a murit. Şi, iată, pe când
Barac urmărea pe Sisera, Iael i-a
ieşit în întâmpinare şi i-a zis:
�Vino şi îţi voi arăta pe bărbatul
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pe care-l cauţi�. Şi el a venit în
cortul ei şi, iată, Sisera zăcea
mort şi ţăruşul era în tâmplele
lui. Şi, în ziua aceea, Dumnezeu a
supus* pe Iabin, împăratul Ca-
naanului, înaintea fiilor lui Israel.
Şi mâna fiilor lui Israel înainta
şi apăsa greu împotriva lui Iabin,
împăratul Canaanului, până când
au nimicit pe Iabin, împăratul
Canaanului.
Şi Debora şi Barac, fiul lui

Abinoam, au cântat* în ziua
aceea, zicând:

Pentru că acei conducători* au
condus în Israel,

pentru că poporul s-a oferit**
de bunăvoie,

binecuvântaţi pe DDDDDomnul!
Ascultaţi*, împăraţilor! Ple-

caţi urechea, căpeteniilor!
Eu, eu voi cânta** DDDDDom-

nului;
voi face o cântare de laudă

DDDDDomnului Dumnezeului lui Is-
rael.

DDDDDoamne*, când ai ieşit Tu din
Seir,

când ai înaintat din câmpiile
Edomului,

pământul** s-a cutremurat şi
cerurile au picurat,

da, norii au picurat apă.
Munţii* s-au zguduita înaintea

feţei DDDDDomnului,
Sinaiul** acela, înaintea DDDDDom-

nului Dumnezeului lui Israel.
În zilele lui Şamgar*, fiul lui

Anat, în zilele Iaelei**,
căile� erau neumblate şi călă-

torii pe drumuri mari umblau pe
căi strâmbe.

Conducătoriib au încetat în Is-
rael,

au încetat până m-am ridicat
eu, Debora,

până m-am ridicat eu, o ma-
mă* în Israel.

Îşi alegeau dumnezei* noi;
atunci războiul era la porţi.

Nu se vedea** nici scut nici
suliţă la patruzeci de mii în Is-
rael.

Inima mea este pentru căpe-
teniile lui Israel, care s-au oferit*
de bunăvoie pentru popor.

Binecuvântaţi pe DDDDDomnul!
Voi, care încălecaţi* pe măgă-

riţe albe, care şedeţi pe covoare
şi care umblaţi pe drum, cân-
taţic**!

Din cauza glasului celor care
împart prada în mijlocul adă-
pătoarelor*,

acolo istorisesc ei drepta-
tead** DDDDDomnului,

dreptatea cârmuirii Sale către
satele Sale în Israel.
Şi poporul DDDDDomnului a co-

borât la porţi.
Trezeşte-te*, trezeşte-te, De-

bora! Trezeşte-te, trezeşte-te, ros-
teşte o cântare!

Ridică-te, Barac, şi du robia**
ta roabă, fiu al lui Abinoam!

Apoi coboară, tu, rămăşiţă de
oameni măreţi*, ca popor al Său.

DDDDDoamne, coboară cu mine în
mijlocule  vitejilor.

Din Efraim sunt cei a căror
rădăcinăf este îng Amalec*.

După tine era Beniamin între
popoarele tale!

Din Machir** au coborât că-
peteniih

şi din Zabulon cei care mâ-
nuiau toiagul conducătoruluii.
Şi căpeteniile lui Isahar erau

cu Debora;
şi Isahar, ca şi Barac*;
au fost trimişi în vale la

picioarele** lui;
la pâraiele lui Ruben au fost

mari hotărâri ale inimii.
De ce ai rămas între staule*,
ca să auzi fluierăturile tur-

melor?
La pâraiele lui Ruben au fost

mari sfătuiri ale inimii!
Galaadul* a rămas dincolo de
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Iordan;
şi Dan, pentru ce a rămas

lângă corăbii?
Aşer** a stat pe ţărmul mă-

rilor
şi a rămas în văile sale.
Zabulon* este un popor care

şi-a primejduit viaţa până la
moarte;

asemenea şi Neftali, pe înăl-
ţimile câmpului.

Împăraţii* au venit, s-au lup-
tat.

Atunci împăraţii Canaanului
s-au luptat

în Taanac**, lângă apele
Meghidoului;

dar n-au luat pradă� de argint.
Din ceruri* se lupta,
de pe cărările lor, stelele s-au

luptat cu Sisera.
Râul Chişon* i-a măturat,
vechiul râua , râul Chişon!
Ai călcat** puterea în pi-

cioare, suflete al meu!
Atunci copitele cailor* s-au

lovit de goana,
de goana puternicilor lor.
Blestemaţi Merozul, zice

Îngerul DDDDDomnului;
blestemaţi, blestemaţi pe lo-

cuitorii lui,
pentru că ei n-au venit* în

ajutorul DDDDDomnului,
în ajutorul** DDDDDomnului prin-

tre viteji�.
Binecuvântată să fie mai pre-

sus de femei Iael*, soţia lui He-
ber chenitul,

binecuvântată** mai presus
de femeile care stau în cort!

El a cerut* apă, ea i-a dat
lapte;

în potirul celor măreţi ea i-a
adus smântână.

Ea şi-a întins mâna* spre ţăruş
şi dreapta ei spre ciocanul

lucrătorilor
şi a lovit cu ciocanul pe Sisera,

i-a zdrobit capul,
a sfărâmat şi i-a străpuns

tâmpla.
El s-a ghemuit la picioarele ei,

a căzut, s-a întins jos;
s-a ghemuit la picioarele ei, a

căzut.
Unde s-a ghemuit, acolo a căzut

nimicit.
Mama lui Sisera se uită pe

fereastră
şi strigă printre zăbrele:
«Pentru ce întârzie carul lui să

vină?
Pentru ce zăboveşte tropotul

carelor sale?»
Cele înţelepte dintre doamnele

ei răspund
şi ea îşi răspunde singură:
«N-au găsit ei, n-au împărţit

ei prada,
o fată, două fete de fiecare cap

de bărbat?
Pradă* de veşminte vopsite

pentru Sisera,
pradă de veşminte vopsite,

brodate;
veşminte vopsite, brodate pe

ambele părţi pentru gâtul pră-
dătoruluib!»

Aşa* să fie nimiciţi toţi vrăj-
maşii Tăi, DDDDDoamne!

Iar cei care Te iubesc să fie
ca răsăritul** soarelui în pute-
rea� sa!�
Şi ţara a avut odihnă patruzeci

de ani.
Şi fiii lui Israel au făcut rău*

în ochii DDDDDomnului şi DDDDDomnul i-a
dat în mâna lui Madianc** şap-
te ani. Şi mâna lui Madian a fost
tare împotriva lui Israel. Din cau-
za madianiţilor, fiii lui Israel
şi-au făcut săpăturid* în munţi şi
peşteri şi locuri întărite. Şi era
aşa: când semăna Israel, se suiau
Madian şi Amalec* şi fiii răsă-
ritului**; şi se suiau împotriva
lor. Şi îşi aşezau tabăra împotri-
va lor şi stricau* venitul ţării până
la Gaza şi nu lăsau merinde în
Israel, nici oaie, nici bou, nici mă-
gar. Pentru că se suiau cu vitele
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lor şi cu corturile lor şi veneau o
mulţime, ca lăcustele*: ei şi că-
milele lor erau fără număr şi in-
trau în ţară ca s-o distrugă. Şi Is-
rael era foarte* sărăcit din cauza
lui Madian; şi fiii lui Israel au stri-
gat** către DDDDDomnul.
Şi a fost aşa: când fiii lui Is-

rael au strigat către DDDDDomnul din
cauza lui Madian, DDDDDomnul a
trimis pe un profet la fiii lui Isra-
el, care le-a* zis: �Aşa zice DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: «Eu v-am
făcut să vă suiţi din Egipt
şi v-am scos din casa** robilor şi
v-am scăpat din mâna egiptenilor
şi din mâna tuturor asupritorilor
voştri şi i-am alungat* dinaintea
voastră şi v-am dat ţara lor. Şi
v-am zis: «Eu sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru; nu vă temeţi* de
dumnezeii amoriţilor, în a căror
ţară locuiţi». Dar n-aţi ascultat de
glasul Meu»�.
Şi Îngerul* DDDDDomnului a venit

şi S-a aşezat sub stejarula din
Ofra, care era al lui Ioas din
Abiezer**. Şi Ghedeon�, fiul său,
bătea grâu în teasc, ca să-l as-
cundă de madianiţi. Şi Îngerul*
DDDDDomnului i S-a arătat şi i-a
zis: �DDDDDomnul este** cu tine, răz-
boinic viteaz!� Şi Ghedeon I-a
zis: �Ah, Domnul meu! Dacă este
DDDDDomnul cu noi, pentru ce au ve-
nit toate acestea asupra noastră?
Şi unde* sunt toate minunile Sale,
pe care ni le-au istorisit** părin-
ţii noştri, zicând: «Nu ne-a scos
DDDDDomnul din Egipt?» Şi acum, DDDDDom-
nul ne-a lepădat� şi ne-a dat
în mâna lui Madian�. Şi DDDDDomnul
a privit spre el şi i-a zis:
�Mergi cu această putere* a ta şi
vei salva pe Israel din mâna lui
Madian. Nu te-am trimis** Eu?�
Şi el I-a zis: �Ah, Doamne, prin
ce* voi salva pe Israel? Iată, fa-
miliab mea este cea mai săracă**
în Manase şi eu sunt cel mai mic

în casa tatălui meu�. Şi DDDDDomnul
i-a zis: �Eu voi fi* negreşit cu tine
şi vei bate pe Madian ca pe un
singur om�. Şi el I-a zis: �Acum,
dacă am căpătat favoare în ochii
Tăi, dă-mi un semn* că Tu vor-
beşti cu mine; Te rog, nu Te de-
părta de aici*, până voi veni la
Tine şi voi aduce darul meu şi-l
voi pune înaintea Ta�. Şi El a zis:
�Voi zăbovi până te vei întoarce�.
Şi Ghedeon a intrat* şi a pre-
gătit un ied dintre capre şi azime
dintr-o efă de făină: carnea a
pus-o în coş şi zeama a pus-o în
oală şi I-a adus afară sub stejar şi
I le-a pus înainte. Şi Îngerul lui
Dumnezeu i-a zis: �Ia carnea şi
azimele şi pune-le* pe această
stâncă şi varsă** zeama�. Şi a fă-
cut aşa. Şi Îngerul DDDDDomnului a în-
tins vârful toiagului care era în
mâna Sa şi a atins carnea şi a-
zimele. Şi focul* s-a ridicat din
stâncă şi a mistuit carnea şi azi-
mele. Şi Îngerul DDDDDomnului S-a
depărtat dinaintea ochilor lui.
Şi Ghedeon a văzut* că era

Îngerul DDDDDomnului şi Ghedeon a
zis: �Vai, Doamne DDDDDumnezeule!
Pentru că am văzut** pe Îngerul
DDDDDomnului faţă în faţă�. Şi DDDDDom-
nul i-a zis: �Pace* ţie, nu te teme,
nu vei muri!� Şi Ghedeon a zidit
acolo un altar DDDDDomnului şi l-a
numit �DDDDDomnul păciic�. Până în
ziua aceasta el este încă în Ofra*
din Abiezer.
Şi a fost aşa: în noaptea aceea,

DDDDDomnul i-a zis: �Ia viţelul pe ca-
re-l are tatăl tău, al doilea taur
de şapte ani, şi dărâmă altarul lui
Baal pe care-l are tatăl tău şi taie
aşera* care este lângă el. Şi zi-
deşte un altar DDDDDomnului Dumne-
zeului tău pe vârful acestei în-
tărituri, în felul rânduit, şi ia al
doilea taur şi oferă-l ca ardere-
de-totd cu lemnele aşerei, pe care
o vei tăia�. Şi Ghedeon a luat zece

*Cap. 7.12.

*Deut. 28.43.
**Cap. 3.15.
Osea 5.15.

*Cap. 2.1,2.
**Ios. 24.17.

*Ps. 44.2,3.

*2 Împ. 17.35;
17.37,38.
Ier. 10.2.

*Vers. 21.
Cap. 13.3.
**Ios. 17.2.
�Ev. 11.32.

*Cap. 13.3.
Lc. 1.11,28.
**Ios. 1.5.

*Ps. 89.49.
Is. 59.1; 63.15
**Ps. 44.1.
�Vers. 1.
2 Cr. 15.2.
Ps. 44.9.

*1 Sam. 12.11
Ev. 11.32,34.
**Ios. 1.9.
Cap. 4.6.

*Ex. 3.11.
**1 Sam. 9.21
Vers. 11.
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bărbaţi dintre robii săi şi a făcut
cum îi vorbise DDDDDomnul. Şi a fost
aşa: fiindcă se temea de casa
tatălui său şi de oamenii cetăţii
să facă aceasta ziua, a făcut-o
noaptea.
Şi, când s-au trezit oamenii

cetăţii dis-de-dimineaţă, iată, al-
tarul lui Baal era dărâmat, şi aşera
care era lângă el, tăiată, şi taurul
al doilea adus ardere-de-tot
pe altarul care era zidit. Şi ei au
zis unul către altul: �Cine a făcut
aceasta?� Şi au cercetat şi au în-
trebat şi au zis: �Ghedeon, fiul
lui Ioas, a făcut lucrul acesta�. Şi
oamenii cetăţii i-au zis lui Ioas:
�Scoate afară pe fiul tău, ca să
moară, pentru că a dărâmat alta-
rul lui Baal şi pentru că a tăiat
aşera care era lângă el�. Şi Ioas a
zis tuturor celor care stăteau lân-
gă el: �Vreţi voi să-l apăraţi pe
Baal? Sau vreţi voi să-l salvaţi?
Cine-l va apăra să moară până
dimineaţă. Dacă el este dumne-
zeu, să se apere singur, pentru că
i-au dărâmat altarul�. Şi l-au nu-
mit în ziua aceea Ierub-Baala*, zi-
când: �Apere-se Baal împotriva
lui, pentru că i-a dărâmat altarul�.
Şi tot Madianul* şi Amalec şi

fiii răsăritului s-au adunat îm-
preună şi au trecutb şi şi-au aşezat
tabăra în Valea** Izreel. Şi Du-
hul* DDDDDomnului l-a îmbrăcat pe
Ghedeonc şi el a sunat** din trâm-
biţă şi cei din Abiezer au fost che-
maţi după el. Şi a trimis soli prin
tot Manase şi au fost chemaţi şi
ei după el. Şi a trimis soli la Aşer
şi la Zabulon* şi la Neftali, şi
ei s-au suit în întâmpinarea lor.
Şi Ghedeon a spus lui Dum-

nezeu: �Dacă vrei să salvezi* pe
Israel prin mâna mea, cum ai zis,
iată, voi pune* un val de lână în arie;
dacă va fi rouă numai pe val şi
tot ogorul va fi uscat, atunci voi
cunoaşte că vei salva pe Israel
prin mâna mea, aşa cum ai zis�.

Şi a fost aşa. Şi s-a sculat dis-
de-dimineaţă a doua zi şi a strâns
valul şi a stors roua din val, un
vas plin cu apă. Şi Ghedeon a zis
lui Dumnezeu: �Să nu se aprindă*
mânia Ta împotriva mea şi voi
vorbi numai de data aceasta: «Te
rog, să mai încerc numai de data
aceasta cu valul. Te rog, să fie
uscat numai valul şi pe tot ogorul
să fie rouă»�. Şi Dumnezeu a făcut
aşa în noaptea aceea: şi a fost
uscat numai valul şi pe tot ogorul
a fost rouă.
Şi Ierub-Baal*, adică Ghede-

on, s-a sculat de dimineaţă, şi tot
poporul care era cu el, şi şi-au aşe-
zat tabăra lângă izvorul Harodd;
şi avea tabăra lui Madian spre
nord, lângă dealul More**, în
vale. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Ghe-
deon: �Poporul care este cu tine
este prea mult ca să dau pe Ma-
dian în mâna lor, ca nu cumva Is-
rael să se laude* împotriva Mea,
zicând: «Mâna mea m-a salvat».
Şi acum strigă în auzul poporu-
lui, zicând: «Cine este fricos* şi
tremură să se întoarcă şi să ple-
ce de la muntele Galaad»�. Şi
douăzeci şi două de mii s-au
întors din popor şi au rămas zece
mii. Şi DDDDDomnul a zis lui Ghe-
deon: �Poporul este încă mult,
coboară-i la apă şi ţi-i voi în-
cerca acolo; şi va fi aşa: acela de-
spre care îţi voi zice: «Acesta
să meargă cu tine!», acela va mer-
ge cu tine; şi despre oricine îţi
voi zice: «Acesta să nu meargă cu
tine!», acela nu va merge�. Şi a
coborât poporul la apă. Şi DDDDDom-
nul a zis lui Ghedeon: �Pe oricine
va lipăi cu limba sa din apă, cum
lipăie câinele, pe acela pune-l deo-
parte; tot aşa pe oricine se va ple-
ca pe genunchi ca să bea�. Şi nu-
mărul celor care au lipăit cu mâna
la gura lor a fost trei sute de băr-
baţi; şi tot restul poporului s-a
plecat pe genunchi ca să bea apă.

*Cap. 7.1.
1 Sam. 12.11.
2 Sam. 11.21.

*Vers. 3.
**Ios. 17.16.

*Cap. 3.10.
1 Cr. 12.18.
2 Cr. 24.20.
**Num. 10.3.
Cap. 3.27.

*Cap. 4.6,10;
5.18.

*Cap. 6.17.

*Ex. 4.3,4;
4.6,7.
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Şi DDDDDomnul a zis lui Ghedeon: �Cu
cei trei* sute de oameni care au
lipăit vă voi salva şi voi da pe
Madian în mâna ta, iar tot popo-
rul să meargă fiecare la locul
său�. Şi au luat merindele popo-
rului în mâna lor şi trâmbiţele
lui; şi pe toţi bărbaţii lui Israel i-a
trimis pe fiecare la cortul său,
dar a reţinut pe cei trei sute de
bărbaţi. Şi tabăra lui Madian era
mai jos de el, în vale.
Şi a fost aşa: în noaptea*

aceea, DDDDDomnul i-a zis: �Ridică-te,
coboară în tabără, pentru că am
dat-o în mâna** ta. Şi, dacă te
temi să cobori singur, coboară
în tabără cu Puraa, slujitorul tău.
Şi vei auzi* ce zic ei şi apoi ţi
se vor întări mâinile şi vei coborî
în tabără�. Şi a coborât cu Pura,
slujitorul său, la partea de afară
a oamenilor înarmaţi, care erau
în tabără. Şi Madian şi Amalec şi
toţi fiii răsăritului s-au întins în
vale, o mulţime, ca lăcustele*; şi
cămilele lor erau multe, fără nu-
măr, ca nisipul de pe ţărmul mă-
rii. Şi Ghedeon a venit şi, iată,
un bărbat istorisea tovarăşului
său un vis şi zicea: �Iată, am visat
un vis şi, iată, o turtă de pâine de
orz se rostogolea în tabăra lui
Madian şi a venit până la cort
şi l-a lovit şi a căzut; şi l-a răs-
turnat cu susul în jos şi cortul s-a
desfăcut�. Şi tovarăşul său a răs-
puns şi a zis: �Aceasta nu este
decât sabia lui Ghedeon, fiul lui
Ioas, bărbatul lui Israel: Dum-
nezeu a dat în mâna* lui pe Ma-
dian şi toată tabăra�.
Şi a fost aşa: când a auzit

Ghedeon istorisirea visului şi in-
terpretarea lui, s-a închinat şi s-a
întors în tabăra lui Israel şi a zis:
�Ridicaţi-vă, pentru că DDDDDomnul a
dat tabăra lui Madian în mâna
voastră�. Şi a împărţit pe cei trei
sute de bărbaţi în trei cete şi a
pus o trâmbiţă în mâna fiecăruia,

şi urcioare goale, şi făclii în ur-
cioare*. Şi le-a zis: �Uitaţi-vă la
mine şi faceţi la fel. Şi, iată, când
mă voi duce la marginea taberei,
va fi aşa: cum voi face eu, aşa
să faceţi şi voi. Şi, când voi suna
din trâmbiţă, eu şi toţi cei care
sunt cu mine, să sunaţi şi voi din
trâmbiţe împrejurul întregii ta-
bere şi să spuneţi: «Pentru DDDDDom-
nul şi pentru Ghedeon!b»�
Şi Ghedeon şi suta de bărbaţi

care erau cu el au venit la mar-
ginea taberei, la începutul străjii
de la mijlocc; şi de-abia aşezaseră
straja; şi ei au sunat din trâmbi-
ţă şi au sfărâmat urcioarele care
erau în mâinile lor. Şi cele trei ce-
te au sunat din trâmbiţe şi au
sfărâmat urcioarele şi au ţinut
făcliile în mâna stângă şi trâm-
biţele în mâna dreaptă, ca să sune,
şi au strigat: �Sabia DDDDDomnului şi
a lui Ghedeon!� Şi stătea* fieca-
re om la locul său împrejurul ta-
berei; şi toată** oştirea a alergat
şi a strigat şi a fugit. Şi cei trei
sute au sunat* din trâmbiţe; şi
DDDDDomnul a ridicat** sabia� fiecă-
rui om împotriva tovarăşului
său în toată tabăra. Şi tabăra a
fugit până la Bet-Şita, către Ţe-
rera, până la hotarul lui Abel-Me-
hola��, lângă Tabat.
Şi bărbaţii lui Israel s-au a-

dunat din Neftali* şi din Aşer şi
din tot Manase şi au urmărit pe
Madian.
Şi Ghedeon a trimis soli în

tot ţinutul muntos* al lui Efraim,
zicând: �Coborâţi împotriva lui
Madian şi luaţi-le apele până la
Bet-Bara, şi Iordanul�. Şi toţi băr-
baţii lui Efraim s-au adunat şi au
luat** apele până la Bet-Bara�, şi
Iordanul. Şi au prins pe două*
căpetenii ale lui Madian, pe Orebd

şi pe Zeebe; şi au ucis pe Oreb
pe stânca** lui Oreb şi pe Zeeb
l-au ucis la teascul lui Zeeb; şi au
urmărit pe Madian şi au adus
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capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghe-
deon, dincolo� de Iordan.
Şi bărbaţii* lui Efraim i-au

zis: �Ce ne-ai făcut, de nu ne-ai che-
mat când te-ai dus ca să te lupţi
cu Madian?� Şi s-au certat foarte
tare cu el. Şi el le-a zis: �Ce am
făcut eu acum pe lângă voi? Nu
este mai bună strângerea boa-
belor rămase din Efraim decât cule-
sul viei din* Abiezer? Dumne-
zeu a dat în mâinile* voastre pe
căpeteniile Madianului, pe Oreb
şi pe Zeeb, şi ce am putut face
eu pe lângă voi?� Atunci duhul
lor s-a potolit** faţă de el, când
a zis cuvântul acesta.
Şi Ghedeon a venit* la Iordan

şi a trecut, el şi cei trei sute de
bărbaţi care erau cu el, obosiţi,
totuşi urmărind. Şi a spus băr-
baţilor din Sucot*: �Daţi, vă rog,
pâini poporului care mă urmează,
pentru că sunt obosiţi; şi eu ur-
măresc pe Zebah şi pe Ţalmuna,
împăraţii Madianului�. Şi căpe-
teniile Sucotului au zis: �Sunt
mâinele* lui Zebah** şi ale lui
Ţalmuna chiar în mâna ta, ca să
dăm pâine� oştirii tale?� Şi Ghe-
deon a zis: �De aceea, când* va
da DDDDDomnul pe Zebah şi pe Ţal-
muna în mâna mea, vă voi treie-
ra carnea cu spinii pustiului şi
cu mărăcini�. Şi de acolo s-a suit la
Penuel* şi le-a vorbit la fel.
Şi oamenii din Penuel i-au răs-
puns cum au răspuns oamenii
din Sucot. Şi a vorbit şi bărbaţi-
lor din Penuel, zicând: �Când mă
voi întoarce* în pace, voi dă-
râma** turnul acesta�.

Iar Zebah şi Ţalmuna erau în
Carcor, şi taberele lor cu ei, cam
cincisprezece mii, toţi câţi au
rămas din toată* tabăra fiilor
răsăritului, căci căzuseră o sută
douăzeci de mii de oameni care
scoteau sabia. Şi Ghedeon s-a suit
pe calea celor care locuiau în cor-
turi, la răsărit de Nobah* şi Iog-

beha, şi a lovit tabăra, pentru că
tabăra era fără grijă**. Şi Zebah
şi Ţalmuna au fugit şi el i-a ur-
mărit şi a prins* pe cei doi îm-
păraţi ai lui Madian, pe Zebah şi
pe Ţalmuna; şi a îngrozita toată
tabăra.
Şi Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a

întors de la luptă, de la suişul lui
Heresb. Şi a prins pe un băiat al
bărbaţilor din Sucot şi l-a între-
bat; şi el i-a scris pe căpeteniile
Sucotului şi pe bătrânii săi: şap-
tezeci şi şapte de bărbaţi. Şi a
venit la bărbaţii din Sucot şi a
zis: �Iată pe Zebah şi pe Ţalmu-
na, cu care m-aţi batjocorit*, zi-
când: «Sunt mâinele lui Zebah
şi ale lui Ţalmuna chiar în mâna ta,
ca să dăm pâine oamenilor tăi
obosiţi?»� Şi a luat* pe bătrânii
cetăţii şi spini din pustiu şi mă-
răcini şi a pedepsit pe oamenii
Sucotului cu ei. Şi a dărâmat*
turnul** din Penuel şi a ucis pe
oamenii cetăţii.
Şi a zis lui Zebah şi lui Ţal-

muna: �Cum erau bărbaţii pe care
i-aţi ucis la Tabor*?� Şi au răs-
puns: �Ca tine, aşa erau; fiecare
semăna cu fiii unui împărat�. Şi
el a zis: �Erau fraţii mei, fiii ma-
mei mele! Viu este DDDDDomnul, că da-
că i-aţi fi lăsat în viaţă, nu v-aş
ucide�. Şi a zis către întâiul-năs-
cut al său, Ieter: �Ridică-te, uci-
de-i!� Dar băiatul nu şi-a scos
sabia, pentru că se temea, fiindcă
era încă tânărc. Şi Zebah şi Ţal-
muna au zis: �Ridică-te tu şi a-
runcă-te asupra noastră, căci cum
este bărbatul, aşa este puterea
lui�. Şi Ghedeon s-a ridicat şi a
ucis* pe Zebah şi pe Ţalmuna; şi
a luat lunişoareled care erau la
gâturile cămilelor lor.
Şi bărbaţii lui Israel au zis lui

Ghedeon: �Stăpâneşte peste noi,
tu şi fiul tău şi fiul fiului tău,
pentru că ne-ai salvat din mâna
lui Madian�. Şi Ghedeon le-a zis:
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�Nu eu voi stăpâni peste voi, nici
fiul meu nu va stăpâni peste voi:
DDDDDomnul* va stăpâni peste voi�.
Şi Ghedeon le-a zis: �Vă voi face o
cerere: Daţi-mi fiecare cerceiia

prăzii sale� (pentru că aceia aveau
cercei de aur, fiindcă erau ismae-
liţi*). Şi au zis: �Îţi dăm bu-
curoşi!� Şi au întins o manta şi
au aruncat pe ea fiecare cerceii pră-
zii sale. Şi greutatea cerceilor de
aur pe care îi ceruse el era de o
mie şapte sute de sicli de aur, în
afară de lunişoarele şi cerceii şi
hainele de purpură pe care le
aveau împăraţii lui Madian şi
în afară de lanţurile de gât care
erau pe gâturile cămilelor lor.
Şi Ghedeon a făcut din ele un
efod* şi l-a pus în cetatea sa, în
Ofra**. Şi tot Israelul a curvit�
după el acolo; şi a fost o cursă��
pentru Ghedeon şi pentru casa lui.
Şi Madian a fost supus înain-

tea fiilor lui Israel şi nu şi-a mai
ridicat capul. Şi ţara a avut odih-
nă* patruzeci de ani în zilele lui
Ghedeon.
Şi Ierubaal*, fiul lui Ioas, a

mers şi a locuit în casa lui. Şi
Ghedeon a avut şaptezeci* de fii
ieşiţi din coapsele sale, pentru că
avea multe soţii. Şi ţiitoarea* lui
care era în Sihem i-a născut şi
ea un fiu, şi el i-a pus numele
Abimelec. Şi Ghedeon, fiul lui
Ioas, a murit după o bună bătrâ-
neţe* şi a fost înmormântat în
mormântul lui Ioas, tatăl său, în
Ofra** din Abiezer.
Şi a fost aşa: după ce a mu-

rit* Ghedeon, fiii lui Israel s-au
întors din nou şi au curvit** după
baali şi şi-au făcut dumnezeu pe
Baal-Beritb�. Şi fiii lui Israel nu
şi-au amintit* de DDDDDomnul Dum-
nezeul lor, care îi scăpase din
mâna vrăjmaşilor lor, de jur-îm-
prejur. Şi n-au arătat bunătate*
casei lui Ierubaal-Ghedeon, după

tot binele pe care-l făcuse el lui
Israel.
Şi Abimelec, fiul lui Ierubaal,

s-a dus la Sihem, la fraţii* mamei
sale, şi le-a vorbit lor şi întregii
familii a casei tatălui mamei
sale, zicând: �Vorbiţi, vă rog, în
auzul tuturor locuitorilorc Sihe-
mului: «Ce este mai bine pentru
voi: să stăpânească* peste voi
şaptezeci de oameni, toţi fii ai
lui Ierubaal, sau să stăpânească
peste voi un singur om?» şi a-
mintiţi-vă că eu sunt osul** vostru
şi carnea voastră�. Şi fraţii mamei
sale au spus despre el toate cu-
vintele acestea, în auzul tuturor
locuitorilor din Sihem. Şi inima
lor s-a plecat spre Abimelec, pen-
tru că au zis: �El este fratele* nos-
tru�. Şi i-au dat şaptezeci de si-
cli de argint din casa lui Baal-
Berit*. Cu ei, Abimelec a tocmit
oameni fără căpătâi** şi îndrăz-
neţid, şi ei l-au urmat. Şi a venit
în casa tatălui său la Ofra* şi a
ucis** pe o singură piatră pe fra-
ţii săi, pe fiii lui Ierubaal, şapte-
zeci� de oameni; şi a rămas nu-
mai Iotam, cel mai mic fiu al lui
Ierubaal, pentru că s-a ascuns.
Şi toţi locuitorii Sihemului

s-au adunat şi toată casa lui Mi-
loe şi s-au dus şi l-au făcut împă-
rat pe Abimelec la stejarul stâl-
puluif care este în Sihem.
Şi au spus lui Iotam. Şi el

s-a dus şi a stat pe vârful munte-
lui Garizim* şi şi-a ridicat glasul
şi a strigat şi le-a zis: �Asculta-
ţi-mă, locuitori ai Sihemului, şi
Dumnezeu să vă audă. Copacii*
s-au dus odată să ungă un împă-
rat peste ei. Şi au zis măslinului:
«Împărăţeşte** peste noi!» Şi
măslinul le-a zis: «Să-mi las eu
grăsimea mea cu care, prin mine,
Dumnezeu şi omul sunt onoraţi*
şi să mă duc să mă clatin pes-
te copaci?» Şi copacii au zis
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smochinului: «Vino, împărăţeşte
peste noi!» Şi smochinul le-a zis:
«Să-mi las eu dulceaţa mea şi
rodul meu cel bun şi să mă duc
să mă clatin peste copaci?» Şi
copacii au zis viţei: «Vino tu, îm-
părăţeşte peste noi!»  Şi viţa le-a
zis: «Să-mi las eu mustul meu,
care înveseleşte* pe Dumnezeu şi
pe om, şi să mă duc să mă clatin
peste copaci?» Şi toţi copacii au
zis tufei de spini: «Vino tu, îm-
părăţeşte peste noi!» Şi tufa de
spini a zis copacilor: «Dacă în-
tr-adevăr mă ungeţi împărat pes-
te voi, veniţi, puneţi-vă încrede-
rea în umbra* mea; iar de nu, să
iasă foc** din spin şi să mistuie�
cedrii Libanului». Şi acum, dacă aţi
lucrat cu adevăr şi în integritate,
făcând împărat pe Abimelec, şi
dacă aţi lucrat bine cu Ierubaal şi
cu casa lui şi dacă i-aţi făcut după*
vrednicia mâinilor lui � pentru că
tatăl meu s-a luptat pentru voi şi
şi-a primejduit viaţa şi v-a scăpat
din mâna lui Madian, dar voi v-aţi
ridicat* astăzi împotriva casei
tatălui meu şi aţi ucis pe o singură
piatră pe fiii** săi, şaptezeci
de inşi, şi aţi făcut împărat pe
Abimelec, fiul� roabei sale, peste
locuitorii Sihemului, pentru că
este fratele vostru � dacă deci aţi
lucrat cu adevăr şi în integritate
cu Ierubaal şi cu casa lui în aceas-
tă zi, bucuraţi-vă* de Abimelec şi
să se bucure şi el de voi! Iar de
nu, să iasă foc* din Abimelec şi
să mistuie pe locuitorii Sihemului
şi pe Bet-Milo; şi să iasă foc din
locuitorii Sihemului şi din Bet-
Milo şi să mistuie pe Abimelec�.
Şi Iotam a alergat şi a fugit; şi s-a
dus la Beer* şi a locuit acolo, de
frica lui Abimelec, fratele său.
Şi Abimelec a stăpânit peste

Israel trei ani. Şi Dumnezeu a
trimis* un duh rău între Abimelec
şi locuitorii Sihemului; şi locui-
torii Sihemului au fost necredin-

cioşi** lui Abimelec, pentru ca
violenţa* arătată celor şaptezeci
de fii ai lui Ierubaal şi sângele**
lor să fie pus asupra lui Abimelec,
fratele lor, care i-a ucis, şi asupra
locuitorilor Sihemului, care i-au
întărit mâinile ca să ucidă pe fra-
ţii săi. Şi locuitorii Sihemului au
pus pânditori pentru el pe vâr-
furile munţilor şi prădau pe toţi
cei care treceau pe drum pe lângă
ei. Şi i s-a spus lui Abimelec.
Şi Gaal, fiul lui Ebed, a venit

cu fraţii săi şi au trecut la Sihem;
şi locuitorii Sihemului s-au în-
crezut în el. Şi au ieşit la câmp
şi au cules viile şi au călcat stru-
gurii şi s-au veselita şi au intrat
în casa* dumnezeului lor şi au
mâncat şi au băut şi au blestemat
pe Abimelec. Şi Gaal, fiul lui
Ebed, a zis: �Cine* este Abimelec
şi cine este Sihem, ca să-i slujim?
Nu este el fiul lui Ierubaal, şi
Zebul supraveghetorul său? Slu-
jiţi bărbaţilor lui Hamor**, tatăl
lui Sihem! Şi pentru ce i-am sluji
lui? O, de ar fi acest popor în
mâna mea*, aş îndepărta pe Abi-
melec!� Şi a zis luib Abimelec:
�Înmulţeşte-ţi oştirea şi ieşi!�
Şi Zebul, căpetenia cetăţii, a

auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui
Ebed, şi mânia lui s-a aprins. Şi a
trimis soli cu vicleşug la Abime-
lec, zicând: �Iată, Gaal, fiul lui
Ebed, şi fraţii săi au venit la Si-
hem şi, iată, ei întărâtă cetatea îm-
potriva ta. Şi acum ridică-te noap-
tea, tu şi poporul care este cu ti-
ne, şi pândeşte în câmp. Şi va fi
aşa: dimineaţa, la răsăritul soare-
lui, scoală-te devreme şi năpus-
teşte-te asupra cetăţii şi, iată, el şi
poporul care este cu el vor ieşi
împotriva ta şi vei face cu el după
cum va găsi mâna ta�. Şi Abi-
melec s-a ridicat noaptea şi tot
poporul care era cu el şi s-au
aşezat la pândă împotriva Sihe-
mului în patru cetec. Şi Gaal, fiul
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lui Ebed, a ieşit şi a stat la intrarea
porţii cetăţii. Şi Abimelec s-a
ridicat de la pândă, şi tot poporul
care era cu el. Şi Gaal a văzut
poporul şi a zis lui Zebul: �Iată,
coboară oameni din vârfurile
munţilor!� Şi Zebul i-a zis: �Tu
vezi umbra munţilor ca oameni�.
Şi Gaal a vorbit din nou şi a zis:
�Iată, coboară oameni de pe
înălţimea ţării şi vine o ceată pe
calea Stejarului Ghicitorului�.
Şi Zebul i-a zis: �Unde este acum
gura ta cu care* ziceai: «Cine este
Abimelec, ca să-i slujim?» Nu
este acesta poporul pe care l-ai
dispreţuit? Ieşi acum, te rog, şi
luptă-te cu el�. Şi Gaal a ieşit în
fruntea locuitorilor Sihemului şi
s-a luptat cu Abimelec. Şi Abi-
melec l-a urmărit şi el a fugit
dinaintea lui şi mulţi au căzut
ucişia până la intrarea porţii.
Şi Abimelec a locuit în Aruma. Şi
Zebul a alungat pe Gaal şi pe fraţii
săi, ca să nu locuiască în Sihem.
Şi a fost aşa: a doua zi, po-

porul a ieşit la câmp; şi au spus
lui Abimelec. Şi el şi-a luat oa-
menii şi i-a împărţit în trei cete şi
s-a aşezat la pândă în câmp. Şi s-a
uitat şi, iată, poporul ieşea din
cetate. Şi s-a ridicat împotriva lor
şi i-a bătut. Şi Abimelec şi cetele
care erau cu el s-au năpustit
înainte şi au stat la intrarea porţii
cetăţii; şi două din cete s-au nă-
pustit asupra tuturor celor care
erau în câmp şi i-au ucis. Şi Abi-
melec s-a luptat împotriva cetăţii
toată ziua aceea şi a luat* cetatea
şi a ucis poporul care era în ea şi
a dărâmat** cetatea şi a presăra-
t-o cu sare.
Şi toţi stăpânii turnului Si-

hemului au auzit şi au intrat în
fortăreaţa casei dumnezeului*
Beritb. Şi i s-a spus lui Abimelec
că toţi stăpânii turnului Sihemu-
lui s-au adunat. Şi Abimelec s-a
suit pe muntele Ţalmon*, el şi tot

poporul care era cu el, şi Abi-
melec a luat o secure în mâna sa şi
a tăiat o ramură dintr-un copac şi a
ridicat-o şi a pus-o pe umărul său;
şi a zis către tot poporul care era
cu el: �Ce m-aţi văzut că fac, gră-
biţi-vă să faceţi ca mine�. Şi
tot poporul la fel şi-a tăiat fiecare
ramura lui şi au mers după Abi-
melec şi le-au pus pe fortăreaţă
şi au ars cu foc fortăreaţa deasu-
pra lor. Şi au murit toţi bărbaţii
turnului Sihemului, cam o mie de
bărbaţi şi de femei.
Şi Abimelec s-a dus la Tebeţ

şi s-a năpustit împotriva Tebeţului
şi l-a luat. Şi era un turn tare în
mijlocul cetăţii şi acolo au fugit
toţi bărbaţii şi femeile şi toţi lo-
cuitorii cetăţii; şi au încuiat uşile
după ei şi s-au suit pe acoperişul
turnului. Şi Abimelec a venit până
la turn şi s-a luptat împotriva lui
şi s-a apropiat de intrarea turnu-
lui ca să-l ardă cu foc. Şi o femeie
a aruncat* piatra de râşniţă de
deasupra pe capul lui Abimelec
şi i-a zdrobit capul. Şi el* a che-
mat îndată la sine pe tânărul ca-
re-i purta armele şi i-a zis: �Scoa-
te-ţi sabia şi omoară-mă, ca să nu
se zică despre mine: «L-a ucis o
femeie»�. Şi tânărul său l-a stră-
puns şi a murit.
Şi bărbaţii lui Israel, văzând

că Abimelec a murit, au mers fie-
care la locul său. Şi Dumnezeu a
întors* asupra lui Abimelec rău-
tatea pe care o făcuse tatălui
său, ucigând pe cei şaptezeci de
fraţi ai săi. Şi toată răutatea
bărbaţilor Sihemului, Dumnezeu
a întors-o asupra capetelor lor, şi
blestemul* lui Iotam, fiul lui Ie-
rubaal, a venit asupra lor.
Şi după Abimelec s-a ridi-

cat*, ca să salveze pe Israel, To-
la, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, băr-
bat din Isahar; şi el locuia în Şa-
mir, pe muntele lui Efraim. Şi a
judecat pe Israel douăzeci şi trei
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de ani; şi a murit şi a fost înmor-
mântat în Şamir.
Şi după el s-a ridicat Iaira ga-

laaditul şi a judecat pe Israel
douăzeci şi doi de ani. Şi el a
avut treizeci de fii care încăle-
cau* pe treizeci de mânji de mă-
găriţă; şi aveau treizeci de cetăţi,
care se numesc** satele lui Iair
până în ziua aceasta şi sunt în
ţara Galaadului. Şi Iair a murit
şi a fost înmormântat în Camon.
Şi fiii lui Israel din nou au

făcut răub* în ochii DDDDDomnului şi
au slujit** baalilor şi astarteelor
şi dumnezeilor Sirieic şi dumne-
zeilor� Sidonului şi dumnezeilor
Moabului şi dumnezeilor fiilor
lui Amon şi dumnezeilor filis-
tenilor; şi au părăsit pe DDDDDomnul
şi nu I-au slujit. Şi mânia DDDDDom-
nului s-a aprins împotriva lui Is-
rael şi i-a vândut* în mâna filis-
tenilor şi în mâna fiilor lui Amon.
Şi ei au asuprit şi au zdrobit pe
fiii lui Israel în anul acela; opt-
sprezece ani au asuprit pe toţi fiii
lui Israel, care erau dincolo de
Iordan, în ţara amoriţilor, care
este în Galaad. Şi fiii lui Amon
au trecut Iordanul ca să se lupte
şi cu Iuda şi cu Beniamin şi cu
casa lui Efraim; şi Israel era foar-
te strâmtorat.
Şi fiii lui Israel au strigat* că-

tre DDDDDomnul, zicând: �Noi am pă-
cătuit împotriva Ta, pentru că
am părăsit pe Dumnezeul nostru
şi am slujit baalilor�. Şi DDDDDomnul
a zis fiilor lui Israel: �Nu v-am
salvat* de egipteni şi de amoriţi**
şi de fiii lui Amon� şi de filis-
teni��? Şi sidonienii* şi Ama-
lec** şi Maond v-au asuprit� şi
aţi strigat către Mine şi Eu v-am
salvat din mâna lor. Dar voi M-aţi
părăsit* şi aţi slujit altor dum-
nezei; de aceea nu vă voi mai
salva. Mergeţi şi strigaţi* la dum-
nezeii pe care vi i-aţi ales: ei să

vă salveze în timpul strâmtoră-
rii voastre�. Şi fiii lui Israel au
zis DDDDDomnului: �Am păcătuit,
fă-ne* cum este bine în ochii Tăi;
numai, Te rugăm, scapă-ne în ziua
aceasta�. Şi au îndepărtat* dum-
nezeii străini din mijlocul lor şi
au slujit DDDDDomnului. Şi sufletul
Său a fost îndurerat de nenoro-
cirea** lui Israel.
Şi fiii lui Amon s-au adunat şi

şi-au aşezat tabăra în Galaad; şi
fiii lui Israel s-au adunat şi şi-au
aşezat tabăra în Miţpa*. Şi po-
porul, căpeteniile Galaadului, au
zis unul către altul: �Cine este
bărbatul care va începe să se lupte
cu fiii lui Amon? El va fi* capul
tuturor locuitorilor Galaadului�.
Şi Iefta* galaaditul era un

războinic viteaz** şi era fiul unei
curve; şi Galaad născuse pe Iefta.
Şi soţia lui Galaad i-a născut fii;
şi, când au crescut, fiii soţiei lui
Galaad au alungat pe Iefta şi i-au
zis: �Nu vei avea moştenire în
casa tatălui nostru, pentru că eşti
fiul unei alte femeie�. Şi Iefta a
fugit dinaintea fraţilor săi şi a
locuit în ţara Tob*. Şi oameni fă-
ră căpătâi** s-au adunat la Iefta
şi ieşeau să prade cu el.
Şi a fost aşa: după câtva timp,

fiii* lui Amon s-au luptat cu
Israel. Şi când fiii lui Amon se
luptau cu Israel, bătrânii Gala-
adului s-au dus să-l ia pe Iefta
din ţara Tob. Şi au zis lui Iefta:
�Vino şi fii căpetenia noastră,
ca să ne luptăm cu fiii lui Amon�.
Şi Iefta a zis bătrânilor Galaa-
dului: �Nu m-aţi urât* şi nu m-aţi
alungat voi din casa tatălui
meu? Şi pentru ce veniţi acum la
mine, când sunteţi în necaz?� Şi
bătrânii* Galaadului au zis lui
Iefta: �De aceea ne-am întors**
la tine acum, ca să mergi cu noi şi
să te lupţi cu fiii lui Amon şi să
ne fii cap nouă, tuturor locuitori-
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lor Galaadului�. Şi Iefta a zis
bătrânilor Galaadului: �Dacă mă
aduceţi înapoi ca să mă lupt cu
fiii lui Amon şi DDDDDomnul îi va
da înaintea mea, voi fi eu capul
vostru?� Şi bătrânii Galaadului
au zis lui Iefta: �DDDDDomnul să fie
martora* între noi, dacă nu vom
face după cuvintele tale�. Şi Iefta
s-a dus cu bătrânii Galaadului;
şi poporul l-a pus cap şi căpete-
nie* peste ei; şi Iefta şi-a rostit
toate cuvintele înainteab** DDDDDom-
nului, în Miţpa.
Şi Iefta a trimis soli la împă-

ratul fiilor lui Amon, zicând: �Ce
este între mine şi tine, de ai venit
împotriva mea să te lupţi împo-
triva ţării mele?� Şi împăratul
fiilor lui Amon a răspuns solilor
lui Iefta: �Pentru că* Israel mi-a
luat ţarac când a ieşit din Egipt, de
la Arnon până la Iaboc** şi
până la Iordan; şi acum înapoia-
ză-mi-o în pace�. Şi Iefta a trimis
din nou soli la împăratul fiilor
lui Amon şi i-a zis: �Aşa zice Ief-
ta: «Israel* n-a luat ţara Moabului,
nici ţara fiilor lui Amon. Ci Israel,
când a ieşit din Egipt, a umblat*
prin pustiu până la Marea Roşie
şi a venit la Cades**. Şi Israel a
trimis* soli la împăratul Edo-
mului, zicând: «Te rog, lasă-mă
să trec prin ţara ta!» Dar împă-
ratul** Edomului n-a vrut să
audă. Şi au trimis şi la împăra-
tul Moabului, şi nici el n-a vrut. Şi
Israel a stat în Cades�. Şi au
umblat prin pustiu şi au ocolit*
ţara Edomului şi ţara Moabului şi
au venit** în partea dinspre răsă-
rit a ţării Moabului şi şi-au aşe-
zat tabăra� dincolo de Arnon, dar
n-au intrat�� în hotarul Moabu-
lui, pentru că Arnonul este hota-
rul Moabului. Şi Israel a trimis*
soli la Sihon, împăratul amoriţi-
lor, împăratul Hesbonului. Şi
Israel i-a zis: «Te rugăm, să trecem
prin** ţara ta până la locul meu».

Şi Sihon* nu a avut încredere în
Israel, ca să-l lase să treacă prin
hotarul său; şi Sihon a adunat tot
poporul său şi şi-au aşezat tabăra
în Iahaţ şi s-a luptat cu Israel.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul lui Isra-
el a dat pe Sihon şi pe tot popo-
rul lui în mâna lui Israel şi i-au
bătut*; şi Israel a luat în stăpâni-
re toată ţara amoriţilor, care locu-
iau în ţinutul acela. Şi au luat în
stăpânire toate hotarele amoriţi-
lor*, de la Arnon până la Iaboc şi
de la pustiu până la Iordan. Şi
acum, DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael a alungat pe amoriţi dina-
intea poporului său Israel, şi să-l
stăpâneşti tu? Nu stăpâneşti tu
ce ţi-a dat în stăpânire Chemoş,
dumnezeul tău*? Şi noi, orice a
eliberat dinaintea noastră DDDDDomnul
Dumnezeul nostru**, aceea vom
stăpâni. Şi acum, eşti tu în adevăr
mai bun decât Balac*, fiul lui Ţi-
por, împăratul Moabului? S-a
certat el cu Israel? S-a luptat el
cu ei? Cât a locuit Israel în Hes-
bon* şi în satele lui şi în Aroer**
şi în satele lui şi în toate cetăţile
care sunt pe malurile Arnonului,
trei sute de ani, pentru ce nu le-aţi
luat înapoi în timpul acela? Da,
nu eu am păcătuit împotriva ta,
ci tu îmi faci rău, războindu-te
împotriva mea. DDDDDomnul, Judecă-
torul, să judece* astăzi între fiii
lui Israel şi fiii lui Amon!»�
Şi împăratul fiilor lui Amon

n-a ascultat cuvintele pe care i
le-a trimis Iefta.
Şi Duhul* DDDDDomnului a fost

peste Iefta; şi el a trecut prin Ga-
laad şi Manase şi a trecut la Miţpa
din Galaad, şi de la Miţpa din
Galaad a trecut la fiii lui Amon.
Şi Iefta a făcut o promisiune*

DDDDDomnului şi a zis: �Dacă vei da
negreşit în mâna mea pe fiii lui
Amon, atunci ce va ieşi pe uşa
casei mele în întâmpinarea mea,
când mă voi întoarce în pace
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de la fiii lui Amon, va fi* al DDDDDom-
nului şi îl voi aduce** ardere-
de-tot�.
Şi Iefta a trecut la fiii lui

Amon, ca să se lupte cu ei, şi DDDDDom-
nul i-a dat în mâna lui. Şi i-a bă-
tut de la Aroer până la Minit*,
douăzeci de cetăţi, şi până la
Abel-Cheramima, cu foarte mare
măcel. Şi fiii lui Amon au fost su-
puşi înaintea fiilor lui Israel.
Şi Iefta a venit la Miţpa*, în

casa lui, şi, iată, fiica** sa îi ieşea
în întâmpinare cu tamburine şi
cu jocuri şi ea era singurul copil,
în afară de ea n-avea fiu sau fii-
că. Şi a fost aşa: când a văzut-o,
el şi-a sfâşiat* hainele şi a zis:
�Vai, fiica mea, m-ai doborât! Şi
tu eşti dintre cei care mă tulbură!
Pentru că mi-am deschis gura**
către DDDDDomnul şi nu pot întoar-
ce��. Şi ea i-a zis: �Tatăl meu, da-
că ţi-ai deschis gura către DDDDDom-
nul, fă-mi* potrivit cu ce a ieşit
din gura ta, pentru că** DDDDDomnul
te-a răzbunatb asupra vrăjmaşilor
tăi, asupra fiilor lui Amon�. Şi ea
a zis tatălui său: �Să mi se facă
lucrul acesta: lasă-mă singură
două luni, să merg şi să cobor în
munţi şi să-mi plâng fecioria, eu
şi tovarăşele mele�. Şi el a zis:
�Du-te!� Şi a trimis-o pentru două
luni. Şi ea a mers cu tovarăşele
ei şi şi-a plâns fecioria pe munţi.
Şi a fost aşa: după două luni,
ea s-a întors la tatăl ei şi el a îm-
plinit* asupra ei promisiunea pe
care o făcuse. Şi ea nu cunoscuse
bărbat. Şi a ajuns un obicei în
Israel că, din an în an, fiicele lui
Israel mergeau să sărbătorească
pe fiica lui Iefta galaaditul patru
zile pe an.
Şi bărbaţii* lui Efraim s-au

adunat şi au trecut spre nordc şi
i-au zis lui Iefta: �Pentru ce ai tre-
cut să te lupţi cu fiii lui Amon şi
nu ne-ai chemat să mergem cu

tine? Îţi vom arde casa cu foc,
peste tine�. Şi Iefta le-a zis: �Eu şi
poporul meu am fost în mare
ceartăd cu fiii lui Amon; şi v-am
chemat, dar nu m-aţi salvat din
mâna lor. Şi, când am văzut că
nu vrei să mă salvezi, mi-am
pus viaţa* în joce şi am trecut
împotriva fiilor lui Amon şi DDDDDom-
nul i-a dat în mâna mea! Şi pentru
ce v-aţi suit la mine în ziua a-
ceasta, ca să vă luptaţi cu mine?�
Şi Iefta a adunat pe toţi bărbaţii
Galaadului şi s-a luptat cu Efra-
im; şi bărbaţii Galaadului au bă-
tut pe Efraim, pentru că au zis:
�Voi, galaadiţiif, sunteţi fugari*
ai lui Efraim, în mijlocul lui
Efraim, în mijlocul lui Manase!�
Şi galaadiţii au luat lui Efraim
vadurile* Iordanului; şi a fost
aşa: când fugarii lui Efraim zi-
ceau: �Vreau să trec!�, bărbaţii
Galaadului îi ziceau: �Eşti efrai-
mit?� Şi el zicea: �Nu!� Atunci îi
ziceau: �Spune acum «Şiboletg»!�
Şi el zicea: �Sibolet�, pentru că nu
putea să-l rostească bine. Şi
îl luau şi îl înjunghiau la vadu-
rile Iordanului. Şi au căzut în
timpul acela patruzeci şi două
de mii din Efraim.
Şi Iefta a judecat pe Israel

şase ani. Şi Iefta galaaditul a mu-
rit şi a fost înmormântat într-una
din cetăţile Galaadului.
Şi după el a judecat pe Israel

Ibţan din Betleem. Şi el a avut
treizeci de fii şi treizeci de fiice
pe care le-a măritat în afară; şi a
adus de afară pentru fiii săi
treizeci de fete. Şi a judecat pe Is-
rael şapte ani. Şi Ibţan a murit şi
a fost înmormântat în Betleem.
Şi după el a judecat pe Israel

Elon din Zabulon. Şi el a judecat
pe Israel zece ani. Şi Elon din
Zabulon a murit şi a fost înmor-
mântat în Aialon, în ţara lui Za-
bulon.
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Şi după el a judecat pe Israel
Abdon, fiul lui Hilel piratonitul.
Şi a avut patruzeci de fii şi trei-
zeci de nepoţi, care călăreau pe
şaptezeci de mânji* de măgăriţă.
Şi el a judecat pe Israel opt ani.
Şi Abdon, fiul lui Hilel piratoni-
tul, a murit şi a fost înmormântat
în Piraton, în ţara lui Efraim, pe
muntele* amaleciţilor.
Şi fiii lui Israel din nou* au

făcut răua în ochii DDDDDomnului şi
DDDDDomnul i-a dat în mâna** filis-
tenilor patruzeci de ani.
Şi era un anumit bărbat în

Ţoreea*, din familia daniţilor, şi
numele lui era Manoah. Şi soţia
lui era sterilă şi nu năştea. Şi În-
gerul* DDDDDomnului S-a arătat fe-
meii şi i-a zis: �Iată, acum tu eşti
sterilă şi nu naşti, dar vei rămâ-
ne însărcinată şi vei naşte un fiu.
Şi acum păzeşte-te, te rog, şi nu
bea* vin, nici băutură tare şi nu
mânca nimic necurat. Pentru că,
iată, vei rămâne însărcinată şi vei
naşte un fiu, şi briciul* nu va tre-
ce pe capul lui, pentru că băia-
tul va fi un nazireub** al DDDDDom-
nului din pântece; şi el va începe
să salveze� pe Israel din mâna fi-
listenilor�.
Şi femeia a venit şi a spus so-

ţului ei, zicând: �Un Om* al lui
Dumnezeu a venit la mine şi
înfăţişarea** Lui era ca înfăţişa-
rea Îngerului lui Dumnezeu,
foarte înfricoşător; dar nu L-am
întrebat� de unde era, nici nu
mi-a spus numele Său. Şi mi-a
zis: «Iată, vei rămâne însărcinată
şi vei naşte un fiu; şi acum nu
bea vin, nici băutură tare şi nu
mânca nimic necurat, pentru că
băiatul va fi un nazireu al lui
Dumnezeu din pântece, până în
ziua morţii sale»�.

Atunci Manoah s-a rugat
DDDDDomnului şi a zis: �Te rog, Doam-
ne, să mai vină la noi Omul lui
Dumnezeu, pe care L-ai trimis, şi

să ne înveţe ce să facem cu co-
pilul care se va naşte�. Şi Dum-
nezeu a auzit glasul lui Manoah
şi Îngerul lui Dumnezeu a mai
venit la femeie pe când şedea ea
în câmp, dar Manoah, soţul ei, nu
era cu ea. Şi femeia s-a grăbit şi
a alergat şi a spus soţului ei şi
i-a zis: �Iată, mi S-a arătat Omul
care a venit în ziua aceea la mine�.
Şi Manoah s-a ridicat şi a

mers după soţia sa şi a venit la
Omul acela şi I-a zis: �Tu eşti
Omul care a vorbit femeii?� Şi El a
zis: �Eu sunt�. Şi Manoah a spus:
�Când se vor împlini cuvintele
tale, care va fi felul de viaţă al
copilului şi ce va face?� Şi Înge-
rul DDDDDomnului a zis lui Manoah:
�Înainte de toate, femeia să se pă-
zească de tot ce i-am spus. Să nu
mănânce nimic din ce iese din
viţă: să nu bea* vin şi băutură tare
şi să nu mănânce nimic necurat.
Să păzească tot ce i-am poruncit�.
Şi Manoah a zis Îngerului

DDDDDomnului: �Te rog, lasă-ne să Te
reţinem*, ca să-Ţi pregătim un ied
dintre capre�. Şi Îngerul DDDDDom-
nului a spus lui Manoah: �Chiar
de M-ai reţine, nu voi mânca din
pâinea ta; şi dacă vrei să aduci
o ardere-de-tot, s-o faci să se
înalţe DDDDDomnului�. Pentru că Ma-
noah nu ştia că era Îngerul DDDDDom-
nului. Şi Manoah a spus Îngeru-
lui DDDDDomnului: �Care Îţi este
numele*, ca să Te onorăm când
se va împlini cuvântul Tău?�
Şi Îngerul DDDDDomnului i-a zis: �De
ce întrebi de numele Meu, când
vezi că este minunat*?�
Şi Manoah a luat iedul şi da-

rul de mâncare şi le-a adus* DDDDDom-
nului pe stâncă. Şi El a făcut ceva
minunatc; şi Manoah şi soţia lui
se uitau. Şi a fost aşa: pe când
se înălţa flacăra de pe altar
spre ceruri, Îngerul DDDDDomnului S-a
înălţat în flacăra altarului; şi Ma-
noah şi soţia sa s-au uitat şi au
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căzut* cu faţa la pământ. Şi În-
gerul DDDDDomnului nu S-a mai ară-
tat lui Manoah şi soţiei sale.
Atunci* Manoah a cunoscut că
era Îngerul DDDDDomnului. Şi Mano-
ah a spus soţiei sale: �Vom muri*,
cu siguranţă, pentru că am văzut
pe Dumnezeu!� Şi soţia lui i-a
spus: �Dacă DDDDDomnul ar fi vrut să
ne omoare, n-ar fi luat din mâi-
nile noastre o ardere-de-tot şi un
dar de mâncare, nici nu ne-ar fi
arătat* toate acestea şi nici nu
ne-ar fi făcut să auzim în timpul
acesta lucruri ca acestea�.
Şi femeia a născut un fiu şi

i-a pus numele Samson*. Şi co-
pilul a crescut** şi DDDDDomnul l-a
binecuvântat. Şi Duhul* DDDDDom-
nului a început să-l mişte în Ma-
hane-Dan, între** Ţoreea şi
Eştaol.
Şi Samson a coborât la Tim-

na* şi a văzut** o femeie în Tim-
na, dintre fiicele filistenilor. Şi s-a
suit şi a spus tatălui său şi ma-
mei sale, zicând: �Am văzut o
femeie în Timna dintre fiicele fi-
listenilor; şi acum* luaţi-mi-o de
soţie�. Şi tatăl său şi mama sa i-au
spus: �Nu este între fiicele fraţi-
lor* tăi şi în tot poporul meu
nici o femeie, de te duci să iei so-
ţie dintre filistenii cei necircum-
cişi**?� Şi Samson a zis tatălui
său: �Pe ea ia-mi-o, pentru că este
potrivită în ochii mei�. Şi tatăl său
şi mama sa nu ştiau că lucrul a-
cesta era* de la DDDDDomnul, pentru
că el căuta o ocazie împotriva fi-
listenilor. Şi pe timpul acela fi-
listenii stăpâneau** peste Israel.
Şi Samson şi tatăl său şi ma-

ma sa au coborât la Timna. Şi
au venit la viile din Timna. Şi,
iată, un leu tânăr răcnea în calea
lui. Şi Duhul* DDDDDomnului a ve-
nita peste el; şi el l-a sfâşiat cum
se sfâşie un ied şi nu era nimic
în mâna lui. Şi n-a spus tatălui
său, nici mamei sale ce făcuse.

Şi a coborât şi a vorbit cu feme-
ia aceea şi ea a fost bună în
ochii lui Samson. Şi s-a întors
după un timp ca s-o ia şi s-a abă-
tut să vadă trupul mort al leului;
şi, iată, în trupul mort al leului era
un roi de albine şi miere. Şi a luat
miere în mâinile sale şi a mers şi
mânca mergând. Şi a venit la tatăl
său şi la mama sa şi le-a dat şi ei
au mâncat; dar nu le-a spus că sco-
sese mierea din trupul mort al leului.
Şi tatăl său a coborât la feme-

ia aceea. Şi Samson a făcut acolo
un ospăţ, pentru că aşa obişnu-
iau tinerii să facă. Şi a fost aşa:
când l-au văzut ei, au luat trei-
zeci de tovarăşi, şi ei erau cu el.
Şi Samson le-a zis: �Să vă pun
înainte o ghicitoare*; dacă mi-o
veţi explica lămurit în cele şap-
te** zile ale ospăţului şi o veţi
ghici, atunci vă voi da treizeci
de cămăşi subţiri şi treizeci
de schimburi� de haine. Dar dacă
nu veţi putea să mi-o explicaţi,
să-mi daţi voi mie treizeci de că-
măşi subţiri şi treizeci de schim-
buri de haine�. Şi i-au zis: �Pu-
ne-ne înainte ghicitoarea ta, ca
s-o auzim�. Şi el le-a zis:

�Din cel care mănâncă a ieşit
ce se mănâncă
şi din cel tare a ieşit dulceaţă�.
Şi în trei zile ei nu au putut

să explice ghicitoarea.
Şi a fost aşa: a şaptea zi au

zis soţiei lui Samson: �Înduplecă*
pe soţul tău să ne explice ghici-
toarea, ca să nu te ardem** cu foc,
pe tine şi casa tatălui tău. Ca să
ne prădaţi ne-aţi chemat, nu-i
aşa?� Şi soţia lui Samson a plâns
înaintea lui şi a zis: �Tu mă urăşti*
şi nu mă iubeşti. Ai pus înainte o
ghicitoare fiilor poporului meu şi
nu mi-ai explicat-o!� Şi el i-a zis:
�Iată, n-am explicat-o nici tatălui
meu, nici mamei mele şi să ţi-o
explic ţie?� Şi ea a plâns înaintea
lui şapte zile, cât au avut ospăţul.
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2.52.
*Cap. 3.10.
1 Sam. 11.6.
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**Gen. 34.2.
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**Gen. 34.14
Ex. 34.16.
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*Ios. 11.20.
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Şi a fost aşa: a şaptea zi, el i-a
explicat-o, pentru că stăruia de el.
Şi ea a explicat ghicitoarea fii-
lor poporului ei. Şi, în ziua a şap-
tea, înainte de apusul soarelui,
bărbaţii cetăţii i-au zis:

�Ce este mai dulce decât mie-
rea?
Şi ce este mai tare decât un

leu?� Şi el le-a zis: �Dacă n-aţi fi
arat cu juncana mea, n-aţi fi dez-
legat ghicitoarea mea�. Şi Duhul
DDDDDomnului a venit* peste el şi el
a coborât la Ascalon; şi a lovit
dintre ei treizeci de bărbaţi şi le-a
luat hainele şi a dat schimburile
de haine celor care au dezlegat
ghicitoarea. Şi mânia lui s-a aprins
şi s-a suit la casa tatălui său. Şi
soţia lui Samson a fost* dată to-
varăşului său, cu care el se îm-
prietenise**.
Şi a fost aşa: după un timp,

în zilele secerişului grâului, Sam-
son a vizitat-o pe soţia sa cu un
ied* dintre capre. Şi a zis: �Voi
intra la soţia mea în cameră�. Dar
tatăl ei nu i-a dat voie să intre.
Şi tatăl ei a zis: �Gândeam, de-
sigur, că o urăşti* de tot, de aceea
am dat-o tovarăşului tău. Nu este
sora ei cea mai mică mai fru-
moasăa decât ea? Te rog, să fie a
ta în locul ei�. Şi Samson le-a zis:
�De data aceasta voi fi nevino-
vat faţă de filistenib, deşi le voi
face rău!�  Şi Samson s-a dus şi a
prins trei sute de vulpi şi a luat
făclii şi le-a legat coadă de coa-
dă şi a pus o făclie la mijloc, între
cele două cozi. Şi a aprins cu
foc făcliile şi le-a dat drumul în
holdele filistenilor şi a ars şi sno-
pii şi grâul care stătea în picioa-
re şi grădinile de măslini. Şi filis-
tenii au zis: �Cine a făcut aceas-
ta?� Şi li s-a răspuns: �Samson,
ginerele timneanului, pentru că
i-a luat soţia lui şi a dat-o tova-
răşului său�. Şi filistenii s-au suit

şi au ars-o* cu foc pe ea şi pe
tatăl ei. Şi Samson le-a zis: �Dacă
faceţi astfel, hotărât mă voi
răzbuna pe voi şi apoi voi înce-
ta�. Şi i-a bătut crunt la şold şi la
coapse. Şi a coborât şi a locuit în
crăpătura stâncii Etam.
Şi filistenii s-au suit şi şi-au

aşezat tabăra în Iuda şi s-au răs-
pândit în Lehi*. Şi bărbaţii din
Iuda au zis: �Pentru ce v-aţi suit
împotriva noastră?� Şi ei au zis:
�Ne-am suit ca să-l legăm pe
Samson, ca să-i facem cum ne-a
făcut el nouă�. Şi trei mii de băr-
baţi din Iuda au coborât la cră-
pătura stâncii Etam şi au zis lui
Samson: �Nu ştii că filistenii stă-
pânesc* peste noi? Şi pentru ce
ne-ai făcut aceasta?� Şi el le-a
zis: �Cum mi-au făcut, aşa le-am
făcut�. Şi ei i-au zis: �Am coborât
să te legăm, ca să te dăm în mâna
filistenilor�. Şi Samson le-a zis:
�Juraţi-mi că nu vă veţi arunca
voi înşivă asupra mea�.  Şi i-au
vorbit, zicând: �Nu; ci te vom
lega şi te vom da în mâna lor,
dar hotărât, nu te vom omorî�. Şi
l-au legat cu două funii noi şi l-au
scos din stâncă. Când a venit la
Lehi, filistenii l-au întâmpinat
strigând împotriva lui. Şi Duhul*
DDDDDomnului a venit peste el şi fu-
niile care erau pe braţele lui s-au
făcut ca nişte fire de in care
sunt arse cu foc şi legăturile lui
s-au dezlegatc de pe mâinile lui.
Şi el a găsit o falcă de măgar
neuscată şi şi-a întins mâna şi a
luat-o şi a ucis* cu ea o mie de
oameni. Şi Samson a zis:

�Cu o falcă de măgar, o gră-
madă, două grămezid;

cu o falcă de măgar am ucis o
mie de bărbaţi�.
Şi a fost aşa: când a terminat

de vorbit, a aruncat falca din mâ-
na lui şi a numit acel loc Ra-
mat-Lehie.

*Cap. 3.10;
13.25.

*Cap. 15.2.
**Ioan 3.29.
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*Cap. 14.20.
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Şi îi era foarte sete şi a che-
mat* pe DDDDDomnul şi a spus: �Tu
ai dat** prin mâna robului Tău
această mare victorie; şi acum
să mor de sete şi să cad în mâna
celor necircumcişi?� Şi Dumne-
zeu a despicat scobitura stâncii
care era în Lehi şi a ieşit apă
din ea. Şi el a băut şi suflarea i-a
revenit* şi a trăit. De aceea s-a nu-
mit En-Hacorea, care este în Lehi
până în ziua aceasta.
Şi el a judecat* pe Israel în zi-

lele filistenilor douăzeci de ani.
Şi Samson s-a dus la Gaza*;

şi a văzut acolo o femeie curvă şi
a intrat la ea. Şi li s-a spus oame-
nilor din Gaza, zicând: �Samson
a venit aici�. Şi l-au împresurat*
şi l-au pândit toată noaptea la
poarta cetăţii şi au stat liniştiţi
toată noaptea, zicând: �Când se
va lumina de ziuă, îl vom ucide!�
Şi Samson a dormit până la mie-
zul nopţii; şi la miezul nopţii s-a
sculat şi a apucat porţile cetăţii
şi amândoi stâlpii şi le-a scos
împreună cu zăvorul, le-a pus pe
umeri şi le-a dus pe vârful mun-
telui care este în faţa Hebronului.
Şi a fost aşa: după aceea a

iubit în Valea Sorec o femeie al
cărei nume era Dalila. Şi căpete-
niile* filistenilor s-au suit la ea
şi i-au zis: �Ademeneşte-l** şi vezi
în ce stă puterea lui cea mare şi cu
ce-l vom putea învinge, ca să-l le-
găm, să-l supunemb, şi îţi vom da
fiecare o mie o sută de sicli de
argint�. Şi Dalila a zis lui Sam-
son: �Te rog, spune-mi în ce stă
marea ta putere şi cu ce poţi fi
legat, ca să fii înfrânt�. Şi Samson
i-a zis: �Dacă m-ar lega cu şapte
funii noi, care n-au fost uscate
încă, atunci aş slăbi şi aş fi ca ori-
ce om�. Şi căpeteniile filistenilor
i-au adus şapte funii noi, care nu
erau uscate încă, şi ea l-a legat
cu ele. Şi pânditorii şedeau la ea
în cameră. Şi ea i-a zis: �Filistenii

sunt asupra ta, Samson!� Şi el a
rupt funiile cum se rupe o aţă de
câlţi când se atingec de foc; şi pu-
terea lui n-a fost cunoscută.
Şi Dalila a zis lui Samson:

�Iată, m-ai înşelat şi mi-ai spus
minciuni. Acum, te rog, spune-mi
cu ce poţi fi legat�. Şi el i-a zis:
�Dacă m-ar lega cu funii noi, cu ca-
re nu s-a făcut nici un lucru, a-
tunci aş slăbi şi aş fi ca orice om�.
Şi Dalila a luat funii noi şi l-a le-
gat cu ele şi i-a zis: �Filistenii sunt
asupra ta, Samson!� Şi pânditorii
şedeau în cameră. Şi el le-a rupt de
pe braţele sale ca pe o aţă.
Şi Dalila a zis lui Samson:

�Până acum m-ai înşelat şi mi-ai
spus minciuni. Spune-mi cu ce
poţi fi legat�. Şi el i-a zis: �Dacă
ai împleti cele şapte şuviţe ale
capului meu în urzeala ţesăturii�.
Şi ea le-a pironit cu un ţăruş şi
i-a zis: �Filistenii sunt asupra ta,
Samson!� Şi el s-a trezit din som-
nul său şi a smuls ţăruşul sulului
şi urzeala.
Şi ea i-a zis: �Cum poţi să

spui*: «Te iubesc!», când inima
ta nu este cu mine? În aceste trei
rânduri m-ai înşelat şi nu mi-ai
spus în ce stă puterea ta cea
mare�. Şi a fost aşa: a stăruit de
el cu vorbele ei zilnic şi l-a silit,
aşa că sufletul lui a fost mâhnit
până la moarte. Şi şi-a deschis*
toată inima şi i-a zis: �N-a trecut
brici** pe capul meu, pentru că
sunt nazireu al lui Dumnezeu
din pântecele mamei mele; dacă
voi fi ras, atunci puterea mea se
va depărta de la mine şi voi slă-
bi şi voi fi ca orice om�.
Şi Dalila a văzut că îşi des-

chisese toată inima şi a trimis să
cheme pe căpeteniile filistenilor,
zicând: �Suiţi-vă de data aceasta,
pentru că mi-a deschis toată ini-
ma sa�. Şi căpeteniile filistenilor
s-au suit la ea şi au adus argintul
în mâinile lor. Şi l-a adormit* pe
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genunchii ei şi a chemat un om şi
a pus să-i radă cele şapte şuviţe
ale capului său, şi ea a început
să-l supună; şi puterea lui se du-
sese de la el. Şi ea a zis: �Filiste-
nii sunt asupra ta, Samson!� Şi
el s-a trezit din somnul său şi a
zis: �Voi ieşi ca în celelalte dăţi şi
mă voi desprinde�. Şi nu ştia că
DDDDDomnul Se depărtase* de la el.
Şi filistenii l-au apucat şi i-au scos
ochii; şi l-au coborât la Gaza şi
l-au legat cu lanţuria de aramă;
şi el învârtea râşniţa în casa în-
chisorii. Dar părul capului său a
început să crească după ce fuse-
se ras.
Şi căpeteniile filistenilor s-au

adunat ca să jertfească o mare
jertfă lui Dagon*, dumnezeul lor,
şi ca să se bucure, pentru că zi-
ceau: �Dumnezeul nostru a dat în
mâna noastră pe Samson, vrăjma-
şul nostru�. Şi poporul l-a văzut
şi au lăudat* pe dumnezeul lor,
pentru că ziceau: �Dumnezeul
nostru a dat** în mâna noastră pe
vrăjmaşul nostru şi pe devastato-
rul ţării noastre, pe cel care a
înmulţit morţii noştri�. Şi a fost
aşa: când inima lor era veselă*,
au zis: �Chemaţi pe Samson, ca
să ne distreze!� Şi au chemat pe
Samson din casa închisorii şi el
a jucat înaintea lor; şi l-au pus
între stâlpi. Şi Samson a zis bă-
iatului care-l ţinea de mână:
�Lasă-mă şi fă-mă să ating stâlpii
pe care stă casa, ca să mă rea-
zem de ei�. Şi casa era plină de
bărbaţi şi de femei. Şi acolo erau
toate căpeteniile filistenilor şi pe
acoperiş* erau cam trei mii de
bărbaţi şi de femei, care priveau
în timp ce Samson juca. Şi Sam-
son a strigat* către DDDDDomnul şi a
zis: �Doamne DDDDDumnezeule, Te
rog, adu-Ţi aminte** de mine şi
întăreşte-mă numai de data a-
ceasta, Te rog, Dumnezeule, ca să

mă răzbun asupra filistenilor pen-
tru cei doi ochi ai mei�. Şi Sam-
son a apucat amândoi stâlpii din
mijloc pe care stătea casa şi
s-a rezemat de ei, de unul cu
dreapta lui şi de celălalt cu stânga
lui. Şi Samson a zis: �Sufletul
meu să moară împreună cu filis-
tenii!� Şi s-a plecat cu putere şi
casa a căzut peste căpetenii şi
peste tot poporul care era în ea.
Şi morţii pe care i-a ucis la
moartea sa erau mai mulţi decât
aceia pe care îi ucisese în viaţa sa.
Şi fraţii săi şi toată casa tatălui
său au coborât şi l-au ridicat şi l-au
suit şi l-au înmormântat între
Ţoreea* şi Eştaol, în mormântul
lui Manoah, tatăl său. Şi el jude-
case** pe Israel douăzeci de ani.
Şi era un om din muntele lui

Efraim cu numele Mica. Şi el a
zis mamei sale: �Cei o mie o sută
de arginţi care ţi s-au luat, pentru
care ai blestemat şi ai vorbit în
auzul meu, iată, arginţii sunt la
mine; eu i-am luat�. Şi mama sa
a zis: �Binecuvântat* să fie fiul
meu de DDDDDomnul!� Şi a înapoiat
cei o mie o sută de sicli de argint
mamei sale; şi mama sa i-a
zis: �Am sfinţitb DDDDDomnului argin-
tul din mâna mea pentru fiul
meu, spre a se face* un chip cioplit
şi un chip turnat; şi acum ţi-l îna-
poiez�. Şi a înapoiat argintul ma-
mei sale; şi mama sa a luat* două
sute de sicli de argint şi i-a dat
topitorului şi el a făcut din ei un
chip cioplit şi un chip turnat: şi
erau în casa lui Micac. Şi bărba-
tul Mica avea o casă* de dumne-
zei; şi a făcut un efod** şi tera-
fimi� şi l-a consacratd pe unul
dintre fiii săi, care i-a fost preot��.

În zilele acelea nu era împă-
rat* în Israel; fiecare** făcea ce
era drept în ochii săi.
Şi era un tânăr din Betleemul

lui Iuda, din familia lui Iuda, şi

*Num. 14.9;
14.42,43.
Ios. 7.12.
1 Sam. 16.14;
18.12; 28.15;
28.16.
2 Cr. 15.2.

*1 Sam. 5.2.

*Dan. 5.4.
**1 Sam. 31.9
1 Cr. 10.9.

*Cap. 9.27.

*Deut. 22.8.

*Cap. 15.18.
**Ier. 15.15.
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el era levita şi locuia temporar
acolo. Şi omul a plecat din ceta-
tea sa, din Betleemul* lui Iuda, ca
să locuiască temporar pe unde
va găsi şi, mergând pe drumul
său, a venit în ţinutul muntos al
lui Efraim, în casa lui Mica. Şi
Mica i-a zis: �De unde vii?� Şi el
i-a zis: �Sunt un levit din Betle-
emul lui Iuda şi merg să locuiesc
pe unde voi găsi�. Şi Mica i-a
zis: �Rămâi la mine şi să-mi fii
părinte* şi preot, şi eu îţi voi da
zece arginţi pe an şi un rând de
haine şi mâncare�. Şi levitul a in-
trat. Şi levitul s-a învoit să rămână
la omul acela şi tânărul a fost ca
unul dintre fiii săi. Şi Mica a
consacrat* pe levit şi tânărul i-a
fost preot** şi a fost în casa lui
Mica. Şi Mica a zis: �Acum ştiu
că DDDDDomnul îmi va face bine, pen-
tru că am un levit ca preot�.
Şi, în zilele* acelea, nu era

împărat în Israel; şi în zilele ace-
lea seminţia** daniţilor îşi căuta
o moştenire de locuit, pentru că
până în ziua aceea nu căpăseră
moştenire între seminţiile lui Is-
rael. Şi fiii lui Dan au trimis din
familia lor cinci bărbaţi dintre
ei toţi, bărbaţi viteji, din Ţore-
ea* şi din Eştaol, ca să cunoască
ţara şi s-o cerceteze**; şi le-au
zis: �Mergeţi, cercetaţi ţara!� Şi
au venit în ţinutul muntos al lui
Efraim, până la casa� lui Mica,
şi au poposit acolo. Când erau
lângă casa lui Mica, au cunoscut
glasul tânărului, al levitului. Şi
s-au abătut acolo şi i-au zis: �Cine
te-a adus aici? Şi ce faci tu? Şi
ce ai tu aici?� Şi el le-a zis: �Aşa
şi aşa mi-a făcut Mica şi m-a
tocmit* şi sunt preotul lui�. Şi
i-au zis: �Te rugăm, întreabă* pe
Dumnezeu, ca să ştim dacă va
prospera calea pe care mergem�.
Şi preotul le-a zis: �Mergeţi în
pace*; calea voastră pe care mer-

geţi este înaintea DDDDDomnului�.
Şi cei cinci bărbaţi au plecat

şi au venit la Lais*. Şi au văzut
poporul care era în ea locuind**
în siguranţă, după felul sidonie-
nilor, liniştit şi încrezător; şi nu
era nimeni în ţară care să aibă
putere să-i tulbure în vreun fel;
şi erau departe de sidonieni şi n-a-
veau de-a face cu vreun om. Şi au
venit la fraţii lor, la Ţoreea* şi Eş-
taol. Şi fraţii lor le-au zis: �Ce zi-
ceţi voi?� Şi au zis: �Ridicaţi-vă şi
să ne suim* împotriva lor, pen-
tru că am văzut ţara şi, iată, este
foarte bună. Şi voi staţi** liniştiţi?
Nu vă leneviţi să plecaţi, să mer-
geţi ca să luaţi ţara în stăpânire
(când veţi intra, veţi veni la un po-
por încrezător*, şi ţara este întin-
să în toate direcţiile), pentru că
Dumnezeu a dat-o în mâna voas-
tră; este un loc** în care nu lipseş-
te nimic din ce este pe pământ�.
Şi de acolo, din Ţoreea şi Eşta-

ol, au plecat şase sute de bărbaţi
din familia daniţilor încinşi cu ar-
me de război. Şi s-au suit şi şi-au
aşezat tabăra la Chiriat-Iearim* în
Iuda. De aceea locul acesta s-a nu-
mit Mahane-Danb până în ziua**
aceasta; iată, este în spatelec

Chiriat-Iearimului. Şi de acolo au
trecut în ţinutul muntos al lui
Efraim şi au venit până la casa*
lui Mica. Şi cei cinci* bărbaţi care
se duseseră să cerceteze ţara Lais
au vorbit şi au zis fraţilor lor:
�Ştiţi că în casele** acestea se află
un efod şi terafimid şi un chip cio-
plit şi un chip turnat? Şi acum
ştiţi ce aveţi de făcut�. Şi s-au
abătut pe acolo şi au venit în casa
tânărului, a levitului, în casa lui
Mica, şi l-au întrebat de pace. Şi
cei şase* sute de bărbaţi dintre
fiii lui Dan, încinşi cu armele lor
de război, au stat la intrarea porţii.
Şi cei cinci* bărbaţi care se du-
seseră să cerceteze ţara s-au suit,

*Ios. 19.15.
Cap. 19.1.
Rut 1.1,2.
Mica 5.2.
Mt. 2.1,5,6.

*Gen. 45.8.
Cap. 18.19.
Iov 29.16.

*Vers. 5.
**Num. 16.10
Cap. 18.30.

*Cap. 17.6;
21.25.
**Ios. 19.47.

*Cap. 13.25.
**Num. 13.17
Ios. 2.1.
�Cap. 17.1.

*Cap. 17.10;
17.12.

*Cap. 17.5.
Vers. 14.
1 Împ. 22.5.
Is. 30.1.
Osea 4.12.

*1 Împ. 22.6.
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au intrat acolo şi au luat chipul**
cioplit şi efodul şi terafimii şi chi-
pul turnat; şi preotul stătea la in-
trarea porţii cu cei şase sute de
bărbaţi încinşi cu arme de război.
Şi aceştiaa au intrat în casa lui
Mica şi au luat chipul cioplit, efo-
dul şi terafimii şi chipul turnat.
Şi preotul le-a zis: �Ce faceţi?� Şi
ei i-au zis: �Taci, pune-ţi* mâna la
gură şi mergi cu noi; şi să ne fii
părinte** şi preot. Este mai bine
pentru tine să fii preot al casei unui
singur om, sau să fii preot al unei
seminţii şi al unei familii în Is-
rael?� Şi inima preotului s-a bucu-
rat; şi a luat efodul şi terafimii şi
chipul cioplit şi a mers în mijlo-
cul poporului.
Şi s-au întors şi au plecat; şi

au pus înaintea lor pruncii şi tur-
mele şi averileb. Şi, când se depăr-
taseră de casa lui Mica, bărbaţii
care erau în casele de lângă casa
lui Mica au fost adunaţi şi au
ajuns pe fiii lui Dan. Şi au strigat
după fiii lui Dan. Şi ei şi-au în-
tors feţele şi au zis lui Mica: �Ce
ai, că ai venit cu o asemenea mulţi-
me?� Şi el a zis: �Mi-aţi luat dum-
nezeii pe care i-am făcut, şi pe
preot, şi v-aţi dus: şi mie ce-mi
mai rămâne? Şi cum îmi ziceţi:
«Ce ai?»� Şi fiii lui Dan i-au zis:
�Să nu ţi se audă glasul printre
noi, ca să nu se arunce asupra
voastră nişte oameni cu suflet a-
mărât şi să-ţi pierzi viaţa ta şi
viaţa celor din casa ta�.
Şi fiii lui Dan au mers pe dru-

mul lor. Şi Mica a văzut că erau
prea puternici pentru el şi s-a
întors şi s-a dus acasă.
Şi au luat ce făcuse Mica şi pe

preotul care era la el şi au venit
asupra Laisului*, asupra unui po-
por liniştit şi încrezător; şi i-au
lovit** cu ascuţişul sabiei şi au
ars cetatea cu foc. Şi nu era nime-
ni să-i salveze, pentru că ea era

departe de Sidon şi n-aveau de-a
face cu vreun om; şi era în valea
care este lângă Bet-Rehob*. Şi au
zidit cetatea şi au locuit în ea. Şi
au pus cetăţii numele Dan*, după
numele lui Dan, tatăl lor, care i se
născuse lui Israel; dar mai înain-
te numele cetăţii era Lais. Şi fiii
lui Dan au înălţat chipul* cioplit;
şi Ionatan, fiul lui Gherşom**,
fiul lui Moisec, el şi fiii săi au
fost preoţii seminţiei daniţilor pâ-
nă� în ziua captivităţii ţării. Şi
şi-au înălţat chipul cioplit al lui
Mica, pe care-l făcuse el, în toa-
te* zilele cât a fost casa lui Dum-
nezeu în Şilo.
Şi a fost aşa: în zilele acelea,

când nu era împărat* în Israel, era
un levit care locuia temporar în
latura mai îndepărtată a ţinutului
muntos al lui Efraim şi şi-a luat o
ţiitoare din Betleemul lui Iuda.
Şi ţiitoarea lui i-a fost necredin-
cioasă şi a plecat de la el în
casa tatălui ei, în Betleemul* lui
Iuda, şi a fost acolo patru lunid.
Şi soţul ei s-a ridicat şi s-a dus
după ea, să-i vorbească* inimii,
ca s-o aducă înapoi. Şi erau cu el
slujitorule lui şi o pereche de mă-
gari. Şi ea l-a dus în casa tatălui
ei şi, când l-a văzut tatăl tinerei
femei, s-a bucurat să-l întâlneas-
că. Şi socrul său, tatăl tinerei fe-
mei, l-a ţinut şi a rămas la el trei
zile; şi au mâncat şi au băut şi
au rămas acolo. Şi a fost aşa: în
ziua a patra s-au trezit dis-de-di-
mineaţă şi el s-a ridicat să plece.
Şi tatăl tinerei femei a zis gine-
relui său: �Întăreşte-ţi inima* cu
o bucată de pâine şi apoi veţi mer-
ge pe drumul vostru�. Şi s-au
aşezat şi au mâncat şi au băut a-
mândoi împreună. Şi tatăl tinerei
femei a zis bărbatului: �Te rog,
rămâi toată noaptea şi să ţi se
veselească* inima�. Şi bărbatul
s-a ridicat să plece, dar socrul său
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a stăruit de el şi el a rămas din
nou acolo. Şi în ziua a cincea s-a
trezit dis-de-dimineaţă ca să
plece. Şi tatăl tinerei femei a zis:
�Te rog, întăreşte-ţi inima�. Şi au
zăbovit până după-amiază şi au
mâncat amândoi. Şi bărbatul s-a
ridicat ca să plece, el şi ţiitoarea
lui şi slujitorul său. Şi socrul său,
tatăl tinerei femei, i-a zis: �Iată,
ziua se lasă spre seară; vă rog, ră-
mâneţi toată noaptea. Iată, ziua se
pleacă, rămâneţi noaptea aici şi să
ţi se veselească inima; şi mâine
plecaţi de dimineaţă pe drumul
vostru, ca să te duci la cortul tău�.
Dar bărbatul n-a vrut să rămână
noaptea şi s-a ridicat şi a plecat
şi a venit în dreptul Iebusului*,
care este Ierusalimul; şi cu el erau
o pereche de măgari înşeuaţi şi
ţiitoarea lui.

Erau aproape de Iebus, ziua
se plecase mult şi slijitorul* a zis
stăpânului său: �Te rog, vino să
ne abatem în această cetate** a
iebusiţilor şi să rămânem în ea�.
Şi stăpânul său i-a zis: �Nu ne
vom abate în cetatea unui străin,
care nu este a fiilor lui Israel; vom
trece la Ghibea*�. Şi a zis slujito-
rului său: �Vino să ne apropiem
de unul din aceste locuri şi să
poposim în Ghibea sau în Rama*�.
Şi au trecut şi au mers pe drumul
lor; şi a apus soarele înaintea lor
lângă Ghibea, care este a lui Be-
niamin. Şi s-au abătut acolo, ca
să intre să poposească în Ghibea.
Şi a intrat şi a stat jos în piaţaa ce-
tăţii; şi nici un om nu i-a primit*
în casa lui, ca să rămână noaptea.
Şi, iată, un om bătrân venea

de la lucrul său, de la câmp*, spre
seară; şi era din ţinutul muntos**
al lui Efraim şi locuia temporar
în Ghibea; iar oamenii locului
erau beniamiţi�. Şi şi-a ridicat o-
chii şi a văzut pe bărbatul călă-
tor în piaţaa cetăţii; şi bătrânul a
zis: �Unde te duci şi de unde vii?�

Şi el i-a zis: �Călătorim din Betlee-
mul lui Iuda spre latura mai în-
depărtată a ţinutului muntos al lui
Efraim; de acolo sunt şi am mers
până la Betleemul lui Iuda şi merg
acum lab casa* DDDDDomnuluic; şi ni-
meni nu mă primeşte în casă. Şi
avem şi paie şi nutreţ pentru mă-
garii noştri; şi am pâine şi vin pen-
tru mine şi pentru roaba ta şi pen-
tru slujitorul* care este cu robii tăi:
nu ducem lipsă de nimic�. Şi bă-
trânul a zis: �Pace* ţie! Numai să
fie toate nevoile tale asupra mea;
dar să nu rămâneţi** în stradă�.
Şi l-a adus* în casă şi a dat nu-
treţ măgarilor; şi şi-au spălat**
picioarele şi au mâncat şi au băut.

Pe când îşi veseleau inimile,
iată, bărbaţii* cetăţii, fii** ai lui
Beliald, au înconjurat casa şi au
bătut la uşă; şi au vorbit bătrâ-
nului, stăpânul casei, zicând:
�Adu afară� pe omul care a venit
în casa ta, ca să-l cunoaştem�. Şi
omul, stăpânul* casei, a ieşit la
ei şi le-a zis: �Nu, fraţii mei, vă
rog, nu faceţi răutate, după ce
bărbatul acesta a venit în casa
mea, nu faceţi** această nelegiui-
re! Iată fiica* mea, care este
fecioară, şi ţiitoarea lui: lăsaţi-mă
să vi le aduc afară: şi înjosiţi-le**
şi faceţi cu ele ce este bine în ochii
voştri; dar nu faceţi asemenea
mişelie acestui bărbat�. Dar oa-
menii aceia n-au vrut să-l ascul-
te. Şi bărbatul a luat pe ţiitoarea
sa şi a scos-o afară la ei; şi ei au
cunoscut-o* şi şi-au bătut joc de
ea toată noaptea până dimineaţa;
şi au lăsat-o când se revărsau zori-
le. Şi către ziuă femeia a venit şi a
căzut la intrarea casei omului,
unde era domnul ei, până s-a lu-
minat. Şi domnul ei s-a sculat di-
mineaţa şi a deschis uşa casei şi a
ieşit afară, să se ducă pe drumul
său şi, iată, femeia, ţiitoarea sa,
zăcea la intrarea casei şi mâinile
ei erau pe prag. Şi i-a zis: �Ridi-
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că-te şi să mergem!� Dar nimeni*
n-a răspuns. Şi a pus-o pe măgar;
şi bărbatul s-a ridicat şi a mers
spre locul său.
Şi, când a intrat în casa lui, a

luat cuţitul şi a apucat pe ţiitoa-
rea sa şi a împărţit-o*, după oa-
sele ei, în douăsprezece bucăţi
şi le-a trimis în toate hotarele lui
Israel. Şi a fost aşa: oricine vedea
zicea: �Nu s-a făcut şi nu s-a văzut
una ca aceasta din ziua când au
ieşit fiii lui Israel din ţara Egip-
tului până în ziua aceasta. Gândi-
ţi-vă* bine, sfătuiţi-vă şi vorbiţi�.
Şi toţi fiii* lui Israel au ieşit,

şi adunarea s-a strâns ca un
singur om, de la Dan** până la
Beer-Şeba, şi ţara Galaadului, la
DDDDDomnul la Miţpa�. Şi căpeteniilea

întregului popor, din toate semin-
ţiile lui Israel, s-au înfăţişat în a-
dunarea poporului lui Dumne-
zeu, patru sute de mii de oameni
pedeştri care scoteau* sabia. Şi
fiii lui Beniamin au auzit că fiii
lui Israel s-au suit la Miţpa. Şi fiii
lui Israel au zis: �Spuneţi, cum a
avut loc această răutate?� Şi le-
vitul, bărbatul femeii care fusese
ucisă, a răspuns şi a zis: �Veni-
sem la Ghibea*, care este a lui
Beniamin, eu şi ţiitoarea mea, ca
să poposesc. Şi locuitoriib din
Ghibea s-au ridicat împotriva mea
şi noaptea au înconjurat casa,
din cauza mea; se gândeau să mă
ucidă şi au înjosit-o* pe ţiitoarea
mea şi ea a murit. Şi am luat*
pe ţiitoarea mea şi am tăiat-o în
bucăţi şi am trimis în tot ţinutul
moştenirii lui Israel, pentru că
au săvârşit o nelegiuire** şi o
mişelie� în Israel. Iată, voi toţi, fii
ai lui Israel, daţi-vă* părerea şi
sfătuiţi-vă aici�.
Şi tot poporul s-a ridicat ca

un singur om, zicând: �Nici unul
dintre noi să nu meargă la cortul
său şi nici unul să nu se întoarcă
la casa lui. Şi acum, acesta este

lucrul pe care-l vom face cu Ghi-
bea: ne vom sui împotriva ei prin
sorţ. Şi vom lua zece bărbaţi din
o sută din toate seminţiile lui
Israel, şi o sută din o mie, şi o mie
din zece mii, ca să ia merinde
pentru popor, ca să intre în Ghi-
bea lui Beniamin şi să-i facă du-
pă toată mişelia pe care a făcu-
t-o ea în Israel�. Şi toţi bărbaţii
lui Israel s-au adunat împotriva
cetăţii, uniţi ca un singur om.
Şi seminţiile* lui Israel au tri-

mis oameni la toată seminţia lui
Beniamin, zicând: �Ce este rău-
tatea aceasta care s-a făcut între
voi? Şi acum daţi pe bărbaţii
aceia, fiii* lui Belial, care sunt în
Ghibea, ca să-i omorâm şi să cu-
răţimc** răul din Israel�. Dar fiii
lui Beniamin n-au vrut să asculte
de glasul fraţilor lor, fiii lui Isra-
el. Şi fiii lui Beniamin s-au adunat
din cetăţi la Ghibea, ca să iasă
să lupte cu fiii lui Israel. Şi fiii
lui Beniamin din cetăţi au fost nu-
măraţi* în ziua aceea: douăzeci
şi şase de mii de bărbaţi care
scoteau sabia, în afară de locuito-
rii din Ghibea, care au fost numă-
raţi: şapte sute de bărbaţi aleşi.
În tot poporul acesta erau şapte
sute de bărbaţi aleşi, stângaci*;
toţi aceştia aruncau pietre cu
praştia într-un fir de păr şi nu
dădeau greş. Şi bărbaţii din Israel
au fost număraţi în afară de Be-
niamin: patru sute de mii de băr-
baţi care scoteau sabia: toţi aceş-
tia erau oameni de război.
Şi fiii lui Israel s-au ridicat

şi s-au suit* la Betel şi L-au între-
bat** pe Dumnezeu şi au zis: �Ci-
ne dintre noi să se suie cel dintâi
la luptă împotriva fiilor lui Be-
niamin?� Şi DDDDDomnul a zis: �Iuda
întâi�. Şi fiii lui Israel s-au sculat
dimineaţa şi şi-au aşezat tabăra
împotriva Ghibei. Şi bărbaţii lui
Israel au ieşit la luptă cu Beniamin
şi bărbaţii lui Israel s-au aşezat
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în linie de bătaie împotriva lor
lângă Ghibea. Şi fiii* lui Be-
niamin au ieşit din Ghibea şi în
ziua aceea au culcat** la pământ
douăzeci şi două de mii de băr-
baţi din Israel. Şi poporul, bărba-
ţii lui Israel, s-au îmbărbătat şi
din nou s-au aşezat în linie de bă-
taie în locul în care se aşezaseră
în ziua întâi. Şi fiii lui Israel s-au
suit* şi au plâns înaintea DDDDDom-
nului până seara; şi L-au între-
bat** pe DDDDDomnul, zicând: �Să mă
mai sui la luptă cu fiii lui Be-
niamin, fratele meu?� Şi DDDDDomnul
a zis: �Suiţi-vă împotriva lui�.
Şi fiii lui Israel au înaintat a

doua zi împotriva fiilor lui Be-
niamin. Şi a doua zi Beniamin a
ieşit din Ghibea împotriva lor şi
din nou* au culcat la pământ din-
tre fiii lui Israel, optsprezece mii
de bărbaţi, care toţi scoteau sa-
bia. Şi toţi fiii lui Israel şi tot po-
porul s-au suit* şi au venit la Be-
tel, şi au plâns şi au rămas acolo
înaintea DDDDDomnului, şi au postit
în ziua aceea până seara, şi au
adus arderi-de-tot şi jertfe de pa-
ce înaintea DDDDDomnului. Şi fiii lui
Israel L-au întrebat* pe DDDDDomnul
(şi chivotul** legământului lui
Dumnezeu era acolo în zilele ace-
lea; şi Fineas*, fiul lui Eleazar,
fiul lui Aaron, stătea** înaintea
luia în zilele acelea), zicând: �Să
mai ies încă la luptă împotriva
fiilor lui Beniamin, fratele meu,
sau să încetez?� Şi DDDDDomnul a zis:
�Suiţi-vă, pentru că mâine îi voi
da� în mâna ta�.
Şi Israel a pus pânditori* îm-

potriva Ghibei, de jur-împrejur.
Şi fiii lui Israel s-au suit în ziua
a treia împotriva fiilor lui Benia-
min şi s-au aşezat în linie de bă-
taie împotriva Ghibei, ca şi în ce-
lelalte dăţi. Şi fiii lui Beniamin au
ieşit împotriva poporului, au fost
traşi departe* de cetate şi au
început să lovească în popor, uci-

gând, ca şi în celelalte dăţi, cam
treizeci de bărbaţi din Israel, pe
drumurile mari, din care unul
duce la Betel, iar altul la Ghibea
prin câmpie. Şi fiii lui Beniamin
au zis: �Ei sunt bătuţi înaintea
noastră, ca şi întâia dată�. Şi fiii
lui Israel au zis: �Să fugim, ca
să-i tragem departe de cetate, la
drumurile mari�. Şi toţi bărbaţii lui
Israel s-au ridicat din locul lor şi
s-au aşezat în linie de bătaie în
Baal-Tamar; şi cei ai lui Israel care
pândeau* s-au năpustit din locul
lor, din Maare-Ghebab. Şi zece
mii de bărbaţi aleşi din tot Israe-
lul au venit asupra Ghibei; şi lup-
ta a fost cumplită şi ei* nu ştiau
că răul venea peste eic. Şi DDDDDom-
nul a bătut pe Beniamin înaintea
lui Israel şi fiii lui Israel au culcat
la pământ în ziua aceea din Beni-
amin douăzeci şi cinci de mii o
sută de bărbaţi, care toţi scoteau
sabia. Şi fiii lui Beniamin au vă-
zut că erau bătuţi. Şi bărbaţii lui
Israel au făcut loc lui Beniamin,
pentru că se bazau pe oamenii pe
care îi puseseră la pândă împo-
triva Ghibei. Şi cei de la pândă*
s-au grăbit şi au căzut asupra Ghi-
bei; şi cei de la pândă au mers şi
au lovit toată cetatea cu ascuţişul
sabiei. Şi era un semn anumit în-
tre bărbaţii lui Israel şi cei de la
pândă, ca să facă* să se înalţe din
cetate un nor gros de fum. Şi băr-
baţii lui Israel îşi întorseseră spa-
tele în luptă şi Beniamin a început
să-i bată, omorând dintre bărbaţii
lui Israel cam treizeci de inşi, pen-
tru că au zis: �Da, sunt bătuţi* de
tot înaintea noastră, ca în prima
luptă!� Şi un nor a început să se
ridice din cetate ca un stâlp de
fum; şi Beniamin s-a uitat* înapoi
şi, iată, toată cetatea se suia în fum
la ceruri! Atunci bărbaţii lui Is-
rael s-au întors şi bărbaţii lui Be-
niamin au fost uimiţi, pentru că
au văzut că răul* venise peste ei.
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Şi s-au întors dinaintea bărbaţilor lui
Israel spre calea pustiului;
şi i-a ajuns lupta; şi cei care ie-
şeau din cetăţi i-au culcat la pă-
mânt în mijlocul lor. Au înconju-
rat pe beniamiţi, i-au gonit, i-au
zdrobit la locul lor de odihnă,
până spre Ghibea*, înspre răsă-
ritul soarelui. Şi au căzut din Be-
niamin optsprezece mii de băr-
baţi, toţi bărbaţi viteji. Şi s-au în-
tors şi au fugit spre pustiu la stân-
ca Rimon*; şi israeliţii au strâns
cinci mii de bărbaţi dintre ei la
drumurile mari şi i-au urmărit în-
deaproape până la Ghideom şi au
lovit dintre ei două mii de bărbaţi.
Şi toţi cei căzuţi din Beniamin în
ziua aceea au fost douăzeci şi
cinci de mii de bărbaţi care sco-
teau sabia, toţi oameni viteji. Şi
şase sute de bărbaţi s-au întors
şi au fugit în pustiu la stânca Ri-
mon şi au rămas patru luni la
stânca* Rimon. Şi bărbaţii lui Is-
rael s-au întors din nou peste fiii
lui Beniamin şi i-au lovit cu as-
cuţişul sabiei, pe oamenii fiecărei
cetăţi, şi vitele, şi tot ce se găsea,
şi au pus foc tuturor cetăţilor pe
care le-au găsit.
Şi bărbaţii lui Israel se jura-

seră* în Miţpa, zicând: �Nimeni
dintre noi să nu dea pe fiica sa
de soţie lui Beniamin�. Şi poporul
a venit la Betel* şi a rămas acolo
până seara înaintea lui Dumne-
zeu şi şi-au înălţat glasurile şi
au plâns cu mare plânset şi au
zis: �Pentru ce, DDDDDoamne, Dumne-
zeul lui Israel, s-a întâmplat a-
ceasta în Israel, ca să lipsească
astăzi o seminţie din Israel?� Şi a
fost aşa: a doua zi poporul s-a
trezit de dimineaţă şi a zidit* a-
colo un altar şi au adus arderi-
de-tot şi jertfe de pace. Şi fiii lui
Israel au zis: �Cine dintre toate
seminţiile lui Israel nu s-a suit cu
adunarea înaintea DDDDDomnului?�
Pentru că jurământul* cel mare
fusese asupra aceluia care nu se
va sui la DDDDDomnul la Miţpa, zicând:

�Să fie omorât�.
Şi fiilor lui Israel le-a părut

rău pentru Beniamin, fratele lor,
şi au zis: �Astăzi a fost nimicită o
seminţie din Israel. Cum să facem
rost de soţii pentru cei rămaşi?
Pentru că am jurat* pe DDDDDomnul că
nu le vom da dintre fiicele noas-
tre de soţii�. Şi au zis: �Este
vreuna dintre seminţiile lui Israel
care să nu se fi suit la DDDDDomnul la
Miţpa?� Şi, iată, nici unul din
Iabes-Galaad* nu venise în tabă-
ră la adunare. Şi poporul a fost
numărat şi, iată, nu era acolo ni-
meni dintre locuitorii Iabes-Ga-
laadului. Şi adunarea a trimis aco-
lo douăsprezece mii de oameni
dintre cei mai viteji şi le-a porun-
cit, zicând: �Mergeţi şi loviţi pe
locuitorii* din Iabes-Galaad cu
ascuţişul sabiei, şi pe femei şi pe
copii. Şi acesta este lucrul pe
care-l veţi face: să nimiciţi cu de-
săvârşire orice parte bărbăteas-
că* şi pe orice femeie care s-a cul-
cat cu bărbat�. Şi au găsit printre
locuitorii din Iabes-Galaad patru
sute de fete fecioare care nu cu-
noscuseră bărbat, neculcându-se
cu vreun bărbat, şi le-au adus în
tabără la Şilo*, care este în ţara
Canaanului. Şi toată adunarea a
trimis şi au vorbit fiilor lui Be-
niamin, care erau la stânca* Ri-
mon, şi le-au vestit pace. Şi Be-
niamin s-a întors în timpul acela
şi ei le-au dat de soţii pe acelea
pe care le-au lăsat vii dintre fe-
meile Iabes-Galaadului; dar şi
aşa nu le ajungeau.
Şi poporului i-a părut rău* de

Beniamin, pentru că DDDDDomnul fă-
cuse o ruptură în seminţiile lui Is-
rael. Şi bătrânii adunării au zis:
�Cum să facem rost de soţii pen-
tru cei rămaşi? Pentru că femeile
au fost nimicite din Beniamin!�
Şi au zis: �Trebuie să fie o moş-
tenire pentru cei scăpaţi din Beni-
amin, ca să nu fie ştearsă o se-
minţie din Israel. Dar nu putem
să le dăm soţii dintre fiicele noas-
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tre, pentru că fiii lui Israel au ju-
rat*, zicând: «Blestemat să fie cel
care va da o soţie lui Beniamin»�.
Şi au zis: �Iată, este o sărbătoare a
DDDDDomnului din an în an în Şilo*,
care este spre nord de Betel, spre
răsăritul soarelui, pe drumul cel
mare, care duce de la Betel la
Sihem, şi spre sud de Lebona�. Şi
au poruncit fiilor lui Beniamin,
zicând: �Mergeţi şi pândiţi în vii.
Şi vedeţi şi, iată, când fetele din
Şilo ies să joace* la jocuri, ieşiţi
dintre vii şi răpiţi-vă fiecare soţia
dintre fetele din Şilo şi duceţi-vă
în ţara lui Beniamin. Şi va fi aşa:
dacă părinţii lor sau fraţii lor vor
veni să se plângă la noi, le vom
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*Cap. 11.35.
Vers. 1.

*Ios. 18.1.
Cap. 18.21.
1 Sam. 1.3.

*Ex. 15.20.
Cap. 11.34.
1 Sam. 18.6.
Ier. 31.13.
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zice: «Daţi-ni-le ca un dar, pentru că
nu ne-am luat prin război câte
o soţie pentru fiecare; pentru că
nu voi le-aţi dat lor, ca să fiţi vi-
novaţi* acum»�. Şi fiii lui Benia-
min au făcut aşa şi şi-au luat soţii
după numărul lor, dintre cele care
jucau, pe care le-au răpit; şi au
plecat şi s-au întors la moştenirea
lor şi au zidit* cetăţile şi au lo-
cuit în ele. Şi fiii lui Israel au ple-
cat de acolo în timpul acela, fie-
care la seminţia sa şi la familia sa
şi au ieşit de acolo, fiecare la moş-
tenirea sa.

În zilele* acelea nu era îm-
părat în Israel: fiecare** făcea ce
era drept în ochii săi.
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*Jud. 2.16.
**Gen. 12.10;
26.1.
2 Împ. 8 1.
�Jud. 17.8.
Mica 5.2.

*Gen. 35.19.
**Jud. 3.30.

*Ex. 4.31.
Ier. 29.10.
Ţef. 2.7.
Lc. 1.68.
**Ps. 132.15.
Mt. 6.11.

*Ios. 24.15.
**2 Tim. 1.16;
1.17,18.
�Vers. 5.
Cap. 2.20.

*Cap. 3.1.

Şi a fost aşa: în zilele* când
judecau judecătorii a fost o foa-
mete** în ţară. Şi un om din
Betleemul� lui Iuda s-a dus să
locuiască temporar în câmpiile
Moabului, el şi soţia sa şi cei doi
fii ai săi. Şi numele omului era
Elimeleca, şi numele soţiei sale,
Naomib, şi numele celor doi fii
ai săi, Mahlon şi Chilion, efra-
tiţi* din Betleemul lui Iuda. Şi au
venit în câmpiile** Moabului şi
au rămas acolo.
Şi Elimelec, soţul Naomei, a

murit; şi ea a rămas, şi cei doi fii
ai ei. Şi ei şi-au luat soţii moabi-
te. Numele uneia era Orpa şi nu-
mele celei de-a doua, Rutc. Şi au
locuit acolo cam zece ani. Şi Mah-
lon şi Chilion, au murit amândoi;
şi femeia a rămas fără cei doi fii
ai săi şi fără soţul ei.
Şi s-a ridicat, ea şi nurorile ei,

şi s-a întors din câmpiile Moa-
bului, pentru că auzise în câm-
pia Moabului că DDDDDomnul cerce-
tase* pe poporul Său, dându-le**
pâine. Şi a ieşit din locul unde
fusese, şi cele două nurori ale
sale cu ea; şi au pornit la drum,
ca să se întoarcă în ţara lui Iuda.
Şi Naomi le-a zis celor două nu-
rori ale sale: �Duceţi-vă, întoarce-
ţi-vă fiecare* în casa mamei sale!
DDDDDomnul să Se poarte cu bună-
tated** faţă de voi, cum v-aţi pur-
tat� voi cu cei morţi şi cu mine!
Să vă dea  DDDDDomnul să găsiţi odih-
nă* fiecare în casa soţului ei!�
Şi le-a sărutat; şi ele şi-au înălţat
glasurile şi au plâns. Şi i-au zis:
�Vrem să ne întoarcem negreşit
cu tine la poporul tău�. Şi Naomi
a zis: �Întoarceţi-vă, fiicele mele;
pentru ce să mergeţi cu mine? Mai
sunt fii în pântecele meu, ca să vă

fie soţi*? Întoarceţi-vă, fiicele
mele, duceţi-vă; pentru că sunt
prea bătrână ca să mai am soţ.
Dacă aş zice: «Am speranţă», chiar
în această noapte dacă aş fi a unui
soţ şi aş naşte fii, aţi aştepta voi
pentru aceasta până să se facă
ei mari? Aţi rămâne voi pentru
aceasta fără a avea soţi? Nu, fii-
cele mele, pentru că eu sunt în mai
mare amărăciune decât voi, pen-
tru că mâna  DDDDDomnului a ieşit*
împotriva mea�. Şi ele şi-au înăl-
ţat glasul şi au plâns din nou. Şi
Orpa a sărutat pe soacra ei, dar
Rut s-a alipit* de ea.
Şi ea a zis: �Iată, cumnata ta

s-a întors la poporul ei şi la dum-
nezeii* ei: întoarce-te** după
cumnata ta�. Şi Rut a zis: �Nu stă-
rui* de mine să te părăsesc, ca
să mă întorc de la tine! Pentru că
încotro vei merge tu voi merge şi
eu; şi unde vei găzdui tu, voi găz-
dui şi eu; poporul** tău va fi po-
porul meu şi Dumnezeul tău, Dum-
nezeul meu; unde vei muri tu, voi
muri şi eu şi acolo voi fi înmormân-
tată. Aşa să-mi facă*  DDDDDomnul şi
încă mai mult, dacă altceva decât
moartea mă va despărţi pe mine
de tine!� Şi, văzând* că era hotă-
râtă să meargă cu ea, a încetat să-i
mai vorbească. Şi au mers amân-
două până au ajuns la Betleem. Şi
a fost aşa: când au ajuns la Be-
tleem, toată cetatea era în miş-
care* din cauza lor şi elee ziceau:
�Aceasta este Naomi**?� Şi ea
le-a zis: �Nu mă numiţi Naomib,
numiţi-mă Maraf*, pentru că Cel
Atotputernic** m-a amărât foar-
te mult. Am plecat în belşug şi
DDDDDomnul m-a adus din nou aca-
să, fără nimic*. Pentru ce mă mai
numiţi Naomi, când  DDDDDomnul a
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mărturisit împotriva mea şi Cel
Atotputernic m-a întristat?�
Şi Naomi s-a întors, şi cu ea

Rut moabita, nora sa, care se în-
torcea din câmpiile Moabului; şi
au ajuns în Betleem la începutul*
secerişului orzului.
Şi soţul Naomei avea o rudăa*,

om puternic, bogat, din familia
lui Elimelec**. Şi numele lui era
Boazb�. Şi Rut moabita a zis că-
tre Naomi: �Te rog, lasă-mă să
merg în ogor şi să culeg* spice
în urma aceluia în ochii căruia voi
căpăta favoare�. Şi ea i-a zis:
�Mergi, fiica mea�. Şi a plecat; şi
a intrat într-un ogor şi culegea
spice în urma secerătorilor. Şi
s-a întâmplat că aceasta era par-
tea de ogor a lui Boaz, care era
din familia lui Elimelec.
Şi, iată, Boaz a venit din Bet-

leem şi a zis secerătorilor: �DDDDDom-
nul fie* cu voi!� Şi ei i-au zis:
�DDDDDomnul să te binecuvânteze!�
Şi Boaz a zis slujitoruluic său care
era pus peste secerători: �A cui
este tânăra aceasta?� Şi slujitorul
care era pus peste secerători a
răspuns şi a zis: �Este tânăra
moabită care s-a întors* cu Nao-
mi din câmpiile Moabului. Şi ea a
zis: «Vă rog, să culeg spice şi să
adun printre snopi în urma se-
cerătorilor». Şi a venit şi a rămas
de dimineaţă până acum; şi a stat
numai puţin în casă�.
Şi Boaz a zis către Rut: �Nu

auzi tu, fiica mea? Nu te duce să
culegi spice în alt ogor şi nu te
depărta de aici, ci ţine-te de ti-
nereled mele. Ochii tăi să fie pe
ogorul care se seceră şi mergi pe
urma lor. N-am poruncit eu sluji-
torilor să nu te atingă? Şi, dacă-ţi
este sete, du-te la vase şi bea din
ce scot slujitorii�. Şi ea a căzut*
cu faţa la pământ şi s-a plecat şi
i-a zis: �Cum am căpătat eu fa-
voare în ochii tăi, să te uiţi la
mine, la mine, o străină?� Şi Boaz

a răspuns şi i-a zis: �Mi s-a isto-
risit tot* ce ai făcut pentru soa-
cra ta de la moartea soţului tău şi
cum ai lăsat pe tatăl tău şi pe
mama ta şi ţara în care te-ai năs-
cut şi ai venit la un popor pe
care nu l-ai cunoscut mai înainte.
DDDDDomnul să-ţi răsplătească* fapta
şi plata să-ţi fie deplină de la
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel,
sub** ale cărui aripi ai venit să
te adăposteşti!� Şi ea a zis: �Să
capăt* favoare în ochii tăi, dom-
nul meu, pentru că m-ai încurajat
şi ai vorbit inimii roabei tale, deşi
nu sunt** ca una dintre roabele
tale�. Şi Boaz i-a spus la timpul
mesei: �Vino aici şi mănâncă din
pâine şi înmoaie-ţi bucăţica în
oţet�. Şi ea s-a aşezat lângă sece-
rători; şi ei i-au întins grăunţe
prăjite şi ea a mâncat şi s-a să-
turat* şi a păstrat ceva. Şi, când
s-a ridicat să culeagă spice ,
Boaz a poruncit slujitorilor săi, zi-
când: �Lăsaţi-o să culeagă şi prin-
tre snopi şi să nu-i faceţi observa-
ţie! Şi de asemenea scoateţie câte-
odată spice pentru ea din mă-
nunchi şi lăsaţi-le, ca ea să culea-
gă; şi n-o mustraţi!�
Şi ea a cules spice în ogor

până seara şi a bătut ce a cules;
şi a fost cam o efă de orz. Şi l-a
luat şi a intrat în cetate şi soacra
ei a văzut ce culesese. Şi ea a scos
şi i-a dat ce pusese* deoparte
după ce se săturase. Şi soacra ei
i-a zis: �Unde ai cules spice as-
tăzi? Şi unde ai lucrat? Binecu-
vântat să fie cel care s-a uitat* la
tine!� Şi ea a spus soacrei sale la
cine a lucrat şi a zis: �Numele o-
mului la care am lucrat astăzi este
Boaz�. Şi Naomi a zis nurorii sale:
�Binecuvântat* fie el de DDDDDomnul,
care nu Şi-a părăsit îndurarea**
faţă de cei vii şi faţă de cei morţi�.
Şi Naomi i-a zis: �Omul ne este
rudă de sânge, una dintre cele care
au� dreptul răscumpărării noas-
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tre�. Şi Rut moabita a spus: �El
mi-a mai zis: «Stai aproape de
tinerii mei până vor termina tot
secerişul meu»�. Şi Naomi a zis
către Rut, nora sa: �Este bine, fii-
ca mea, să ieşi cu tinerele sale,
ca să nu fii găsită în alt ogor�. Şi
a stat aproape de tinerele lui
Boaz, ca să culeagă spice, până
s-a terminat secerişul orzului şi
secerişul* grâului; şi locuia cu
soacra ei.
Şi Naomi, soacra ei, i-a zis:

�Fiica mea, nu-ţi voi căuta* eu
odihnă**, ca să-ţi fie bine? Şi
acum Boaz, cu ale cărui tinere*
ai fost, nu este el ruda noastră?
Iată, el vântură la noapte orzul
în arie. Deci scaldă-te şi unge-te*
şi pune-ţi hainele pe tine şi co-
boară la arie. Nu te face cunos-
cută bărbatului acestuia până va
termina de mâncat şi de băut. Şi
va fi aşa: când se va culca, ob-
servă locul unde se va culca; şi
tu să intri şi să-i descoperi pi-
cioarele şi să te culci şi tu. Şi el
îţi va spune ce să faci�. Şi ea i-a
zis: �Voi face tot* ce ai spus�.
Şi a coborât la arie şi a făcut

după toate cele ce-i poruncise
soacra ei. Şi Boaz a mâncat şi a
băut şi i s-a veselit* inima; şi s-a
dus să se culce la capătul unei clăi.
Şi ea a venit încet şi i-a descoperit
picioarele şi s-a culcat. Şi a fost
aşa: la miezul nopţii, omul s-a
speriat şi s-a întors şi, iată, o fe-
meie era culcată la picioarele lui.
Şi el a zis: �Cine eşti tu?� Şi ea a
răspuns: �Eu sunt Rut, roaba ta, în-
tinde-ţi acoperământul* tăua peste
roaba ta, pentru că tu ai dreptul**
de răscumpărare�. Şi el a zis: �Bi-
necuvântată fii tu de  DDDDDomnul, fii-
ca mea! Tu ai arătat mai multă
bunătate la urmă decât la început*,
pentru că nu te-ai dus după tineri,
fie săraci, fie bogaţi. Şi acum, fii-
ca mea, nu te teme; tot ce îmi zici îţi

voi face, pentru că toată ce-
tateab poporului meu ştie că eşti o
femeie* cinstităc. Şi acum, cu a-
devărat, eu sunt unul care are drep-
tul* de răscumpărare, dar este
unul** mai aproape decât mine
care are dreptul de răscumpărare.
Rămâi noaptea aceasta şi va fi
aşa: dimineaţă, dacă va voi să te
răscumpere* el, bine, să te răs-
cumpere; iar dacă nu va voi să te
răscumpere el, te voi răscumpăra
eu, viu** este  DDDDDomnul. Culcă-te
până dimineaţă�.
Şi ea s-a culcat la picioarele

lui până dimineaţă şi s-a sculat
înainte de a se cunoaşte unul pe
altuld. Şi el a zis: �Să nu se ştie
că a venit o femeie* în arie�. Şi a
zis: �Adu mantaua care este pe
tine şi ţine-o�. Şi ea a ţinut-o şi el
i-a măsurat şase măsuri de orz şi
le-a pus pe ea; şi s-a dus în ceta-
te. Şi a venit la soacra ei şi ea a
zis: �Cume eşti, fiica mea?� Şi ea
i-a istorisit tot ce-i făcuse omul
acela. Şi a zis: �Mi-a dat aceste
şase măsuri de orz, pentru că mi-a
zis: «Să nu mergi cu mâna goală
la soacra ta»�. Şi ea a zis: �Fii li-
niştită*, fiica mea, până vei şti
cum se va rezolva situaţia, pentru
că omul acesta nu se va odihni
până nu va fi terminat lucrul în
ziua aceasta�.
Şi Boaz s-a suit la poartă şi

s-a aşezat acolo. Şi, iată, cel* ca-
re avea dreptul de răscumpărare,
de care vorbise Boaz, trecea pe
acolo. Şi i-a zis: �Tu, cutare, a-
bate-te, stai aici!� Şi s-a abătut
şi s-a aşezat. Şi a luat zece băr-
baţi dintre bătrânii* cetăţii şi a
zis: �Şedeţi aici�. Şi s-au aşezat.
Şi a spus celui care avea dreptul
de răscumpărare: �Naomi, care
s-a întors din câmpiile Moabului,
vinde partea de ogor care era a
fratelui nostru Elimelec. Şi eu
am zis să te înştiinţez şi să-ţi
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zica: «Cumpăr-o* în faţa** celor
care şed aici şi în faţa bătrâ-
nilor poporului meu. Dacă vrei
să răscumperi, răscumpără; iar
dacă nu vrei să răscumperi, spu-
ne-mi, ca să ştiu, pentru că în a-
fară� de tine nu este altul care să
răscumpere şi după tine sunt eu»�.
Şi el a zis: �Voi răscumpăra�. Şi
Boaz a zis: �În ziua când vei cum-
păra ogorul din mâna Naomei,
vei cumpăra şi pe Rutb moabi-
ta, soţia* mortului, ca să ridici nu-
mele mortului în moştenirea sa�.
Şi cel* care avea dreptul de răs-
cumpărare a zis: �Nu pot să răs-
cumpăr pentru mine, ca să nu-mi
stric moştenirea mea. Răscumpă-
ră pentru tine ce am eu de răs-
cumpărat, pentru că nu pot să
răscumpăr�.
Şi în vechime aceasta era în

Israel cu privire la răscumpărare*
şi cu privire la schimb, ca să se
întărească orice lucru: un om îşi
scotea încălţămintea şi o dădea
aproapelui său şi aceasta era
mărturia în Israel. Şi cel care avea
dreptul de răscumpărare a zis lui
Boaz: �Cumpără pentru tine�. Şi
şi-a scos încălţămintea. Şi Boaz
a zis bătrânilor şi către tot po-
porul: �Voi sunteţi martori astăzi
că am cumpărat din mâna Nao-
mei tot ce era al lui Elimelec şi
tot ce era al lui Chilion şi al lui
Mahlon. Chiar şi pe Rut moabita,
soţia lui Mahlon, mi-am cumpă-
rat-o de soţie, ca să ridic numele
mortului în moştenirea sa şi să
nu se piardă* numele mortului
dintre fraţii săi şi din poarta lo-
cului său; voi sunteţi martori as-

tăzi�. Şi tot poporul care era la
poartă şi bătrânii au zis: �Suntem
martori. DDDDDomnul să facă* pe fe-
meia care vine în casa ta ca pe
Rahela** şi ca pe Leea, care au
zidit� amândouă casa lui Israel,
şi câştigă-ţi putere în Efrata�� şi
fă-ţi un nume în Betleem. Şi ca-
sa ta să fie ca şi casa lui Pereţ*,
pe care l-a născut Tamar lui Iuda,
din sămânţa** pe care ţi-o va da
DDDDDomnul din această tânără fe-
meie�.
Şi Boaz a luat* pe Rut şi ea

i-a fost soţie şi el a intrat la ea şi
DDDDDomnul** i-a dat ei să rămână
însărcinată şi ea a născut un fiu.
Şi femeile au zis* către Naomi:
�Binecuvântat fie  DDDDDomnul, care
nu te-a lăsat în ziua aceasta fără
unul care are drept de răscumpă-
rareb, şi numele său să fie vestit
în Israel. Şi el îţi va fi înviora-
rea vieţii tale şi îngrijitorul bătrâ-
neţelor tale, pentru că l-a născut
nora ta, care te iubeşte, care-ţi
este mai bună* decât şapte fii�.
Şi Naomi a luat copilul şi l-a
pus la sânul său şi i-a fost doică.
Şi vecinele* i-au dat un nume,
zicând: �Un fiu i s-a născut Nao-
mei�. Şi i-au pus numele Obedc.
El este tatăl lui Isai, tatăl lui
David.
Şi aceştia sunt urmaşii lui Pe-

reţ: Pereţ* a născut pe Heţron; şi
Heţron a născut pe Ram; şi Ram
a născut pe Aminadab; şi Amina-
dab a născut pe Nahşon*; şi Nah-
şon a născut pe Salmond**; şi Sal-
mon a născut pe Boaz; şi Boaz a
născut pe Obed; şi Obed a născut
pe Isai; şi Isai a născut pe David*.
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*Iov 24.21.

*Rut 4.15.

*Cap. 3.3.

*Iov 7.11;
10.1.

*Gen. 28.20.
Num. 30.6-11
Jud. 11.30.
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CARTEA  ÎNTÂI  A  LUI  SAMUELa

adevăr spre întristarea** roabei
Tale şi Îţi vei aminti� de mine
şi nu vei uita pe roaba Ta şi vei
da roabei Tale un copil de par-
te bărbătească, îl voi da DDDDDom-
nului în toate zilele vieţii lui şi
briciul�� nu va trece pe capul
lui�.
Şi a fost aşa: pe când se ruga

ea îndelung înaintea DDDDDomnului,
Eli a luat seama la gura ei.  Şi Ana
vorbea în inima* ei; numai buzele
i se mişcau, dar glasul nu i se
auzea. Şi Eli gândea că era beată.
Şi Eli i-a zis: �Până când vei fi*
beată? Depărtează vinul de la
tine!� Şi Ana a răspuns şi a zis:
�Nu, domnul meu, sunt o femeie
cu duhul întristat; n-am băut
nici vin, nici băutură tare, ci îmi
vărsam* sufletul înaintea DDDDDom-
nului. Nu lua pe roaba ta drept*
o fiică a lui Beliale, pentru că
din marea mea durere şi în-
tristare am vorbit până acum�.
Şi Eli a răspuns şi a zis: �Mergi
în pace* şi Dumnezeul lui Israel
să-ţi împlinească** cererea pe
care I-ai făcut-o�. Şi ea a zis:
�Să capete* roaba ta favoare în
ochii tăi!� Şi femeia a mers** pe
drumul ei şi a mâncat şi faţa� ei
n-a mai fost tristă.
Şi s-au sculat dis-de-dimi-

neaţă şi s-au închinat înaintea
DDDDDomnului şi s-au întors şi au ve-
nit la casa lor în Rama*. Şi El-
cana a cunoscut** pe Ana, soţia
sa; şi DDDDDomnul Şi-a amintit� de
ea. Şi după trecerea zilelor,
după ce Ana a rămas însărcina-
tă, a născut un fiu şi i-a pus nu-
mele Samuelf, zicând*: �Pentru

 Penina şi
Ana
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1 Şi era un om din Ramataim-
Ţofim*, din ţinutul muntos** al
lui Efraim, şi numele lui era
Elcana�, fiul lui Ieroham, fiul lui
Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf,
un efraimitb��. Şi el avea două*
soţii şi numele uneia era Anac şi
numele celeilalte, Penina. Şi Pe-
nina avea copii, iar Ana nu avea
copii. Şi acest om se suia din ce-
tatea sa, din an în an*, ca să se
închine** şi să jertfească DDDDDom-
nului oştirilor, la Şilo�. Şi acolo
erau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi
Fineas, preoţii DDDDDomnului. Şi a
fost aşa: în ziua când jertfea*
Elcana, dădea părţi soţiei sale
Penina şi la toţi fiii şi fiicele ei.
Iar Anei îi dădea o parte dublă,
pentru că o iubea pe Ana. Dar
DDDDDomnul îi închisese* pântecele.
Şi potrivnicad ei o mâhnea* foar-
te mult, ca s-o facă să se necă-
jească, pentru că DDDDDomnul îi
închisese pântecele. Şi aşa făcea
Elcana an de an. Ori de câte ori
se suia ea la casa DDDDDomnului,
aceea o mâhnea aşa; şi ea plân-
gea şi nu mânca. Şi Elcana, so-
ţul ei, i-a zis: �Ana, de ce plân-
gi? Şi de ce nu mănânci? Şi de
ce este întristată inima ta? Nu
sunt eu mai bun* pentru tine de-
cât zece fii?�
Şi Ana s-a ridicat după ce

au mâncat şi au băut la Şilo (şi
preotul Eli şedea pe scaun, lân-
gă unul din uşorii templului*
DDDDDomnului). Şi ea avea sufletul
amărât* şi s-a rugat DDDDDomnu-
lui şi a plâns mult. Şi a făcut
o promisiune* şi a zis: �DDDDDoamne
al oştirilor, dacă vei căuta în
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a Sau �CARTEA  ÎNTÂI  A  ÎMPĂRAŢILOR�; În Septuaginta (traducerea
greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor
sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor    b Sau �efratit� (vezi nota
de la Judecători 17.7)    c Har    d Sau �rivala�    e Fără valoare    f Ascultat
de Dumnezeu (sau Cerut de la Dumnezeu)

Rugăciunea
Anei

Naşterea
lui Samuel

**Gen. 29.32
Ex. 4.31.
2 Sam. 16.12
Ps. 25.18.
�Gen. 8.1;
30.22.
��Num. 6.5.
Jud. 13.5.

*Gen. 24.45.

*Fap. 2.4,13.

*Iov 30.16.
Ps. 62.8;
142.2.
Plân. 2.19.

*Deut. 13.13

*Jud. 18.6.
Cap. 25.35.
2 Împ. 5.19.
Mc. 5.34.
Lc. 7.50; 8.48
**Ps. 20.4,5.

*Gen. 33.15.
Rut 2.13.
**Ecl. 9.7.
�Pr. 15.13.

*Cap. 2.11.
**Gen. 4.1.
�Gen. 30.22

*Gen. 41.51;
41.52.
Ex. 2.10,22.
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că l-am cerut de la DDDDDomnul�.
Şi Elcana, soţul ei, s-a suit* îm-
preună cu toată casa lui să adu-
că DDDDDomnului jertfa de fiecare an
şi să-şi împlinească promisiunea.
Şi Ana nu s-a suit, pentru că a zis
soţului ei: �Voi aştepta până va fi
înţărcat pruncul; şi atunci îl voi
aduce*, ca să se înfăţişeze înain-
tea DDDDDomnului şi să rămână** a-
colo pentru totdeauna��. Şi El-
cana, soţul* ei, i-a zis: �Fă ce este
bine în ochii tăi; rămâi până îl
vei înţărca. Numai** să întăreas-
că DDDDDomnul cuvântul Său!� Şi fe-
meia a rămas şi şi-a alăptat fiul,
până l-a înţărcat. Şi, după ce l-a
înţărcat, l-a suit* cu ea, luând un
taur de trei ani şi o efă din floa-
rea făinii şi un burduf cu vin, şi
l-a adus în casa DDDDDomnului, la Şi-
lo**; şi copilul era mic. Şi au în-
junghiat* taurul; şi a adus** pe
băiat la Eli. Şi ea a zis: �O, dom-
nul meu, viu* este sufletul tău,
domnul meu, eu sunt femeia care
a stat aici, lângă tine, rugân-
du-se DDDDDomnului. Pentru* acest
băiat m-am rugat; şi DDDDDomnul
mi-a ascultata cererea pe care
I-am făcut-o. De aceea l-am împru-
mutat* şi eu DDDDDomnului; el este îm-
prumutat DDDDDomnului toate zile-
le cât va fi�. Şi eib s-au închinat**
acolo DDDDDomnului.
Şi Ana s-a rugat* şi a spus:
�Mi se veseleşte** inima în

DDDDDomnul.
Mi s-a înălţat putereac� înd

DDDDDomnul.
Mi s-a deschis larg gura îm-

potriva vrăjmaşilor mei:
pentru că eu mă bucur�� în

mântuirea Ta.
Nimeni* nu este sfânt ca

DDDDDomnul, pentru că nu este altul**
în afară de Tine
şi nu este stâncă� asemenea

Dumnezeului nostru.
Nu vă înmulţiţi cuvintele

trufaşe.
Să nu iasă mândrie* din gura

voastră,
pentru că DDDDDomnul este un

Dumnezeu al cunoştinţei**
şi de El sunt cântărite faptele.
Arcul* celor puternici este

sfărâmat
şi cei care se poticneau sunt

încinşi cu putere.
Cei care erau sătui* s-au în-

chiriat pentru pâine
şi cei flămânzi nu mai sunt

flămânzi;
chiar cea sterilă** a născut

şapte
şi cea care avea� mulţi copii

lâncezeşte.
DDDDDomnul omoară* şi dă viaţă,
coboară în Locuinţa morţilor

şi ridică de acolo.
DDDDDomnul face sărac* şi bogat,
şi coboară** şi înalţă.
El ridică din pulbere* pe cel

sărac,
înalţă din gunoi pe cel nevo-

iaş,
ca să-l facă să şadă** cu că-

peteniile
şi să moştenească tronul glo-

riei.
Pentru că stâlpii� pământului

sunt ai DDDDDomnului
şi pe ei a aşezat El lumea.
El păzeşte picioarele* celor

sfinţie ai Săi,
iar cei răi vor amuţif în întu-

neric.
Pentru că nici un om nu va

învinge prin putere.
Cei care se luptă cu DDDDDomnul

vor fi sfărâmaţi* în bucăţi.
El va tuna împotriva lor din

ceruri**,
DDDDDomnul va judeca� margi-

nile pământului
şi va da�� putere împăratului

Său
şi va înălţa cornul*� unsului

Său�.

*Ps. 94.4.
Pr. 8.13.
Mal. 3.13.
Iuda 15.
**Cap. 16.7.

*Ps. 37.15;
37.17; 76.3.

*Ps. 34.10.
Lc. 1.53.
**Ps. 113.9.
�Is. 54.1.
Ier. 15.9.

*Deut. 32.39
2 Împ. 5.7.
Iov 5.18.
Osea 6.1.
Apoc. 1.18.
*Deut. 8.17,18
Iov 1.21.
**Iov 5.11.
Ps. 75.7.
Iac. 4.10.
*Iov 42.10-12
Ps. 113.7.
Dan. 4.17.
Lc. 1.52.
Iac. 2.5.
**2 Sam. 7.8
Iov 36.7.
Ps. 113.8.
�Iov 38.4-6.
Ps. 24.2; 75.3;
102.25; 104.5

*Ps. 37.23;
37.24; 91.11;
91.12; 94.18;
121.3.
Pr. 3.26.
1 Pet. 1.5.

*Ex. 15.6.
Ps. 2.9.
**Cap. 7.10.
2 Sam. 22.14;
22.15.
Ps. 18.13,14.
�Ps. 96.13;
98.9.
��Ps. 21.1-7.
*�Ps. 89.24.
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*Vers. 3.
Deut. 12.11.

*Lc. 2.22.
**Vers. 11,28
Cap. 2.11,18;
3.1.
�Ex. 21.6.

*Num. 30.7.
**Vers. 17.
2 Sam. 7.25.

*Num. 15.9,10
Deut. 12.5,6;
12.11.
**Ios. 18.1.
Cap. 4.3,4.

*Lev. 1.5.
**Lc. 2.22.

*Gen. 42.15.
2 Împ. 2.2,4;
2.6; 4.30.

*Mt. 7.7.

*Vers. 11,22.
**Gen. 24.26;
24.52.

*Filip. 4.6.
**Ps. 97.11;
97.12.
Lc. 1.46-55.
�Ps. 75.10;
89.17,24;
92.10; 112.9.
��Ps. 9.14;
13.5; 20.5;
35.9.
Is. 12.2,3.

*Ex. 15.11.
Ps. 86.8.
Apoc. 15.4.
**Deut. 4.35.
�Deut. 32.4;
32.30,31.
2 Sam. 22.32
Ps. 18.2.
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a Lit. �mi-a dat�    b Sau �el�   c Lit. �cornul�    d Sau �de� sau �prin�    e Sau �celor evlavioşi�, �celor plini
de îndurare�    f Sau �vor muri�
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Şi Elcana s-a dus la Rama*, la
casa lui. Şi copilul slujea** DDDDDom-
nului înaintea preotului Eli.
Şi fiii lui Eli erau fii* ai lui

Belial; ei nu-L cunoşteau** pe
DDDDDomnul. Şi obiceiul preoţesc
cu poporul era acesta: când aducea
cineva o jertfă, venea slujitorula

preotului, pe când fierbea car-
nea, cu o furcă cu trei coarne în
mâna lui; şi o afunda în tigaie
sau în cazan sau în căldare sau
în oală; preotul lua pentru el tot
ce scotea furca. Aşa făceau cu toţi
cei din Israel care veneau acolo la
Şilo*. Şi, înainte de a arde* ei gră-
simea, slujitorul preotului venea şi
zicea omului care jertfea: �Dă car-
ne de fript pentru preot, pentru că
nu va lua de la tine carne fiartă, ci
crudă�. Şi dacă omul îi zicea: �Vor
arde negreşit mai întâi grăsimea
şi apoi ia cât îţi doreşte sufletul!�,
atunci el zicea: �Nu, ci acum să
mi-o dai, iar dacă nu, o voi lua cu
forţa�. Şi păcatul acestor tineri
era foarte mare* înaintea DDDDDom-
nului, pentru că oamenii dispre-
ţuiau** darul DDDDDomnului.

Iar Samuel slujea* înaintea
DDDDDomnului, ca băiat, încins** cu
un efod de in. Şi mama sa îi făcea
o mantie mică şi i-o aducea* în
fiecare an, când se suia cu soţul
ei ca să ofereb jertfa de fiecare an.
Şi Eli a binecuvântat* pe Elcana
şi pe soţia lui şi a zis: �DDDDDomnul
să-ţi dea sămânţă din femeia a-
ceasta în locul celui primit prin
rugăciunec** care a fost dat DDDDDom-
nului!� Şi ei au mers la locul lor.
Şi DDDDDomnul a cercetatd* pe Ana
şi ea a rămas însărcinată şi a
născut trei fii şi două fiice. Şi bă-
iatul Samuel creştea** înaintea
DDDDDomnuluie.
Şi Eli era foarte bătrân şi a

auzit tot ce făceau fiii săi faţă
de tot Israelul şi cum se culcau
cu femeile* care slujeauf la in-

trarea  cortului întâlnirii. Şi le-a
zis: �Pentru ce faceţi lucruri ca aces-
tea? Pentru că aud de faptele
voastre rele de la tot poporul
acesta. Nu, fiii mei, pentru că şti-
rea pe care o aud nu este bună;
voi faceţi pe poporul DDDDDomnului să
greşească. Dacă un om păcătuieş-
te împotriva altui om, Dumnezeu*
îl va judecag; dar, dacă un om pă-
cătuieşte împotriva** DDDDDomnului,
cine se va ruga pentru el?� Şi
n-au ascultat de glasul tatălui lor,
pentru că DDDDDomnul voia� să-i o-
moare.
Şi băiatul Samuel creştea me-

reu, fiind plăcut* şi DDDDDomnului şi
oamenilor.
Şi un om* al lui Dumnezeu a

venit la Eli şi i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Nu M-am descope-
rit** Eu casei tatălui tău când
erau în Egipt, în casa lui Faraon?
Şi l-am ales* dintre toate se-
minţiile lui Israel, ca să-Mi fie
preot, ca să se suie la altarul Meuh,
să ardă tămâie, să poarte efodul
înaintea Mea; şi am dat** casei
tatălui tău toate jertfele prin foc
ale fiilor lui Israel. Pentru ce căl-
caţi* voi în picioare jertfa Mea şi
darul Meu, pe care l-am porun-
cit să fie în locuinţa** Mea? Şi
onorezi tu pe fiii tăi mai mult�
decât pe Mine, îngrăşându-vă cu
cele mai alese dintre toate da-
rurile lui Israel, poporul Meu?»
De aceea, DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel zice: «Am spus* în ade-
văr: «Casa ta şi casa tatălui tău
vor umbla înaintea Mea pentru
totdeauna». Dar acum DDDDDomnul
zice: «Departe** de Mine! Pentru
că pe cei care Mă onorează îi
voi onora�, şi cei care Mă dis-
preţuiesc�� vor fi puţin preţuiţi.
Iată, vin zile* când îţi voi tăia
braţuli tău şi braţul casei tatălui
tău, încât nu va fi nici un bătrân
în casa ta. Şi vei vedea strâm-

*Cap. 1.1,19.
**Cap. 3.1.

*Deut. 13.13.
**Jud. 2.10.
Ier. 22.16.
Rom. 1.28.

*Cap. 1.3.

*Lev. 3.3-5;
3.16.

*Gen. 6.11.
**Mal. 2.8.

*Vers. 11.
Cap. 3.1.
**Ex. 28.4.
2 Sam. 6.14.
*Cap. 1.3,21.

*Gen. 14.19.
**Cap. 1.11;
1.27,28.

*Gen. 21.1.
**Jud. 13.24.
Vers. 26.
Cap. 3.19.
Lc. 1.80; 2.40

*Ex. 38.8.

*Deut. 1.17;
25.1.
**Num. 15.30
�Ios. 11.20.
Pr. 15.10.

*Pr. 3.4.
Lc. 2.52.
Fap. 2.47.

*Jud. 13.6.
1 Împ. 13.1.
**Ex. 4.14-16;
4.27; 12.1.

*Ex. 28.1,4.
Num. 16.5;
18.1,7.
**Lev. 2.3,10;
6.16; 7.7,8;
7.34; 10.14.
Num. 5.9,10;
18.8-19.

*Deut. 32.15
**Deut. 12.5;
12.6.
Ps. 26.8.
�Mt. 10.37.

*Ex. 29.9.
Num. 25.13.
**Ier. 18.9;
18.10.
�Ps. 18.20;
91.14.
��Mal. 2.9-12

*Cap. 4.11;
4.18; 22.18-20
1 Împ. 2.27.
Ezec. 44.10.
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torarea locuinţeia Mele în tot
binele care se va face lui Israel
şi nu va mai fi bătrân* în casa
ta în toate zilele. Şi acela dintre
ai tăi pe care nu-l voi nimici de
la altarul Meu va fi ca să ţi se to-
pească ochii şi să-ţi întristeze
sufletul; şi toată sămânţa casei
tale va muri în floarea vârstei.
Şi acesta va fi semnul* pentru
tine � ce li se va întâmpla celor doi
fii ai tăi, Hofni şi Fineas: vor
muri amândoi** într-o singură zi.
Şi Îmi voi ridica* un preot cre-
dincios, care va face potrivit cu
ce este în inima Mea şi în sufle-
tul Meu; şi îi voi zidi** o casă
trainică şi va umbla înaintea un-
sului� Meu în toate zilele. Şi va
fi aşa: oricine* va rămâne în ca-
sa ta va veni şi se va pleca înaintea
lui pentru o bucată mică de ar-
gint şi pentru o turtă de pâine; şi
va zice: «Pune-mă, te rog, în vreu-
na din slujbele preoţeşti, ca să
mănânc şi eu o bucată de pâine»�.
Şi băiatul* Samuel slujea

DDDDDomnului înaintea lui Eli. Şi
cuvântul** DDDDDomnului era rar în
zilele acelea; viziunea nu era
răspândită.
Şi a fost în timpul acela, când

Eli era culcat la locul său (şi ochii
săi începeau să se întunece, nu
putea* să vadă) şi candela* lui
Dumnezeu nu era stinsă încă şi
Samuel era culcat în templul
DDDDDomnului, unde era chivotul lui
Dumnezeu, că DDDDDomnul l-a che-
mat pe Samuel. Şi el a spus:
�Iată-mă!� Şi a alergat la Eli
şi a zis: �Iată-mă, căci m-ai che-
mat�. Şi el a zis: �Nu te-am che-
mat, culcă-te din nou�. Şi s-a dus
şi s-a culcat. Şi DDDDDomnul a che-
mat din nou: �Samuele!� Şi Sa-
muel s-a sculat şi s-a dus la Eli
şi a zis: �Iată-mă, căci m-ai che-
mat�. Şi el a răspuns: �Nu te-am
chemat, fiul meu, culcă-te din
nou�. Iar Samuel nu-L cunoştea*

încă pe DDDDDomnul şi nici cuvântul
DDDDDomnului nu i se descoperise.
Şi DDDDDomnul l-a chemat din nou,
a treia oară, pe Samuel. Şi el s-a
sculat şi s-a dus la Eli şi a zis:
�Iată-mă, căci m-ai chemat�. Şi
Eli a înţeles că DDDDDomnul îl che-
ma pe băiat. Şi Eli i-a zis lui Sa-
muel: �Du-te, culcă-te. Şi va fi
aşa: dacă te va chema, să zici:
«Vorbeşte, DDDDDoamne, pentru că
robul Tău ascultă»�.  Şi Samuel
s-a dus şi s-a culcat la locul său.
Şi DDDDDomnul a venit şi a stat şi

a chemat ca în celelalte dăţi:
�Samuele, Samuele!� Şi Samuel
a zis: �Vorbeşte, pentru că robul
Tău ascultă�. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Samuel: �Iată, voi face un
lucru în Israel, la care vor ţiui*
amândouă urechile oricui îl va
auzi. În ziua aceea voi împlini
împotriva lui Eli tot* ce am zis
despre casa lui, de la început pâ-
nă la sfârşit. Pentru că i-am spus
că voi judeca* pentru totdeauna
casa lui pentru nelegiuirea pe
care a ştiut-o: pentru că fiii săi**
au adus blestem asupra lorb, şi
el nu i-a împiedicat�. Şi de aceea
am jurat casei lui Eli că nu se va
face niciodată ispăşire* pentru
nelegiuirea casei lui Eli, nici prin
jertfă, nici prin dar de mâncare�.
Şi Samuel a rămas culcat

până dimineaţa şi a deschis uşile
casei DDDDDomnului. Şi Samuel se
temea să-i spună lui Eli viziunea.
Şi Eli l-a chemat pe Samuel şi
i-a zis: �Samuele, fiul meu!� Şi
el a spus: �Iată-mă!� Şi Eli a zis:
�Care este cuvântul pe care ţi l-a
spus DDDDDomnul? Te rog, nu-l as-
cunde de mine. Aşa să-ţi facă*
Dumnezeu şi încă mai mult, dacă
vei ascunde de mine vreun cuvânt
din toate cuvintele pe care ţi le-a
spus!� Şi Samuel i-a spus toate
cuvintele şi nu a ascuns nimic de
el. Şi Eli a zis: �Este* DDDDDomnul: să
facă ce este bine în ochii Săi!�

*Zah. 8.4.

*Cap. 10.7-9.
1 Împ. 13.3.
**Cap.  4.11;
4.17.

*1 Împ. 2.35.
1 Cr. 29.22.
Ezec. 44.15.
Ev. 2.17; 7.26
**2 Sam. 7.11
1 Împ. 11.38.
�Ps. 2.2; 18.50

*1 Împ. 2.27.

*Cap. 2.11,18
**Ps. 74.9.
Ezec. 7.26.
Amos 8.11.

*Gen. 27.1;
48.10.
Cap. 2.22;
4.15.

*Ex. 27.21.
Lev. 24.3.
2 Cr. 13.11.

*Fap. 19.2.

*2 Împ. 21.12
Ier. 19.3.

*Cap. 2.27-36
Ezec. 12.25.
Lc. 21.32,33.

*Cap. 2.22;
2.29-36.
Ezec. 7.3;
18.30.
**Cap. 2.12,17
�Cap. 2.23,25

*Num. 15.30.
Is. 22.14.

*Rut 1.17.

*Gen. 24.50.
Ex. 34.5-7.
Lev. 10.3.
Iov 1.21; 2.10
Ps. 39.9.
Is. 39.8.
Fap. 5.39.
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1 SAMUEL

Şi Samuel creştea* şi DDDDDom-
nul era** cu el şi n-a lăsat să ca-
dă� la pământ nici unul din cu-
vintele Sale. Şi tot Israelul, de
la* Dan până la Beer-Şeba, a cu-
noscut că Samuel era întărit pro-
fet al DDDDDomnului. Şi DDDDDomnul S-a
arătat din nou în Şilo, pentru că
DDDDDomnul Se descoperea lui Sa-
muel, în Şilo, prin cuvântul* DDDDDom-
nului.
Şi ce a spus Samuel s-a în-

tâmplat pentru întregul Israel.
Şi Israel a ieşit la luptă împo-

triva filistenilor; şi au aşezat ta-
băra lângă Eben-Ezer*, iar filis-
tenii şi-au aşezat tabăra în Afeca.
Şi filistenii* s-au aşezat în linie
de bătaie împotriva lui Israel; şi
lupta s-a întins şi Israel a fost bă-
tut înaintea filistenilor; şi ei au
ucis în linia de bătaie, în câmp,
cam patru mii de bărbaţi. Şi
poporul a venit în tabără şi bă-
trânii lui Israel au zis: �De ce ne-a
bătut DDDDDomnul astăzi înaintea
filistenilor? Să luăm* din Şilo
chivotul legământului DDDDDomnu-
lui, ca să vină în mijlocul nostru
şi să ne salveze din mâna vrăj-
maşilor noştri�. Şi poporul a tri-
mis la Şilo şi au adus de acolo
chivotul legământului DDDDDomnului
oştirilor care şade* întreb heru-
vimi**. Şi cei doi� fii ai lui Eli,
Hofni şi Fineas, erau acolo, cu
chivotul legământului lui Dum-
nezeu.
Şi a fost aşa: când a venit chi-

votul legământului DDDDDomnului în
tabără, tot Israelul a strigat cu stri-
găt mare, de a răsunat pământul.
Şi filistenii au auzit vuietul stri-
gătului şi au zis: �Ce este vuietul
acestui strigăt mare în tabăra
evreilor?� Şi au înţeles că venise
chivotul DDDDDomnului în tabără. Şi
filistenii s-au înspăimântat, pentru
că ziceau: �Dumnezeu a venit în
tabără�. Şi au zis: �Vai* de noi!
pentru că una ca aceasta n-a fost

până acum. Vai de noi! Cine ne
va scăpa din mâna acestor dum-
nezei puternici? Aceştia sunt dum-
nezeii care au lovit pe egipteni cu
tot felul de plăgi în pustiu. Fiţi
tari* şi fiţi bărbaţi, filistenilor, ca
să nu fiţi robi evreilor, cum**
v-au fost ei robi vouă: fiţi bărbaţi
şi luptaţi!� Şi filistenii s-au lup-
tat şi Israel a fost bătut*; şi a fu-
git fiecare la cortul său; şi a fost
foarte mare măcel: şi au căzut
din Israel treizeci de mii de pe-
deştri. Şi chivotul* lui Dumnezeu
a fost luat şi cei doi** fii ai lui
Eli, Hofni şi Fineas, au murit.
Şi un om din Beniamin a

alergat* din luptă şi a venit în
Şilo, în aceeaşi zi, cu hainele
sfâşiate şi cu pământ** pe capul
său. Şi a venit şi, iată, Eli şedea
pe scaunul* său, veghind înspre
drum, pentru că îi bătea inima
pentru chivotul lui Dumnezeu. Şi
omul a intrat şi a spus aceasta
în cetate; şi toată cetatea a stri-
gat. Şi Eli a auzit vuietul stri-
gătului şi a zis: �Ce este vuietul
acestei zarve?� Şi omul a venit
în grabă şi i-a istorisit lui Eli.
Şi Eli era de nouăzeci şi opt de
ani şi ochii* săi erau ficşi şi nu
putea să vadă. Şi omul a spus lui
Eli: �Eu sunt unul care vin din
luptă şi am fugit astăzi din luptă�.
Şi Eli a zis: �Ce s-a întâmplat*,
fiul meu?� Şi cel care aducea şti-
rile a răspuns şi a zis: �Israel a
fugit dinaintea filistenilor şi a
fost şi măcel mare în popor, şi
cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas,
sunt morţi şi ei, şi chivotul lui
Dumnezeu este luat�. Şi a fost
aşa: când a spus de chivotul lui
Dumnezeu, Eli a căzut pe spate de
pe scaunul său, lângă poartă; şi
şi-a frânt gâtul şi a murit, pentru
că era om bătrân şi greu. Şi el
judecase pe Israel patruzeci de ani.
Şi nora lui, soţia lui Fineas, era

însărcinată şi aproape să nască;

*Cap. 2.21.
**Gen. 21.22;
28.15; 39.2;
39.21,23.
�Cap. 9.6.

*Jud. 20.1.

*Vers. 1,4.

*Cap. 5.1;
7.12.

*Cap. 12.9.

*Num. 10.35.
Ios. 6.6-21.

*2 Sam. 6.2.
Ps. 80.1; 99.1
**Ex. 25.18-22
Num. 7.89.
�Cap. 2.12.

*Ex. 15.14.

*1 Cor. 16.13
**Jud. 13.1.
Cap. 14.21.

*Lev. 26.17.
Deut. 28.25.
Vers. 2.
Ps. 78.9,62.

*Cap. 2.32.
Ps. 78.60,61.
**Cap. 2.34.
Ps. 78.64.

*2 Sam. 1.2.
**Ios. 7.6.
2 Sam. 13.19;
15.32.
Neem. 9.1.
Iov 2.12.

*Cap. 1.9;
4.18.

*Cap. 3.2.
1 Împ. 14.4.

*2 Sam. 1.4.
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şi, când a auzit ştirea că a fost
luat chivotul lui Dumnezeu şi că
socrul ei şi soţul ei au murit, s-a
încovoiat şi a născut, pentru că
au apucat-o durerile. Şi, când
era pe moarte, femeile* care stă-
teau lângă ea i-au zis: �Nu te te-
me, pentru că ai născut un fiu!�
Dar ea n-a răspuns, nici n-a luat
amintea. Şi ea a numit pe copil:
I-Cabodb*, zicând: �S-a depărtat
gloria** din Israel!�, pentru luarea
chivotului lui Dumnezeu şi pen-
tru socrul ei şi pentru soţul ei.
Şi ea a zis: �S-a depărtat gloria
din Israel, căci chivotul lui Dum-
nezeu este luat!�
Şi filistenii au luat chivotul

lui Dumnezeu şi l-au dus de la
Eben-Ezer* la Asdodc. Şi filiste-
nii au luat chivotul lui Dumne-
zeu şi l-au adus în casa lui Da-
gond* şi l-au pus lângă Dagon. Şi
a doua zi asdodenii s-au sculat de
dimineaţă şi, iată, Dagon zăcea*
cu faţa la pământ înaintea chivo-
tului DDDDDomnului. Şi au luat pe
Dagon şi l-au pus** din nou la
locul său. Şi s-au sculat devreme
a doua zi de dimineaţă şi, iată,
Dagon zăcea cu faţa la pământ
înaintea chivotului DDDDDomnului, şi
capul* lui Dagon şi amândouă
palmele mâinilor sale tăiate erau
pe prag. Numai trunchiul îi rămă-
sese lui Dagone. De aceea, preo-
ţii lui Dagon şi toţi cei care in-
tră în casa lui Dagon în Asdod,
nu calcă* pe pragul lui Dagon,
până în ziua aceasta.
Şi mâna DDDDDomnului a fost

grea* asupra asdodenilor şi i-a
pustiit** şi a lovit cu tumori�
Asdodul şi hotarele�� sale. Şi
oamenii din Asdod au văzut că
este aşa şi au zis: �Să nu rămână
chivotul Dumnezeului lui Israel
la noi, pentru că mâna Sa este
grea asupra noastră şi asupra
dumnezeului nostru, Dagon�. Şi

au trimis şi au adunat pe toate
căpeteniile* filistenilor la ei şi
au zis: �Ce să facem cu chivotul
Dumnezeului lui Israel?� Şi ei au
răspuns: �Să se îndrepte chivotul
Dumnezeului lui Israel spre
Gat**�. Şi au îndreptat chivotul
Dumnezeului lui Israel într-aco-
lo. Şi a fost aşa: după ce l-au în-
dreptat într-acolo, mâna* DDDDDom-
nului a fost asupra cetăţii cu foar-
te mare groază; şi a lovit pe oa-
menii cetăţii de la mic până la
mare şi tumorile au apărut pe ei.
Şi au trimis chivotul lui Dum-

nezeu la Ecron. Şi a fost aşa: cum
a venit chivotul lui Dumnezeu la
Ecron, ecroniţii au strigat, zicând:
�Au adus la noif chivotul Dumne-
zeului lui Israel, ca să ne ucidă,
pe noi şi pe poporul nostru!� Şi au
trimis şi au adunat pe toate că-
peteniile filistenilor şi au zis: �Tri-
miteţi chivotul Dumnezeului lui
Israel şi să se întoarcă la locul
său şi să nu ne ucidă, pe noi şi pe
poporul nostru�. Pentru că o groa-
ză de moarte era în toată cetatea;
mâna* lui Dumnezeu era foarte
grea acolo. Şi oamenii care nu mu-
reau erau loviţi cu tumori şi stri-
gătul* cetăţii se înălţa până la cer.
Şi chivotul DDDDDomnului a fost

şapte luni în ţinutul filistenilor.
Şi filistenii au chemat* pe preoţi
şi pe ghicitori, zicând: �Ce să fa-
cem cu chivotul DDDDDomnului? Ară-
taţi-ne cug ce să-l trimitem la locul
său�. Şi ei au zis: �Dacă trimiteţi
chivotul Dumnezeului lui Israel,
nu-l trimiteţi fără nimic*, ci în-
toarceţi-I negreşit o jertfă**
pentru vină; atunci vă veţi vinde-
ca şi veţi şti� de ce nu se depăr-
tează mâna Sa de la voi�. Şi au
zis: �Ce jertfă pentru vină Îi vom
întoarce?� Şi ei au zis: �Cinci tu-
mori* de aur şi cinci şoareci de
aur, după numărul** căpeteniilor
filistenilor; pentru că o singură

*Gen. 35.17.

*Cap. 14.3.
**Ps. 26.8;
78.61.
Ier. 2.11.

*Cap. 4.1; 7.12

*Jud. 16.23.

*Is. 19.1;
46.1,2.
**Is. 46.7.

*Ier. 50.2.
Ezec. 6.4,6.
Mica 1.7.

*Ţef. 1.9.

*Ex. 9.3.
Deut. 2.15.
Cap. 7.13.
Ps. 32.4;
145.20;147.6
Fap. 13.11.
**Cap. 6.5.
�Deut. 28.27.
Ps. 78.66.
��Ios.15.46,47

*Cap. 6.4.
**Ios. 11.22.

*Deut. 2.15.
Vers. 11.
Cap. 7.13;
12.15.
Ps. 78.66.

*Vers. 6,9.

*Cap. 9.16.
Ier. 14.2.

*Gen. 41.8.
Ex. 7.11.
Is. 2.6; 47.13
Dan. 2.2;5.7.

*Ex. 23.15.
Deut. 16.16.
**Lev. 5.15;
5.16.
�Vers. 9.

*Cap. 5.6,9;
5.12.
Vers. 17,18.
**Ios. 13.3.
Jud. 3.3.
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plagă a fost peste voia toţi şi pes-
te căpeteniile voastre. Şi să faceţi
chipurile tumorilor* voastre şi chi-
purile şoarecilor voştri, care vă
strică pământul, şi să daţi** glo-
rie Dumnezeului lui Israel: poate
că Îşi va uşura� mâna de peste
voi, şi de peste dumnezeii�� voş-
tri, şi de peste pământul vostru. Şi
pentru ce v-aţi împietri inima,
cum* şi-au împietrit egiptenii şi
Faraon inima lor? După ce a lu-
crat între ei cu putere, nu i-au
lăsat** să plece? Şi ei au plecat!
Şi acum, faceţi un car* nou şi luaţi
două vaci tinere, care alăptează,
peste care n-a fost pus** jug, şi
înjugaţi vacile la car şi mânaţi
acasă viţeii lor de la ele. Şi luaţi
chivotul DDDDDomnului şi puneţi-l în
car şi puneţi* într-o ladă, alături
de el, obiectele de aur, pe care I
le întoarceţi ca jertfă pentru vină
şi trimiteţi-l, ca să plece. Şi veţi ve-
dea: dacă se va sui pe calea
hotarului său la Bet-Şemeş*, El
ne-a făcut acest rău mare; dacă
nu, atunci vom şti** că nu mâna
Sa ne-a lovit, ci a venit asupra
noastră din întâmplare�.
Şi oamenii au făcut aşa. Şi au

luat două vaci tinere care alăp-
tau şi le-au înjugat la car şi au
închis viţeii lor acasă. Şi au pus
în car chivotul DDDDDomnului, şi lada,
şi şoarecii de aur şi chipurile tu-
morilor lor. Şi vacile au mers
drept înainte pe drum, pe drumul
spre Bet-Şemeşb: mergeau pe un
drum ridicat, mergând şi mugind,
şi nu s-au abătut* nici la dreap-
ta nici la stânga. Şi căpeteniile
filistenilor au mers în urma lor
până la hotarul Bet-Şemeşului.
Şi cei din Bet-Şemeş secerau

grânele în vale; şi şi-au ridicat
ochii şi au văzut chivotul şi s-au
bucurat când l-au văzut. Şi carul
a venit în câmpul lui Iosua din
Bet-Şemeş şi a rămas acolo. Şi

acolo era o piatră mare. Şi au des-
picat lemnele carului şi au adus va-
cile ardere-de-tot DDDDDomnului. Şi le-
viţii au coborât chivotul DDDDDomnu-
lui şi lada care era cu el, în care se
aflau obiectele de aur, şi le-au
pus pe piatra cea mare; şi oamenii
din Bet-Şemeş au adus arderi-de-
tot în ziua aceea şi au oferit jert-
fe DDDDDomnului. Şi cele cinci* căpe-
tenii ale filistenilor au văzut şi
s-au întors la Ecron în aceeaşi zi.
Şi acestea* sunt tumorile de

aur pe care le-au întors DDDDDomnu-
lui filistenii, ca jertfe pentru vină:
una pentru Asdod, una pentru
Gaza, una pentru Ascalon, una
pentru Gat**, una pentru Ecron;
şi şoarecii de aur, după numărul
tuturor cetăţilor filistenilor, care
erau ale celor cinci căpetenii, de
la cetăţile întărite până la satele
de la ţară şi până lac piatra cea
mare a lui Abel, pe care au pus
jos chivotul DDDDDomnului; ea este
până în ziua aceasta în câmpul
lui Iosua din Bet-Şemeş.
Şi DDDDDomnul a lovit* pe unii

locuitori din Bet-Şemeş, pentru
că se uitaseră în chivotul DDDDDom-
nului; şi a lovit din popor şap-
tezeci de bărbaţid. Şi poporul s-a
jelit, pentru că DDDDDomnul lovise po-
porul cu o mare lovitură. Şi oa-
menii din Bet-Şemeş au zis: �Ci-
ne* poate sta înaintea DDDDDomnului,
înaintea acestui Dumnezeu sfânt?
Şi de la noi la cine să se suie?� Şi
au trimis soli la locuitorii din Chi-
riat-Iearime*, zicând: �Filistenii
au adus înapoi chivotul DDDDDomnu-
lui. Coborâţi şi suiţi-l la voi!�
Şi oamenii din Chiriat-Iea-

rim* au venit şi au suit chivotul
DDDDDomnului şi l-au adus în casa lui
Abinadabf** pe dealg şi au sfin-
ţit� pe Eleazar, fiul lui, ca să pă-
zească chivotul DDDDDomnului.
Şi a fost aşa: din ziua în care

a rămas chivotul în Chiriat-Iearim

*Cap. 5.6.
**Ios. 7.19.
1 Cr. 16.28,29
Is. 42.12.
Ier. 13.16.
Mal. 2.2.
Ioan 9.24.
Apoc. 14.7.
�Ps. 39.10.
��Cap. 5.3,4,7

*Ex. 7.13;
8.15; 9.34;
14.17.
**Ex. 12.31.

*2 Sam. 6.3.
**Num. 19.2.
Deut. 21.3,4.

*Vers. 4,5.

*Ios. 15.10;
21.16.
**Vers. 3.

*Cap. 12.20.

*Ios. 13.3.
Jud. 3.3.

*Vers. 4.
**Cap. 5.8.

*Ex. 19.21.
Num. 4.5,15;
4.16,20.
2 Sam. 6.7.

*Lev. 11.44;
11.45.
2 Sam. 6.9.
Ps. 24.3,4.
Mal. 3.2.
Apoc. 6.17.

*Ios. 18.14.
Jud. 18.12.
1 Cr. 13.5,6.

*Cap. 6.21.
Ps. 132.6.
**2 Sam. 6.3,4
�Lev. 21.8.
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*Jud. 13.1.
**Cap. 13.5.

*Jud. 2.16.
Vers. 6.
Cap. 12.11.

*Cap. 8.4.
**Jud. 21.4.

*Cap. 12.2.
**Deut. 16.18
2 Cr. 19.5.
�Jud. 10.4.

*Ier. 22.15-17
**Ex. 18.21.
1 Tim. 3.3;
6.10.
�Ex. 23.6-8.
Deut. 16.19.
Cap. 12.3.
Ps. 15.5.

*Deut. 17.14.
Vers. 19,20.
Osea 13.10.
Fap. 13.21.

*Cap. 12.17.
**Cap.12.19.

*Ex. 16.8.
**Cap. 10.19;
12.17,19.
Osea 13.9,11.

a trecut mult timp, douăzeci
de ani. Şi toată casa lui Israel
a plâns după DDDDDomnul. Şi Samuel
a vorbit către toată casa lui Is-
rael, zicând: �Dacă vă întoarceţi*
la DDDDDomnul din toată inima voas-
tră, scoateţi** dumnezeii străini
şi astarteele� din mijlocul vostru
şi îndreptaţi-vă inimile�� către
DDDDDomnul şi slujiţi-I numai*� Lui;
şi El vă va scăpa din mâna fi-
listenilor�. Şi fiii lui Israel au scos
baalii* şi astarteele şi au slujit
numai DDDDDomnului.
Şi Samuel a zis: �Adunaţi* pe

tot Israelul la Miţpa şi eu mă
voi ruga DDDDDomnului pentru voi�.
Şi s-au adunat la Miţpa şi au
scos apă* şi au vărsat-o înaintea
DDDDDomnului şi au postit** în ziua
aceea şi au spus acolo: �Am pă-
cătuit� împotriva DDDDDomnului!� Şi
Samuel a judecat pe fiii lui Is-
rael în Miţpa. Şi filistenii au auzit
că fiii lui Israel se adunaseră la
Miţpa şi căpeteniile filistenilor
s-au suit împotriva lui Israel. Şi
fiii lui Israel au auzit şi s-au te-
mut de filisteni. Şi fiii lui Israel au
spus lui Samuel: �Nu înceta* să
strigi pentru noi către DDDDDomnul
Dumnezeul nostru, ca să ne sal-
veze din mâna filistenilor�. Şi
Samuel a luat un miel* de lapte
şi l-a adus întreg ardere-de-tot
DDDDDomnului. Şi Samuel a strigat**
către DDDDDomnul pentru Israel şi
DDDDDomnul i-a răspuns. Şi, pe când
aducea Samuel arderea-de-tot,
filistenii au înaintat ca să lupte
împotriva lui Israel. Şi în ziua a-
ceea DDDDDomnul a tunat* cu un tunet
puternic asupra filistenilor şi i-a
pus în învălmăşeală; şi au fost
bătuţi înaintea lui Israel. Şi băr-
baţii lui Israel au ieşit din Miţpa
şi au urmărit pe filisteni şi i-au
lovit până sub Bet-Cara.
Şi Samuel a luat* o piatră şi

a pus-o între Miţpa şi Şenb şi i-a
pus numele Eben-Ezerc şi a zis:

�Până aici DDDDDomnul ne-a ajutat�.
Şi filistenii au fost supuşi* şi n-au
mai venit** în hotarele lui Israel;
şi mâna DDDDDomnului a fost împo-
triva filistenilor în toate zilele lui
Samuel. Şi cetăţile pe care le
luaseră filistenii de la Israel au fost
restituite lui Israel, de la Ecron
până la Gat; şi Israel şi-a salvat
hotarul din mâna filistenilor. Şi a
fost pace între Israel şi amoriţi.
Şi Samuel a judecat* pe Isra-

el în toate zilele vieţii sale. Şi
mergea în fiecare an şi făcea în-
conjurul între Betel şi Ghilgal şi
Miţpa şi judeca pe Israel în toa-
te locurile acelea. Şi se întor-
cea* la Rama, pentru că acolo era
casa lui; şi acolo judeca pe Is-
rael. Şi a zidit** acolo un altar
DDDDDomnului.
Şi a fost aşa: când a îmbă-

trânit*, Samuel a pus** pe fiii�
săi judecători peste Israel. Şi nu-
mele celui întâi-născut al său era
Ioeld; şi numele celui de-al doi-
lea, Abiiae; ei judecau în Beer-
Şeba. Şi fiii săi nu umblau* pe
căile lui, ci se abăteau** după câş-
tig şi luau mită� şi strâmbau ju-
decata. Şi toţi bătrânii lui Israel
s-au adunat şi au venit la Samuel,
la Rama. Şi i-au zis: �Iată, tu ai
îmbătrânit şi fiii tăi nu umblă pe
căile tale; acum pune* peste noi un
împărat, ca să ne judece, cum au
toate naţiunile�. Şi lucrul acesta
a fost rău* în ochii lui Samuel,
când au zis: �Dă-ne un împărat ca
să ne judece�. Şi Samuel s-a ru-
gat** DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Samuel:

�Ascultă de glasul poporului în
tot ce îţi zic ei, pentru că nu pe
tine* te-au lepădat, ci pe Mine**
M-au lepădat, ca să nu domnesc
peste ei. După toate faptele pe ca-
re le-au făcut, din ziua în care
i-am scos din Egipt şi până în ziua
aceasta � prin aceea că M-au pără-
sit şi au slujit altor dumnezei � aşa

*Deut.30.2-10
1 Împ. 8.48.
Is. 55.7.
Osea 6.1.
Ioel 2.12-14.
**Gen. 35.2.
Ios. 24.14,23.
Jud. 10.16.
�Jud. 2.13.
Cap. 31.10.
��2 Cr. 30.19
Iov 11.13.
*�Deut. 6.13.

*Jud. 2.11;
10.16.

*Jud. 10.17;
20.1.
Cap. 10.17.
2 Împ. 25.23.
*2 Sam. 14.14
**Jud. 20.26.
Neem. 9.1,2.
Dan. 9.3-5.
Ioel 2.12.
�Jud. 10.10.
Cap. 12.10.
1 Împ. 8.47.
Ps. 106.6.
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Is. 37.4.

*Lev. 22.27.
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Jud. 4.15; 5.20
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îţi fac şi ţie. Şi acum ascultă de
glasul lor: dar mărturiseşte-le lă-
murit şi arată-le* felul în care
împăratula va împărăţi peste ei�.
Şi Samuel a spus toate cu-

vintele DDDDDomnului poporului care
îi cerea un împărat. Şi a zis:
�Acesta* va fi felul în care împă-
ratul va împărăţi peste voi: el va
lua pe fiii** voştri şi îi va pune
la carul� său şi între călăreţii săi,
şi ei vor alerga înaintea carelor
lui; şi îi va lua ca să-i pună* că-
petenii peste mii şi căpetenii peste
cincizeci, şi ca să-i are câmpul,
şi să-i strângă secerişul şi să-i
facă uneltele de război şi uneltele
carelor sale. Şi va lua pe fiicele
voastre ca să pregătească mires-
me, şi să fie bucătărese şi brută-
rese. Şi va lua câmpurile voastre şi
viile voastre şi cele mai bune*
grădini de măslini ale voastre şi
le va da slujitorilor săi. Şi va lua
zeciuială din seminţele voastre şi
din viile voastre şi le va da căpete-
niilorb sale şi slujitorilor săi. Şi va
lua pe robii voştri, şi pe roabele
voastre şi pe tinerii voştri cei mai
aleşi şi măgarii voştri şi îi va pu-
ne la lucrul său. Va lua zeciuială
din oilec voastre şi veţi fi slujitorii
lui. Şi, în ziua aceea, veţi striga
din cauza împăratului vostru, pe
care vi-l veţi fi ales: şi DDDDDomnul
nu vă va răspunde* în ziua aceea�.

Dar poporul n-a vrut* să as-
culte ded glasul lui Samuel; şi
au zis: �Nu! ci să fie un împărat
peste noi, ca să fim şi noi ca*
toate naţiunile; şi împăratul nos-
tru să ne judece şi să iasă înain-
tea noastră şi să poarte războa-
iele noastre�. Şi Samuel a ascul-
tat toate cuvintele poporului şi
le-a spus în auzul DDDDDomnului. Şi
DDDDDomnul a zis lui Samuel: �Ascul-
tă* de glasul lor şi pune un îm-
părate peste ei�. Şi Samuel a zis

bărbaţilor lui Israel: �Duceţi-vă
fiecare la cetatea lui�.
Şi era un om din Beniamin.

Şi numele lui era Chisf*, om
tare şi viteazg, fiul lui Abiel, fiul
lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui
Afiah, fiul unui beniamit. Şi el
avea un fiu al cărui nume era
Saulh, bărbat alesi şi frumos. Şi
nimeni dintre fiii lui Israel nu era
mai frumos decât el; el era mai
înalt decât tot poporul, de la umă-
rul* său în sus.
Şi măgăriţele lui Chis, tatăl

lui Saul, se pierduseră. Şi Chis a
spus lui Saul, fiul său: �Ia cu tine
pe unul dintre slujitorij şi ridi-
că-te, du-te, te rog, de caută mă-
găriţele�. Şi el a trecut prin ţinutul
muntos al lui Efraim şi a trecut
prin ţara Şalişa*, dar nu le-a gă-
sit; şi a trecut prin ţinutul Şaa-
lim, şi nu erau acolo; şi a trecut
prin ţinutul lui Beniamin, şi nu
le-a găsit. Când a sosit în ţinutul
Ţuf*, Saul a zis slujitorului său
care era cu el: �Hai să ne întoar-
cem**, ca nu cumva tatăl meu
să-şi ia gândul de la măgăriţe
şi să fie îngrijorat pentru noi�.
Şi el i-a zis: �Iată, te rog, este un
om* al lui Dumnezeu în cetatea a-
ceasta, şi el este recunoscut: tot
ce zice** el se întâmplă negreşit.
Să mergem acum acolo: poate ne
va spune calea pe care să mer-
gem�. Şi Saul a zis slujitorului său:
�Dar dacă vom merge, ce* vom
duce omului acestuia? Pentru că
pâinea din sacii noştri s-a terminat
şi nu avem nici un dar de dus omu-
lui lui Dumnezeu; ce avem cu noi?�
Şi slujitorul a răspuns din nou lui
Saul şi a zis: �Iată, am în mâna
mea un sfert de siclu de argint; îl
voi da omului lui Dumnezeu, ca
să ne spună calea noastră�. (Odi-
nioară, în Israel, aşa spunea un
om când mergea să-L întrebe* pe

*Vers. 11-18.

*Deut. 17.14-20
Cap. 10.25.
**Cap. 14.52
�2 Sam. 15.1

*Cap. 22.7.

*1 Împ. 21.7.
Ezec. 46.18.

*Pr. 1.25-28.
Is. 1.15.
Mica 3.4.

*Is. 66.4.
Ier. 44.16.

*Vers. 5.

*Vers. 7.
Osea 13.11.

*Cap. 14.51.
1 Cr. 8.33;
9.39.

*Cap. 10.23.

*2 Împ. 4.42.

*Cap. 1.1.
**Cap. 10.2.

*Deut. 33.1.
1 Împ. 13.1.
2 Împ. 5.8.
**Cap. 3.19.

*Jud. 6.18;
13.17.
1 Împ. 14.3.
2 Împ. 4.42;
8.8.

*Gen. 25.22.
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Dumnezeu: �Veniţi şi să mergem
la văzător�. Pentru că cel care se
numeşte astăzi profet odinioară
se numea văzătora**.) Şi Saul a
zis slujitorului său: �Cuvântul tău
este bun; hai să mergem!� Şi s-au
dus la cetatea unde era omul lui
Dumnezeu.

Suiau dealul cetăţii şi au în-
tâlnit nişte fete* ieşind să scoată
apă şi le-au zis: �Este văzătorul
aici?� Şi ele le-au răspuns, zicând:
�Da, iată, este înaintea ta, grăbeş-
te-te acum, pentru că astăzi a ve-
nit în cetate, căci poporul are as-
tăzi o jertfă* pe înălţime**. Îndată
ce veţi intra în cetate, îl veţi găsi
numaidecât, mai înainte de a se
sui pe înălţime ca să mănânce;
pentru că poporul nu va mânca
până când nu va veni el, pentru
că el binecuvântează jertfa; după
aceea mănâncă cei chemaţi. Şi
acum suiţi-vă, căci chiar astăzi îl
veţi găsi�. Şi s-au suit în cetate.
Pe când intrau în cetate, iată, Sa-
muel ieşea spre ei, ca să se suie
pe înălţime. Şi DDDDDomnul îl înştiin-
ţase* pe Samuel cu o zi înainte
de venirea lui Saul, zicând: �Mâi-
ne, pe timpul acesta, voi trimite*
la tine un om din ţara lui Benia-
min, şi tu să-l ungi** conducător
peste poporul Meu Israel; şi el
va salva pe poporul Meu din
mâna filistenilor, pentru că am
privit� la poporul Meu, căci stri-
gătul său a ajuns până la Mine�.
Şi când a văzut Samuel pe Saul,
DDDDDomnul i-a răspuns: �Iată omul*
despre care ţi-am vorbit! Acesta
va stăpâni peste poporul Meu!�
Şi Saul s-a apropiat de Samu-

el în mijlocul porţii şi a zis: �Spu-
ne-mi, te rog, unde este casa vă-
zătorului?� Şi Samuel a răspuns
lui Saul şi a zis: �Eu sunt văzătorul.
Suie-te înaintea mea pe înălţime
şi veţi mânca astăzi cu mine; şi di-
mineaţă te voi lăsa să pleci şi îţi
voi spune tot ce este în inima ta.

Şi cât despre măgăriţele* pe
care le-ai pierdut acum trei zile,
nu le pune la inimă, pentru că s-au
găsit. Şi pentru cine este toată do-
rinţa** luib Israel? Nu pentru tine
şi pentru toată casa tatălui tău?� Şi
Saul a răspuns şi a zis: �Nu sunt eu
beniamit*, din cea mai mică**
dintre seminţiile lui Israel, şi nu
este familia� mea cea mai mică
dintre toate familiile seminţiei lui
Beniamin? Pentru ce deci îmi spui
un cuvânt ca acesta?� Şi Samuel a
luat pe Saul şi pe slujitorul său
şi i-a dus în cameră şi le-a dat lo-
cul dintâi între ceic care erau che-
maţi; şi ei erau cam treizeci de
inşi. Şi Samuel a zis bucătarului:
�Adu porţia pe care ţi-am dat-o,
despre care ţi-am zis: «Păstreaz-o
la tine»�. Şi bucătarul a adus spa-
ta* şi ce era pe ea şi a pus-o înain-
tea lui Saul. Şi Samuel a zis: �Iată
ce a fost păstrat! Pune-o înaintea
ta, mănâncă, pentru că a fost păs-
trată pentru tine, pentru timpul
hotărât, de când am zis: «Voi
chema poporul»�. Şi Saul a mân-
cat cu Samuel în ziua aceea.
Şi au coborât de pe înălţime

în cetate; şi el a vorbit cu Saul pe
acoperiş*. Şi s-au sculat de di-
mineaţă. Şi a fost aşa: când se
revărsau zorile, Samuel a chemat
pe Saul, pe acoperiş, şi i-a zis:
�Ridică-te şi te voi lăsa să pleci�.
Şi Saul s-a ridicat şi au ieşit
amândoi în stradă, el şi Samuel.
Pe când coborau la marginea ce-
tăţii, Samuel a zis lui Saul: �Spu-
ne slujitorului să treacă înaintea
noastră (şi el a trecut) şi tu opreş-
te-te acumd şi te voi face să auzi
cuvântul lui Dumnezeu�.
Şi Samuel a luat* vasul cu

untdelemn şi l-a turnat pe capul
lui şi l-a sărutat** şi i-a zis: �Nu
te-a uns� DDDDDomnul conducător
peste moştenirea�� Sa? Astăzi
când vei pleca de la mine, vei întâl-
ni doi bărbaţi la mormântul Ra-

**2 Sam.24.11
2 Împ. 17.13
1 Cr. 26.28;
29.29.
2 Cr. 16.7,10
Is. 30.10.
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helei*, în hotarul lui Beniamin,
la Ţelţaha**, şi ei îţi vor spune:
«S-au găsit măgăriţele pe care
te-ai dus să le cauţi; şi, iată, tatăl
tău şi-a luat grija de la măgăriţe
şi este îngrijorat� pentru voi, zi-
când: «Ce să fac pentru fiul meu?»
Şi de acolo vei merge înainte şi
vei veni la stejarul din Taborb şi
acolo te vor întâlni trei oameni
suindu-se* la Dumnezeu, la Betel,
unul ducând trei iezi şi altul du-
când trei turte de pâine şi altul
ducând un burduf cu vin. Şi te
vor întreba de pace şi-ţi vor da
două pâini, pe care le vei lua din
mâinile lor. După aceea vei veni
la Ghibea-Elohimc*, unde este
straja filistenilor. Şi va fi aşa:
când vei intra acolo în cetate, vei
întâlni o ceată de profeţi, co-
borând** de pe înălţime cu liră,
şi cu tamburină, şi cu fluier şi cu
harfă, înaintea lor, şi ei vor pro-
feţi�. Şi Duhul* DDDDDomnului va veni
peste tine şi vei profeţi** cu ei
şi te vei schimba în alt om. Şi va
fi aşa: când ţi se vor întâmpla
aceste semne*, să faci ce ţi se va
părea potrivitd, pentru că Dumne-
zeu este** cu tine. Şi să cobori îna-
intea mea la Ghilgal*; şi, iată, voi
coborî la tine, ca să înalţ arderi-
de-tot şi să aduc jertfe de pace.
Să aştepţi şapte** zile, până voi
veni la tine şi-ţi voi arăta ce să faci�.
Şi a fost aşa: pe când s-a în-

tors ca să plece de la Samuel,
Dumnezeu i-a date altă inimă, şi
toate semnele acelea s-au întâm-
plat în ziua aceea. Şi au venit a-
colo, la Ghibea*, şi, iată, a întâl-
nit o ceată** de profeţi; şi Duhul
lui Dumnezeu a venit peste el
şi el profeţea printre ei. Şi a fost
aşa: cei care-l cunoscuseră mai
înainte au văzut toţi că, iată, el
profeţea printre profeţi; şi au
zis unul altuia în poporf: �Ce
s-a întâmplat cu fiul lui Chis?

Este* şi Saul printre profeţi?�
Şi un om de acolo a răspuns şi a
zis: �Şi cine este tatăl lor?� De a-
ceea a ajuns o vorbă: �Este şi Saul
printre profeţi?� Şi, când a termi-
nat de profeţit, a ajuns pe înăl-
ţime. Şi unchiul lui Saul i-a zis
lui şi slujitorului lui: �Unde v-aţi
dus?� Şi el a zis: �Să căutăm mă-
găriţele; şi, când am văzut că nu
erau nicăieri, ne-am dus la Samu-
el�. Şi unchiul lui Saul a zis: �Spu-
ne-mi, te rog, ce v-a spus Samu-
el�. Şi Saul a zis unchiului său:
�Ne-a spus lămurit că măgăriţele*
s-au găsit�. Dar despre cuvântul
împărăţiei, despre care îi vorbise
Samuel, nu i-a spus.
Şi Samuel a chemat* poporul

împreună înaintea DDDDDomnului, la
Miţpa**. Şi a zis fiilor lui Israel:
�Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel: «Am scos* pe Israel din
Egipt şi v-am salvat din mâna e-
giptenilor şi din mâna tuturor îm-
părăţiilor care vă apăsau. Dar voi
aţi lepădat* astăzi pe Dumnezeul
vostru care El Însuşi vă salvează
din toate relele şi strâmtorările
voastre şi I-aţi spus: «Nu, cig pune
un împărat peste noi!» Şi acum,
înfăţişaţi-vă înaintea DDDDDomnului,
după seminţiile voastre şi după
miile voastre»�. Şi Samuel a apro-
piat* toate seminţiile lui Israel şi a
fost aleasă seminţia lui Beniamin.
Şi a apropiat seminţia lui Benia-
min după familiile lor şi a fost
aleasă familia lui Matri; şi a fost
ales Saul, fiul lui Chis. Şi l-au cău-
tat, dar nu l-au găsit. Şi din nou
au întrebat* pe DDDDDomnul: �A venit
omul acesta aici?� Şi DDDDDomnul a
răspuns: �Iată, s-a ascuns între lu-
crurih�. Şi au alergat şi l-au luat
de acolo şi, când a stat în mijlo-
cul poporului, era mai înalt decât
tot* poporul, de la umăr în sus.
Şi Samuel a zis întregului po-
por: �Vedeţi pe acela pe care l-a

*Gen.35.16-20;
48.7.
**Ios. 18.28.
�Cap. 9.3-5.

*Gen. 28.22;
35.1,3,7.

*Cap. 13.2,3.
**Cap. 9.12.
2 Împ. 2.3,5;
2.15.
�Ex. 15.20,21.
Cap. 19.20.
2 Împ. 3.15.
1 Cor. 14.1.
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Jud. 14.6.
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Cap. 3.19.

*Cap. 11.14;
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Ioan 7.15.
Fap. 4.13.

*Cap. 9.20.

*Jud. 20.1.
Cap. 11.15.
**Jud. 11.11.
Cap. 7.5,6.
*Jud. 6.8,9.
Cap. 8.8;
12.6,8.

*Cap. 8.7,19;
12.12.

*Ios. 7.14;
7.16,17.
Fap. 1.24,26.

*Cap. 23.2,4;
23.10,11.

*Cap. 9.2.
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Saul ales
împărat
prin sorţ

a Umbră    b Înălţime    c Dealul lui Dumnezeu    d Lit. �ce îţi va găsi mâna�    e Lit. �i-a întors�    f Lit.
�şi poporul a zis unul altuia�    g Unele ms. omit �Nu, ci�    h Sau �bagaje�
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1 SAMUEL

ales* DDDDDomnul, că nu este nimeni
ca el în tot poporul?� Şi tot po-
porul a strigat de bucuriea şi a
zis: �Trăiască** împăratul!�
Şi Samuel a spus poporului

dreptul* împărăţiei şi l-a scris
într-o carte şi a pus-o înaintea
DDDDDomnului. Şi Samuel a dat dru-
mul întregului popor, fiecărui om,
la casa lui. Şi Saul s-a dus şi
el acasă*, la Ghibea; şi ceata ace-
lora ale căror inimi le atinsese
Dumnezeu a mers cu el. Dar nişte
fii* ai lui Belial ziceau: �Cum ne
va salva acesta?� Şi l-au dispreţuit
şi nu i-au adus** nici un dar. Dar
el s-a făcut că nu aude.
Şi Nahaşb* amonitul s-a suit

şi a aşezat tabăra împotriva** ce-
tăţii Iabes-Galaad. Şi toţi oamenii
din Iabes au spus lui Nahaş: �Fă
legământ� cu noi şi îţi vom sluji�.
Şi Nahaş amonitul le-a zis: �Cu
această condiţie îl voi încheia cu
voi: să vă scot tuturor ochiul drept
şi să pun aceasta ca batjocură*
asupra întregului Israel�. Şi bă-
trânii Iabesului i-au zis: �Dă-ne
un răgaz de şapte zile, ca să tri-
mitem soli în toate hotarele lui Is-
rael şi, dacă nu vom avea nici un
salvator, vom ieşi la tine�. Şi so-
lii au venit* la Ghibea lui Saul şi
au spus aceste cuvinte în auzul
poporului. Şi tot** poporul şi-a
ridicat glasul şi a plâns.
Şi, iată, Saul venea de la câmp

în urma boilor. Şi Saul a zis: �Ce
are poporul de plânge?� Şi i-au
spus toate cuvintele bărbaţilor
din Iabes. Şi Duhul lui Dumnezeu
a venit* peste Saul când a auzit
aceste cuvinte şi mânia lui s-a
aprins foarte tare. Şi a luat o pe-
reche de boi şi i-a tăiat* bucăţi
şi a trimis în toate hotarele lui
Israel prin mâna solilor, spunând:
�Aşa se va face boilor oricăruia**
nu iese după Saul şi după Samu-
el!� Şi frica DDDDDomnului a căzut a-
supra poporului şi ei au ieşit ca

un singur om. Şi el i-a numărat
la Bezec*; şi fiii lui Israel erau**
trei sute de mii, iar bărbaţii lui
Iuda, treizeci de mii.
Şi au spus solilor care veni-

seră: �Aşa să spuneţi bărbaţilor
din Iabes-Galaad: «Mâine, când
va arde soarele, veţi avea salva-
re»�. Şi solii au venit şi au spus
bărbaţilor din Iabes-Galaad; şi ei
s-au bucurat. Şi bărbaţii din Iabes
au zis: �Mâine vom ieşi la voi şi
ne veţi face după tot ce este bine
în ochii voştri�. Şi a fost aşa: a
doua zi, Saul* a pus poporul în
trei** cete; şi ei au intrat în mij-
locul taberei în straja dimineţii şi
i-au bătut pe amoniţi până la ar-
şiţa zilei. Şi a fost aşa: cei rămaşi
au fost împrăştiaţi şi n-au rămas
doi împreună dintre ei.
Şi poporul a spus lui Samuel:

�Cine* este cel care a zis: «Să
împărăţească Saul peste noi?»
Aduceţi** pe oamenii aceia, ca
să-i ucidem�. Dar Saul a spus:
�Nici un om* nu va fi omorât în
ziua aceasta, pentru că DDDDDomnul
a lucrat** astăzi izbăvire în Is-
rael�. Şi Samuel a spus poporu-
lui: �Veniţi să mergem la Ghilgal*
şi să reînnoim împărăţia acolo�.
Şi tot poporul a mers la Ghilgal;
şi acolo au făcut pe Saul împă-
rat înaintea* DDDDDomnului, în Ghil-
gal; şi au adus acolo** jertfe de
pace înaintea DDDDDomnului. Şi Saul şi
toţi bărbaţii lui Israel s-au bucurat
foarte mult acolo.
Şi Samuel a spus întregului

Israel: �Iată, am ascultat* de gla-
sul vostru în tot ce mi-aţi zis şi
am pus un împărat** peste voi.
Şi acum, iată, împăratul merge*
înaintea voastră; şi eu** am îm-
bătrânit şi am încărunţit şi, iată,
fiii mei sunt cu voi, şi eu am um-
blat înaintea voastră din tine-
reţea mea până în ziua aceasta.
Iată-mă: mărturisiţi împotriva
mea înaintea DDDDDomnului şi îna-

*Deut. 17.15
Cap. 9.16.
2 Sam. 21.6.
**1 Împ. 1.25;
1.39.
2 Împ. 11.12.

*Deut. 17.14-20
Cap. 8.11-18.

*Jud. 20.14.
Cap. 11.4.

*Deut. 13.13.
Cap. 25.17.
**2 Sam. 8.2.
1 Împ. 4.21;
10.25.
2 Cr. 17.5.
Ps. 72.10.
Mt. 2.11.

*Cap. 12.12.
**Jud. 21.8.
Cap. 31.11.
�Gen. 26.28.
Ex. 23.32.
1 Împ. 20.34.
Iov 41.4.
Ezec. 17.13.
*Gen. 34.14.
Cap. 17.26.
Ps. 44.13.

*Cap. 10.26;
15.34.
2 Sam. 21.6.
**Gen. 27.38
Jud. 2.4; 20.23;
20.26; 21.2.
Cap. 30.4.

*Jud. 3.10;
6.34; 11.29;
13.25; 14.6.
Cap. 10.10;
16.13.

*Jud. 19.29.
**Jud. 21.5;
21.8,10.

*Jud. 1.5.
**2Sam.24.9

*Cap. 31.11.
**Jud. 7.16;
7.20.

*Cap. 10.27.
**Lc. 19.27.
*2 Sam. 19.22
**Ex. 14.13;
14.30.
Cap. 19.5.

*Cap. 7.16;
10.8.

*Cap. 10.17.
**Ios. 8.31.
Cap. 10.8.

*Cap. 8.5,7;
8.9,19-22.
**Cap. 10.24;
11.14,15.

*Num. 27.17
**Cap. 8.1,5.
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1 SAMUEL

intea unsului* Său: Al cui** bou
l-am luat? Sau al cui măgar l-am
luat? Sau pe cine am înşelat? Pe
cine am asuprit? Şi din mâna cui
am luat o răscumpărarea�, ca să-mi
închid�� ochii cu ea? Şi vă voi
da-o înapoi�. Şi ei au spus: �Nu
ne-ai înşelat* şi nu ne-ai asuprit,
nici n-ai luat nimic din mâna vre-
unui om�. Şi le-a spus: �Martor este
DDDDDomnul împotriva voastră şi mar-
tor este unsul Său în ziua aceas-
ta, că n-aţi găsit* nimic în mâ-
na** mea!� Şi ei au zis: �Martor!�
Şi Samuel a spus poporului:

�DDDDDomnul a rânduit* pe Moise
şi pe Aaron şi a scos pe părinţii
voştri din ţara Egiptului. Şi acum
veniţib să mă judec* cu voi îna-
intea DDDDDomnului pentru toate fap-
tele drepte** ale DDDDDomnului, pe
care vi le-a făcut El, vouă şi
părinţilor voştri. Când* a venit
Iacov în Egipt şi părinţii voştri
au strigat** către DDDDDomnul, atunci
DDDDDomnul a trimis� pe Moise şi pe
Aaron şi ei au scos pe părinţii
voştri din Egipt şi i-au făcut să
locuiască în locul acesta. Dar ei
au uitat* pe DDDDDomnul Dumnezeul
lor; şi El i-a vândut în mâna lui
Sisera**, căpetenia oştirii Ha-
ţorului, şi în mâna filistenilor�, şi
în mâna împăratului Moabului��,
şi ei s-au luptat împotriva lor. Şi
ei au strigat către DDDDDomnul şi au
spus: «Am păcătuit*, pentru că
am părăsit pe DDDDDomnul şi am
slujit** baalilor şi astarteelor; şi a-
cum scapă-ne� din mâna vrăj-
maşilor noştri şi-Ţi vom sluji». Şi
DDDDDomnul a trimis pe Ierub-Baal*
şi pe Baracc şi pe Iefta** şi pe
Samuel� şi v-a scăpat din mâna
vrăjmaşilor voştri, de jur-împre-
jur, ca să locuiţi în siguranţă. Dar
când aţi văzut că Nahaş*, îm-
păratul fiilor lui Amon, venea
împotriva voastră, mi-aţi zis**:
«Nu!, ci să stăpânească un îm-

*Cap. 10.1;
24.6.
2 Sam. 1.14;
1.16.
**Num. 16.15
Fap. 20.33.
1 Tes. 2.5.
�Ex. 23.8.
��Deut. 16.19

*Lev. 19.13.

*Ioan 18.38.
Fap. 23.9;
24.16,20.
**Ex. 22.4.

*Ex. 6.26.
Mica 6.4.
*Is. 1.18;
5.3,4.
Ezec. 20.35.
Mica 6.1-5.
**Jud. 5.11.
Ps. 103.6.

*Gen. 46.5,6.
Ps. 105.23.
**Ex. 2.23-25
�Ex. 3.10;
4.14-16.

*Deut. 32.18.
Jud. 3.7.
**Jud. 4.2.
�Jud. 3.31;
10.7; 13.1.
��Jud. 3.12-30

*Jud. 10.10.
**Jud. 2.13;
3.7.
�Jud. 10.15;
10.16.

*Jud. 6.14,32
**Jud. 11.1.
�Cap. 7.13.

*Cap. 11.1,2.
**Cap. 8.5;
8.19,20.

�Jud. 8.23.
Cap. 8.7;
10.19.
Ps. 59.13.
*Cap. 10.24.
**Cap. 8.5;
9.20.
�Osea 13.11.

*Ios. 24.14.
Ps. 81.13,14.

*Deut. 28.15
**Lev.  26.14.
Ios. 24.20.
Is. 1.20.

*Ex. 14.13;
14.31.

*Gen. 30.14.
**Ios. 10.12.
Cap. 7.9,10.
Iac. 5.16-18.
�Ezra 10.9.
Pr. 26.1.
��Cap. 8.7.

*Ex. 14.31.
Ezra 10.9.

*Ex. 9.28;
10.17.
Iac. 5.15.
1 Ioan 5.16.

*Deut. 11.16

*2 Cr. 25.15.
**Is. 41.29.
Ier. 16.19.
Hab. 2.18.
1 Cor. 8.4.

*Deut. 31.6.
1 Împ. 6.13.
Ps. 94.14.
Is. 43.21.
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părat peste noi!», când DDDDDomnul
Dumnezeul vostru era Împăratul�
vostru. Şi acum iată* împăratul
pe care l-aţi ales** şi pe care l-aţi
cerut. Şi, iată, DDDDDomnul� a pus un
împărat peste voi. Dacă vă veţi
teme* de DDDDDomnul, şi-I veţi sluji,
şi veţi asculta de glasul Lui, şi nu
vă veţi răzvrăti împotriva po-
runciid DDDDDomnului, atunci atât voi
cât şi împăratul care stăpâneşte
peste voi veţi urma pe DDDDDomnul
Dumnezeul vostru. Dar dacă nu
veţi asculta* de glasul DDDDDomnului
şi vă veţi răzvrăti** împotriva
poruncii DDDDDomnului, atunci mâna
DDDDDomnului va fi împotriva voas-
tră, ca şi împotriva părinţilor voş-
tri. Şi acum staţi şi veţi vedea
acest lucru* mare pe care îl va
face DDDDDomnul înaintea ochilor voş-
tri. Nu este astăzi secerişul*
grâului? Eu voi striga** către
DDDDDomnul şi El va trimite tunete şi
ploaie� şi veţi cunoaşte şi veţi ve-
dea că este mare răule�� pe care
l-aţi făcut în ochii DDDDDomnului, ce-
rând un împărat pentru voi�.
Şi Samuel a strigat către

DDDDDomnul; şi DDDDDomnul a trimis tu-
nete şi ploaie în ziua aceea. Şi
tot poporul s-a temut* mult de
DDDDDomnul şi de Samuel. Şi tot
poporul a spus lui Samuel:
�Roagă-te* DDDDDomnului Dumne-
zeului tău pentru robii tăi, ca să
nu murim; pentru că la toate pă-
catele noastre am mai adăugat
şi răul acesta de a cere un împă-
rat pentru noi�. Şi Samuel a zis
poporului: �Nu vă temeţi! În a-
devăr, voi aţi făcut tot răul aces-
ta, numai nu vă abateţi* de la
a-L urma pe DDDDDomnul şi slujiţi
DDDDDomnului cu toată inima voas-
tră. Şi nu vă abateţi*, pentru
că aţi urma deşertăciuni** care
nu folosesc şi nu salvează, pentru
că sunt deşertăciune. Pentru că
DDDDDomnul* nu va lepăda pe popo-
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a Sau �mită�     b Sau �staţi�     c Unii �Bedan� sau �Samson�    d Lit. �gurii�
e Lit. �sunt mari răutăţile voastre�
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1 SAMUEL

Şi Saul a aşteptat* şapte zile,
până la timpul pe care-l hotărâse
Samuel; şi Samuel nu venea la
Ghilgal; şi poporul se împrăştia
de la el. Şi Saul a zis: �Aduce-
ţi-mi arderea-de-tot şi jertfele
de pace�. Şi a înălţat arderea-de-
tot. Şi a fost aşa: de îndată ce a
terminat de înălţat arderea-de-tot,
iată, venea Samuel. Şi Saul i-a ie-
şit în întâmpinare, ca să-l bine-
cuvânteze. Şi Samuel a zis: �Ce
ai făcut?� Şi Saul a zis: �Pentru
că vedeam că poporul se îm-
prăştia de la mine şi tu nu veneai
în ziua hotărâtă şi filistenii se
adunaseră la Micmaş, am zis:
«Filistenii vor coborî acum asu-
pra mea la Ghilgal, şi n-am căutat
faţa DDDDDomnului!» Atunci nu m-am
mai putut stăpâni* şi am adus
arderea-de-tot�. Şi Samuel a zis
lui Saul: �Ai lucrat* nebuneşte;
n-ai păzit** porunca DDDDDomnului
Dumnezeului tău, pe care ţi-o po-
runcise; pentru că DDDDDomnul ar fi
întărit acum împărăţia ta peste
Israel pentru totdeauna. Dar a-
cum* împărăţia ta nu va dura.
DDDDDomnul Şi-a căutat** un om
după� inima Sa şi DDDDDomnul l-a
rânduitd conducător peste popo-
rul Său, pentru că tu n-ai pă-
zit�� ce-ţi poruncise DDDDDomnul�.
Şi Samuel s-a ridicat şi s-a

suit din Ghilgal la Ghibea lui Be-
niamin. Şi Saul a numărat popo-
rul care se afla cu el, cam şase
sute* de inşi.
Şi Saul şi Ionatan, fiul său, şi

poporul care se afla cu ei locuiau
în Ghibeae lui Beniamin; şi fi-
listenii şi-au aşezat tabăra în
Micmaş. Şi pustiitorii au ieşit
din tabăra filistenilor în trei cete:
o ceatăf a mers pe drumul către
Ofra*, în ţinutul Şual; şi altă cea-
tă a mers pe drumul către Bet-
Horon*; şi a treia ceată a mers
pe drumul către hotarul care pri-

**Ios. 7.9.
Ps. 106.8.
Ier. 14.21.
�Deut. 7.6-11
Mal. 1.2.
*Fap. 12.5.
Rom. 1.9.
Col. 1.9.
2 Tim. 1.3.
**1 Împ. 8.36
Ps. 34.11.
Pr. 4.11.
Ier. 6.16.
*Ecl. 12.13.
**Is. 5.12.
�Deut. 10.21.
Ps. 126.2,3.
*Ios. 24.20.
**Deut. 28.36

*2 Sam. 2.10;
5.4.
2 Împ. 14.2.
Fap. 13.21.
*Cap. 14.5,31
**Cap. 14.1.
�Cap. 10.26.

*Cap. 10.5.
**2 Sam. 5.25

*Jud. 7.12.
**Ios. 7.2.
Cap. 14.23.

*Jud. 6.2.
Cap. 14.11.

*Num. 32.1-42

*Cap. 10.8.

*Gen. 45.1.

*2 Cr. 16.9.
**Cap. 15.11;
15.22.

*Cap. 15.28;
31.6.
**Cap. 16.1.
�Ps. 89.20.
Fap. 7.46;
13.22.
��Cap. 15.11;
15.19,23.

*Vers. 2.
Cap. 14.2.

*Ios. 18.23.

*Ios. 16.3;
18.13,14.
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rul Său, pentru Numele** Său cel
mare; pentru că DDDDDomnului I-a
plăcut� să vă facă poporul Său.
Cât despre mine, departe de mi-
ne să păcătuiesc împotriva DDDDDom-
nului, încetând* să mă rog pentru
voi! Şi vă voi învăţa** calea
cea bună şi dreaptă; numai te-
meţi-vă* de DDDDDomnul şi slujiţi-I în
adevăr, cu toată inima voastră,
pentru că vedeţi** ce lucruri mari�
a făcut cu voi! Dar, dacă veţi
face rău, veţi pieri* şi voi** şi
împăratul vostru�.

Saul era în vârstă de ... ania

când a devenit împărat*. Şi a
împărăţit doi ani peste Israelb.
Şi Saul şi-a ales trei mii de băr-
baţi din Israel: două mii erau cu
Saul în Micmaş* şi în ţinutul
muntos al Betelului, iar o mie
erau cu Ionatanc** în Ghibea� lui
Beniamin; şi a trimis restul po-
porului, pe fiecare la cortul lui.
Şi Ionatan a înfrânt* straja filis-
tenilor care era în Gheba**. Şi fi-
listenii au auzit. Şi Saul a sunat
din trâmbiţă prin toată ţara, zi-
când: �Să audă evreii!� Şi tot Is-
raelul a auzit zicându-se: �Saul
a înfrânt straja filistenilor şi Israel
de asemenea s-a făcut urât filiste-
nilor�. Şi poporul a fost chemat
împreună, după Saul, la Ghilgal.
Şi filistenii s-au adunat să lupte
cu Israel, treizeci de mii de care
şi şase mii de călăreţi şi popor,
o mulţime ca nisipul* care este
pe ţărmul mării. Şi s-au suit şi
şi-au aşezat tabăra la Micmaş, spre
răsărit de Bet-Aven**. Şi bărba-
ţii lui Israel au văzut că erau în
strâmtorare (pentru că poporul era
strâns de aproape); şi poporul s-a
ascuns* în peşteri, şi în tufişuri, şi
în stânci, şi în întărituri, şi în gropi.
Şi evreii trecuseră Iordanul, ca să
meargă în ţara* lui Gad şi în Ga-
laad; iar Saul era încă în Ghilgal
şi tot poporul îl urma tremurând.
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1 SAMUEL
**Gen. 14.2.
Neem. 11.34.

*Jud. 5.8.
2 Împ. 24.14.
Ier. 24.1; 29.2

*Jud. 5.8.

*Cap. 14.1,4.

*Cap. 13.15;
13.16.

*Cap. 22.9;
22.11,20.
**Cap. 4.21.
�Cap. 2.28.

*Cap. 13.23.

*Cap. 17.26;
17.36 .
Ier. 9.25,26.
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veşte spre Valea Ţeboim**, în-
spre pustiu. Şi în toată ţara lui
Israel nu se afla* nici un fierar;
pentru că filistenii ziseseră: �Nu
cumva evreii să-şi facă sabie
sau suliţă�. Şi tot Israelul cobora
la filisteni ca să-şi ascută fiecare
fierul plugului şi coasa şi securea
şi secera, când era tocit fierul
plugului, şi al coaselor, şi al fur-
cilor cu trei coarne, şi al secu-
rilor şi ca să facă vârf vreunei
ţepuşe. Şi a fost aşa: în ziua lup-
tei nu se găsea* nici sabie, nici
suliţă în mâna nici unuia din po-
porul care era cu Saul şi cu Io-
natan; dar la Saul şi la Ionatan,
fiul său, se găsea. Şi straja* fi-
listenilor a ieşit la trecătoarea
Micmaşului.
Şi a fost aşa: într-o zi, Iona-

tan, fiul lui Saul, a zis tânărului ca-
re-i purta armele: �Hai să trecem la
straja filistenilor care este de
cealaltă parte�. Dar n-a spus tată-
lui său. Şi Saul locuia la margi-
nea Ghibei*, sub Rimona, care
este în Migron, şi poporul care
era cu el era cam de şase sute
de oameni. (Şi Ahiiab*, fiul lui
Ahitub, fratele lui I-Cabod**,
fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preo-
tul DDDDDomnului în Şilo, purta� efo-
dul.) Şi poporul nu ştia că Iona-
tan plecase.
Şi între trecătorile peste care

căuta Ionatan să treacă la straja*
filistenilor era un colţ de stâncă
de o parte şi un colţ de stâncă de
cealaltă parte; şi numele unuia era
Boţeţ şi numele celuilalt, Sene.
Şi un colţ se înălţa în partea de
nord, în dreptul Micmaşului, şi
celălalt spre sud, în dreptul Ghe-
bei. Şi Ionatan a zis tânărului ca-
re-i purta armele: �Hai să trecem
la straja acestor necircumcişi*;
poate că DDDDDomnul va lucra pentru
noi; pentru că pe DDDDDomnul nimic

nu-L împiedică să salveze** prin
mulţi sau prin puţini�. Şi purtăto-
rul armelor sale i-a zis: �Fă tot ce
este în inima ta, mergi unde vreic;
iată-mă, sunt cu tine, după inima
ta�. Şi Ionatan a zis: �Iată, vom trece
la oamenii aceia şi ne vom arăta
lor. Dacă ne vor vorbi aşa: «Staţi,
până vom veni noi la voi!», atunci
vom sta în locul nostru şi nu ne vom
sui la ei. Iar dacă vor zice aşa: «Sui-
ţi-vă la noi!», atunci ne vom sui,
pentru că DDDDDomnul i-a dat în mâna
noastră. Şi acesta* ne va fi semnul�.
Şi amândoi s-au arătat stră-

jii filistenilor; şi filistenii au zis:
�Iată, evreii ies din găurile unde
s-au ascuns*�. Şi oamenii străjii
au răspuns lui Ionatan şi pur-
tătorului armelor sale şi au zis:
�Suiţi-vă la noi şi vă vom arăta
ceva�. Şi Ionatan a zis purtătoru-
lui armelor sale: �Suie-te după
mine, pentru că DDDDDomnul i-a dat în
mâna lui Israel�. Şi Ionatan s-a suit
pe mâini şi pe picioare, şi purtăto-
rul armelor sale după el. Şi ei au
căzut* înaintea lui Ionatan şi pur-
tătorul armelor sale îi ucidea după
el. Şi această primă lovitură pe care
au dat-o Ionatan şi purtătorul
armelor sale a fost cam de douăzeci
de oameni, pe o întindere cam de
o jumătate de pogond de pământ.
Şi a fost un tremur* în tabără, în
câmp şi în tot poporul; straja şi
cotropitorii** au tremurat� şi ei,
iar pământul s-a cutremurat, pentru
că era un tremur�� de la Dumnezeu.
Şi străjerii lui Saul din Ghibea

lui Beniamin s-au uitat şi, iată,
mulţimea se împrăştia şi se risi-
pea* în toate părţilee. Şi Saul a
spus poporului care era cu el:
�Număraţi acum şi vedeţi cine a
plecat dintre noi�. Şi au număratf

şi, iată, Ionatan şi purtătorul arme-
lor sale nu erau acolo. Şi Saul a
zis lui Ahiia: �Adu chivotulg lui
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**Jud. 7.4,7.
Cap. 17.46,47
2 Cr. 14.11.
Ps. 115.3;
135.6.
Zah. 4.6.
Mt. 19.26.
Rom. 8.31.

*Gen. 24.14.
Jud. 6.36-40;
7.11.

*Cap. 13.6.
Vers. 22.

*Lev. 26.8.
Ios. 23.10.

*Deut. 28.7.
2 Împ. 7.6,7.
Iov 18.11.
**Cap. 13.17
�Gen. 27.33.
��Gen. 35.5.

*Vers. 20.
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a Sau �sub rodiul�    b Ahimelec     c Lit. �întoarce-te�     d Lit. �pe o întindere de un jug�, suprafaţă ce
putea fi arată de doi boi într-o zi    e Sau �se împrăştia şi se ucideau unii pe alţii�    f Sau �au făcut apelul�
g Sept. �efodul�
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sit. Şi Ionatan a spus: �Tatăl meu
a tulburat ţara! Vedeţi, vă rog, că
mi s-au luminat ochii, pentru că
am gustat puţin din mierea aceas-
ta. Cu cât mai mult, dacă poporul
ar fi mâncat astăzi în voie din pra-
da vrăjmaşilor săi, pe care a gă-
sit-o! Pentru că n-ar fi fost acum
mai mare măcel între filisteni?�
Şi în ziua aceea au bătut pe filis-
teni de la Micmaş până la Aialon.
Şi poporul era foarte obosit.
Şi poporul s-a năpustit asupra

prăzii şi au luat oi şi boi şi viţei
şi i-au înjunghiat pe pământ; şi
poporul a mâncat cu* sânge. Şi
au spus lui Saul, zicând: �Iată,
poporul păcătuieşte împotriva
DDDDDomnului, mâncând cu sânge�.
Şi el a spus: �V-aţi purtat cu ne-
credincioşie! Rostogoliţi-mi acum
o piatră mare�. Şi Saul a zis:
�Împrăştiaţi-vă prin popor şi
spuneţi-le: «Aduceţi la mine fie-
care boul său şi fiecare oaiac sa
şi înjunghiaţi-le aici şi mâncaţi;
şi nu păcătuiţi împotriva DDDDDom-
nului, mâncând cu sânge�. Şi tot
poporul a adus în noaptea aceea
fiecare boul său, şi i-au înjun-
ghiat acolo.
Şi Saul a zidit* un altar DDDDDom-

nului; acesta a fost primul altar
pe care l-a zidit eld DDDDDomnului.
Şi Saul a zis: �Să coborâm

după filisteni noaptea şi să-i pră-
dăm până se va lumina de ziuă; şi
să nu lăsăm nici un om dintre
ei�. Şi i-au zis: �Fă tot ce este bine
în ochii tăi�. Şi preotul a zis: �Să
ne apropiem aici de Dumnezeu�.
Şi Saul a întrebat* pe Dumnezeu:
�Să cobor după filisteni? Îi vei
da în mâna lui Israel?� Dar în ziua
aceea El nu i-a răspuns**. Şi Saul
a zis: �Apropiaţi-vă* aici toate
căpeteniile poporului şi cercetaţi
şi vedeţi prin cinee a fost făcut
păcatul acesta astăzi. Pentru că
viu* este DDDDDomnul care salvează

*Gen. 9.4.
Lev. 3.17;
7.26; 17.10;
19.26.
Deut. 12.16;
12.23,24.

*Cap. 7.12;
7.17.
2 Sam. 24.25

*Jud. 20.18.
**Cap. 28.6.

*Ios. 7.14.
Cap. 10.19.

*Vers. 24,44.
2 Sam. 12.15

*Num. 27.21

*Jud. 7.22.
2 Cr. 20.23.

*Cap. 13.6.

*Ex. 14.30.
Ps. 44.6,7.
Osea 1.7.
**Cap. 13.5.

*Ios. 6.26.

*Deut. 9.28.
Mt. 3.5.
**Ex. 3.8.
Num. 13.27.
Mt. 3.4.
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Dumnezeu!� Căci chivotul lui
Dumnezeu era în acele zile cu fiii
lui Israel. Şi a fost aşa: pe când
vorbea* Saul cu preotul, vuietul
care era în tabăra filistenilor
creştea tot mai mult; şi Saul a
spus preotului: �Trage-ţi mâna!�
Şi Saul şi tot poporul care era
cu el au fost chemaţi împreună şi
au venit la luptă; şi, iată, sabia
fiecărui om era împotriva* seme-
nului său: o foarte mare învăl-
măşeală. Şi evreii care erau de
mai înainte la filistenia şi care
se suiseră cu ei în tabăra dim-
prejur s-au unit şi ei cu israeli-
ţii care erau cu Saul şi cu Iona-
tan. Şi toţi bărbaţii lui Israel care
se ascunseseră* în ţinutul muntos
al lui Efraim au auzit că filistenii
fugeau şi i-au urmărit şi ei în
luptă. Şi DDDDDomnul a salvat* pe Is-
rael în ziua aceea şi lupta s-a în-
tins dincolo** de Bet-Aven.
Şi bărbaţii lui Israel erau foar-

te obosiţi în ziua aceea, pentru că
Saul pusese poporul sub jură-
mânt*, zicând: �Blestemat să fie
omul care va mânca pâine până
diseară şi până mă voi răzbuna
pe vrăjmaşii mei�. Şi nimeni din
tot poporul n-a gustat mâncare.
Şi toţi* cei ai ţării au intrat în-
tr-o pădure şi era miere** pe su-
prafaţa câmpului. Şi poporul a
venit în pădure şi, iată, mierea
curgea, dar nimeni nu şi-a dus
mâna la gură, pentru că poporul
se temea de jurământ. Dar Iona-
tan nu auzise când pusese tatăl
său poporul sub jurământ şi şi-a
întins capătul toiaguluib care era
în mâna sa şi l-a înmuiat în fagu-
rul de miere şi şi-a dus mâna la
gură; şi ochii i s-au luminat. Şi
unul din popor a răspuns şi a zis:
�Tatăl tău a pus cu tărie poporul
sub un jurământ, zicând: �Bleste-
mat să fie omul care va mânca
pâine astăzi�. Şi poporul era obo-
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pe Israel: dacă ar fi chiar prin
Ionatan, fiul meu, va muri�. Şi
nimeni din tot poporul nu i-a
răspuns. Şi a zis către tot Israelul:
�Staţi voi de o parte, şi eu şi Io-
natan, fiul meu, de cealaltă par-
te�. Şi poporul a zis lui Saul: �Fă
ce este bine în ochii tăi�. Şi Saul
a zis DDDDDomnului Dumnezeului lui
Israel: �Dă* o mărturie** desă-
vârşită!� Şi Saul şi Ionatan au
fost aleşi şi poporul a scăpat. Şi
Saul a zis: �Aruncaţi sorţ între
mine şi Ionatan, fiul meu�. Şi a
fost ales Ionatan.
Şi Saul a zis lui Ionatan:

�Spune-mi ce ai făcut*�. Şi Io-
natan i-a spus şi a zis: �Am gus-
tat puţină miere** cu vârful to-
iagului care este în mâna mea:
iată, voi muri!� Şi Saul a zis: �Aşa
să-mi facă Dumnezeu* şi încă şi
mai mult, dacă nu vei muri**,
Ionatane!� Şi poporul a zis lui
Saul: �Să moară Ionatan, care a
lucrat această mare salvarea în
Israel? Departe* una ca aceasta!
Viu este DDDDDomnul, că nu va cădea
un păr din capul său la pământ,
pentru că astăzi el a lucrat** cu
Dumnezeu�. Şi poporul a răscum-
părat pe Ionatan, ca să nu moa-
ră. Şi Saul s-a întors de la urmă-
rirea filistenilor; şi filistenii s-au
dus la locul lor.
Şi Saul a luat împărăţia pes-

te Israel şi a luptat împotriva
vrăjmaşilor săi, de jur-împrejur,
împotriva Moabului, şi împotriva
fiilor* lui Amon, şi împotriva Edo-
mului, şi împotriva împăraţilor din
Ţoba**, şi împotriva filistenilor.
Şi, oriîncotro se întorcea, era în-
vingătorb. Şi s-a arătat viteazc şi a
bătut* pe Amalec şi a scăpat pe
Israel din mâna jefuitorilor săi.

 Şi fiii* lui Saul au fost: Iona-
tan şi Işvi şi Malchişua. Şi nume-
le celor două fiice** ale sale au
fost: numele celei întâi-născute,

Merab, şi numele celei mai tine-
re, Mical. Şi numele soţiei lui Saul
a fost Ahinoam, fiica lui Ahimaaţ.
Şi numele căpeteniei oştirii sale:
Abner, fiul lui Ner, unchiul* lui Saul.
Şi Chis*, tatăl lui Saul, şi Ner, tatăl
lui Abner, erau fiii lui Abiel.
Şi a fost război greu împotri-

va filistenilor în toate zilele lui
Saul. Şi, când vedea Saul pe
vreun bărbat tare sau viteaz, îl lua*
la sine.
Şi Samuel a zis lui Saul:

�DDDDDomnul m-a trimis* să te ung
împărat peste poporul Său, pes-
te Israel. Şi acum ascultă glasul
cuvintelor DDDDDomnului. Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor: �Am luat amin-
te la ce a făcut Amalec lui Israel,
cum i s-a împotrivit* pe drum,
când se suia din Egipt. Acum
du-te şi bate pe Amalec şi ni-
miceşte* tot ce este al lui şi nu-l
cruţa, ci omoară şi bărbat şi fe-
meie, copil şi sugar, bou şi oaie,
cămilă şi măgar�. Şi Saul a che-
mat poporul şi l-a numărat în Te-
laim: două sute de mii de pedeştri
şi zece mii de bărbaţi ai lui Iuda.
Şi Saul a venit până la cetatea

lui Amalec şi a pus o pândă în
vale. Şi Saul a zis cheniţilor*:
�Plecaţi**, depărtaţi-vă şi cobo-
râţi din mijlocul amaleciţilor, ca
să nu vă nimicesc cu ei: pentru
că voi aţi arătat îndurare� tuturor
fiilor lui Israel când se suiau din
Egipt�. Şi cheniţii au plecat din
mijlocul amaleciţilor. Şi Saul a
bătut pe amaleciţi de la Havila*,
cum vii la Şur**, care este în faţa
Egiptului. Şi a prins* viu pe A-
gag, împăratul amaleciţilor, şi a
nimicit** pe tot poporul lui cu
ascuţişul sabiei. Şi Saul şi popo-
rul au cruţat* pe Agag şi ce era
mai bun din turmă şi din cireadă,
şi vite grase şi mieid şi tot ce era
bun, şi n-au vrut să le nimiceas-
că; dar orice lucru care era prost

*Pr. 16.33.
Fap. 1.24-26.
**Ios. 7.16.
Cap. 10.20;
10.21.

*Ios. 7.19.
**Vers. 27.

*Rut 1.17.
Cap. 25.22.
**Vers. 39.

*2 Sam. 14.11
1 Împ. 1.52.
Lc. 21.18.
Fap. 27.34.
**2 Cor. 6.1.
Filip. 2.12,13

*Cap. 11.1-13
**2 Sam. 10.6

*Ex. 17.16.
Cap. 15.3-7.

*Cap. 31.2.
1 Cr. 8.33.
**Cap. 18.17;
18.27; 19.12.

*Cap. 10.14-16

*Cap. 9.1,21.

*Cap. 8.11.

*Cap. 9.16;
10.1.

*Ex. 17.8,14.
Deut. 25.17;
25.18.

*Num. 24.20
Deut. 20.16-18;
25.19.
Ios. 6.17-21.

*Num. 24.21
Jud. 1.16;
4.11-22.
1 Cr. 2.55.
**Gen. 18.25;
19.12,14.
Apoc. 18.4.
�Ex. 18.10,19
Num. 10.29,32

*Gen. 2.11;
25.18.
**Gen. 16.7.
Ex. 15.22.
Cap. 27.8.

*1 Împ. 20.34-42
**Cap. 27.8;
27.9; 30.1.

*Vers. 3,15,19
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a Sau �victorie�    b Sau �îi punea în învălmăşeală�    c Sau �a strâns oştire�       d Miei graşi, hrăniţi pe
păşune bună
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şi slab, pe acela l-au nimicit.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Samuel, zicând: �Îmi pare
rău* că am pus pe Saul împărat,
pentru că s-a abătut** din urma
Mea şi n-a  împlinit� cuvintele
Mele�. Şi Samuel s-a mâhnita��
foarte mult şi a strigat către
DDDDDomnul toată noaptea. Şi Sa-
muel s-a sculat de dimineaţă, ca
să-l întâmpine pe Saul diminea-
ţa. Şi i s-a istorisit lui Samuel,
zicând: �Saul a venit la Carmelb*
şi, iată, a înălţat un semn de vic-
toriec şi s-a întors şi a trecut mai
departe şi a coborât la Ghilgal�.
Şi Samuel a venit la Saul. Şi
Saul i-a zis: �Fii binecuvântat*
de DDDDDomnul! Am împlinit cuvân-
tul DDDDDomnului�. Şi Samuel a zis:
�Ce este atunci behăitul acesta
de oi în urechile mele şi muge-
tul boilor pe care-l aud?� Şi Saul
a zis: �Le-au adus de la amale-
ciţi, pentru că poporul a cruţat*
ce era mai bun în turmă şi în cirea-
dă, ca să jertfească DDDDDomnului
Dumnezeului tău şi noi am nimi-
cit pe celelalte�. Şi Samuel i-a zis
lui Saul: �Stai, şi-ţi voi spune ce
mi-a zis DDDDDomnul în noaptea a-
ceasta�. Şi el i-a zis: �Spune!�
Şi Samuel i-a zis: �Oare nu

când* erai mic în ochii tăi ai fost
făcut cap al seminţiilor lui Isra-
el? Şi DDDDDomnul te-a uns împărat
peste Israel. Şi DDDDDomnul te-a
trimis pe cale şi a zis: «Du-te şi
nimiceşte pe păcătoşii aceia, pe
amaleciţi, şi luptă împotriva lor,
până vor fi nimiciţi». De ce dar
n-ai ascultat de glasul DDDDDomnului,
ci te-ai năpustit asupra prăzii
şi ai făcut rău în ochii DDDDDomnu-
lui?� Şi Saul a zis lui Samuel:
�Am ascultat*, în adevăr, de gla-
sul DDDDDomnului şi am mers pe ca-
lea pe care m-a trimis DDDDDomnul şi
am adus pe Agag, împăratul a-

maleciţilor, şi am nimicit pe ama-
leciţi. Dar poporul a luat* din
pradă oi şi boi, pârga lucrurilor
date nimiciriid, ca să jertfească
DDDDDomnului Dumnezeului tău în
Ghilgal�. Şi Samuel a zis:

�Îi plac* D D D D Domnului arderile-
de-tot şi jertfele,

ca ascultarea de glasul DDDDDom-
nului?

Iată, ascultarea** este mai
bună decât jertfa,
şi luarea amintee decât grăsi-

mea berbecilor.
Pentru că răzvrătirea este ca

şi păcatul ghicirii
şi încăpăţânareaf este ca ne-

legiuirea şi ca închinarea la idolig.
Pentru că ai lepădat cuvântul

DDDDDomnului,
şi El te-a lepădat* ca împărat�.
Şi Saul a zis lui Samuel: �Am

păcătuit*, pentru că am călcat
porunca DDDDDomnului şi cuvintele
tale, căci m-am temut** de po-
por şi am ascultat de glasul lor.
Şi acum, iartă-mi, te rog, păca-
tul şi întoarce-te cu mine, ca să
mă închin DDDDDomnului�.  Şi Samuel
a zis lui Saul: �Nu mă voi întoar-
ce cu tine: pentru că ai lepădat*
cuvântul DDDDDomnului şi DDDDDom-
nul te-a lepădat ca împărat pes-
te Israel�. Şi Samuel s-a întors
să plece şi Saul l-a apucat* de
poala mantiei sale şi aceasta s-a
rupt. Şi Samuel i-a zis: �DDDDDomnul
a rupt* astăzi împărăţia lui Is-
rael de peste tine şi a dat-o a-
proapelui tău care este mai bun
decât tine. Şi Speranţah lui Is-
rael nu va minţi*, nici nu-I va
părea rău, pentru că El nu este
om, ca să-I pară rău�. Şi el a
zis: �Am păcătuit, onorează-mă*
acum, te rog, înaintea bătrânilor
poporului meu şi înaintea lui
Israel şi întoarce-te cu mine,
ca să mă închin DDDDDomnului Dum-
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*Gen. 6.6,7.
2 Sam. 24.16
**Ios. 22.16.
1 Împ. 9.6.
�Cap. 13.13.
��Cap. 16.1.

*Ios. 15.55.
Cap. 25.2.

*Gen. 14.19.
Jud. 17.2.
Rut 3.10.
2 Sam. 2.5.

*Gen. 3.12;
3.13.
Ex. 32.22.
Vers. 9,21.
Pr. 28.13.

*Cap. 9.21;
10.22.

*Vers. 13.
Pr. 28.13.

*Vers. 15.

*Ps. 50.8,9;
51.16,17.
Pr. 21.3.
Is. 1.11-17.
Ier. 7.22,23.
Mica 6.6-8.
Ev. 10.4-10.
**Ecl. 5.1.
Osea 6.6.
Mt. 5.24;
9.13; 12.7.
Mc. 12.33.

*Cap. 13.14;
16.1.

*Num. 22.34
Ios. 7.20.
Cap. 26.21.
2 Sam. 12.13
Ps. 51.4.
**Ex. 23.2.
Pr. 29.25.
Is. 51.12,13.

*Cap. 2.30.

*1 Împ. 11.30

*Cap. 28.17;
28.18.
1 Împ. 11.31.

*Num. 23.19
Ezec. 24.14.
2 Tim. 2.13.
Tit 1.2.

*Ioan 5.44;
12.43.
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1 SAMUEL

nezeului tău�. Şi Samuel s-a în-
tors după Saul; şi Saul s-a închi-
nat DDDDDomnului.
Şi Samuel a zis: �Aduceţi la

mine pe Agag, împăratul amale-
ciţilor�. Şi Agag a venit la el în-
cătuşata. Şi Agag zicea: �Negreşit,
amărăciunea morţii a trecut!� Şi
Samuel i-a zis: �Cum* a lipsit sabia
ta pe femei de copii, aşa să fie
lipsită de copii mama ta între
femeib!� Şi Samuel a tăiat pe A-
gag în bucăţi înaintea DDDDDomnului
la Ghilgal. Şi Samuel s-a dus la
Rama*; şi Saul s-a suit la casa
lui, în Ghibea** lui Saul. Şi Sa-
muel* nu l-a mai văzut pe Saul
până în ziua morţii sale; dar Sa-
muel îl jelea** pe Saul. Şi DDDDDom-
nului I-a părut rău că-l făcuse
pe Saul împărat peste Israel.
Şi DDDDDomnul i-a zis lui Samuel:

�Până când îl vei jeli* pe Saul
pentru că l-am lepădat ca împă-
rat peste Israel? Umple-ţi cor-
nul** cu untdelemn şi du-te, te
voi trimite la Isaic betleemitul�,
pentru că Mi-am ales�� un îm-
părat dintre fiii săi�. Şi Samuel a
zis: �Cum să mă duc? Dacă va
auzi Saul, mă va ucide�. Şi DDDDDom-
nul a zis: �Ia cu tine o viţea şi
spune: «Am venit să jertfesc*
DDDDDomnului». Şi cheamă pe Isai la
jertfă; şi Eu îţi voi spune* ce să
faci şi Îmi vei unge** pe acela pe
care ţi-l voi spune�. Şi Samuel a
făcut ce a zis DDDDDomnul şi a venit la
Betleem. Şi bătrânii cetăţii i-au
ieşit înainte tremurândd* şi au zis:
�Vii cu pace**?� Şi el a zis: �Cu
pace! Am venit să jertfesc DDDDDom-
nului. Sfinţiţi-vă* şi veniţi cu mine
la jertfă�. Şi a sfinţit pe Isai şi pe
fiii săi şi i-a chemat la jertfă.
Şi a fost aşa: când intrau ei,

s-a uitat la Eliabe* şi a zis**:
�Negreşit, unsul DDDDDomnului este
înaintea Lui�. Şi DDDDDomnul a zis

lui Samuel: �Nu te uita* la faţa
lui, nici la înălţimea staturii
lui, pentru că l-am lepădat; căci
DDDDDomnul nu Se uită** cum se uită
omul, pentru că omul se uită la
înfăţişaref�, dar DDDDDomnul Se uită
la inimă���. Şi Isai a chemat pe
Abinadabg* şi l-a trecut înaintea
lui Samuel. Şi el a zis: �Nici pe
acesta nu l-a ales DDDDDomnul�. Şi Isai
a trecut pe Şamah. Şi el a zis: �Nici
pe acesta nu l-a ales DDDDDomnul�.
Şi Isai a trecut pe şapte dintre
fiii săi pe dinaintea lui Samuel.
Şi Samuel a zis lui Isai: �DDDDDomnul
n-a ales pe aceştia�.
Şi Samuel a zis lui Isai: �Aceş-

tia sunt toţi tinerii?� Şi el a zis:
�A mai rămas cel mai mic şi, iată,
paşte* oile�. Şi Samuel a zis lui
Isai: �Trimite şi adu-l. Pentru că
nu vom şedea la masă până nu
vine el aici�. Şi a trimis şi l-au
adus. Şi el era rumeni* şi cu ochi
frumoşi şi cu înfăţişare frumoa-
să**. Şi DDDDDomnul a zis�: �Ridi-
că-te, unge-l, pentru că acesta
este!� Şi Samuel a luat cornul cu
untdelemn şi l-a uns* în mijlo-
cul fraţilor săi. Şi Duhul** DDDDDom-
nului a venit peste Davidj înce-
pând din ziua aceea. Şi Samuel
s-a ridicat şi a plecat la Rama.
Şi Duhul* DDDDDomnului S-a de-

părtat de la Saul şi un duh răuk**,
de la DDDDDomnul, îl tulbural. Şi slu-
jitorii lui Saul i-au zis: �Iată, acum
un duh rău de la Dumnezeu te
tulbură. Să vorbească acum dom-
nul nostru: slujitorii tăi sunt îna-
intea* ta, ei să caute un bărbat
care să fie cântăreţ iscusit din
harfă; şi va fi aşa: când duhul cel
rău de la Dumnezeu va fi asupra
ta, el va cânta** cu mâna sa şi vei
fi bine�. Şi Saul a zis slujitorilor
săi: �Găsiţi-mi acum un bărbat care
ştie să cânte bine şi aduceţi-l la
mine�. Şi unul dintre tineri a răs-

*Ex. 17.11.
Num. 14.45.
Jud. 1.7.

*Cap. 7.17.
**Cap. 11.4.

*Cap. 19.24.
**Vers. 11.
Cap. 16.1.

*Cap. 15.23;
15.35.
**Cap. 9.16;
10.1.
2 Împ. 9.1.
�Rut 4.18-22
��Ps. 78.70;
78.71;
89.19,20.
Fap. 13.22.

*Cap. 9.12;
20.29.

*Ex. 4.15.
**Cap. 9.16.

*Cap. 21.1.
**1 Împ. 2.13
2 Împ. 9.22.

*Gen. 35.2.
Ex. 19.10,14.

*Cap. 17.13;
17.28.
**1 Împ.12.26

*Ps. 147.10;
147.11.
**Is. 55.8,9.
�2 Cor. 10.7.
��1 Împ. 8.39
1 Cr. 28.9.
Ps. 7.9.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Fap. 1.24.

*Cap. 17.13.

*2 Sam. 7.8.
Ps. 78.70.

*Cap. 17.42.
Cânt. 5.10.
**Gen. 39.6.
Ex. 2.2.
Fap. 7.20.
�Cap. 9.17.

*Cap. 10.1.
Ps. 89.20.
**Num. 27.18
Jud. 11.29;
13.25; 14.6.
Cap. 10.6,10

*Jud. 16.20.
Cap. 11.6;
18.12; 28.15.
Ps. 51.11.
**Jud. 9.23.
Cap. 18.10.
1 Împ. 22.22

*Gen. 41.46.
Vers. 21,22.
1 Împ. 10.8.
**Vers. 23.
Cap. 19.9.
2 Împ. 3.15.
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1 SAMUEL

scutului său mergea înaintea lui.
Şi el stătea şi striga către rându-
rile lui Israel şi le zicea: �De ce
ieşiţi să vă aşezaţi în linie de bă-
taie? Nu sunt eu filistean şi nu
sunteţi voi slujitorii* lui Saul?
Alegeţi-vă un om şi să coboare la
mine. Dacă va putea să se lupte
cu mine şi să mă ucidă, atunci
noi vom fi robii voştri; iar dacă-l
voi învinge eu şi-l voi ucide, voi
să fiţi robii noştri şi să ne slujiţi*�.
Şi filisteanul a zis: �Am batjo-
corit* astăzi rândurile lui Israel!
Daţi-mi un om, ca să ne luptăm
împreună�. Şi Saul şi tot Israelul
au auzit aceste cuvinte ale filis-
teanului şi s-au înfricoşat şi s-au
temut foarte mult.
Şi David era fiul* acelui

efratit** din Betleemul lui Iuda,
cu numele Isai; şi el avea opt�
fii. Şi, în zilele lui Saul, omul a-
cesta era bătrân, înaintat în
vârstă printre bărbaţi. Şi cei trei fii
mai mari ai lui Isai se duseseră
şi-l urmaseră pe Saul la luptă. Şi
numele celor trei fii ai săi care
se duseseră la luptă erau: Eliab*,
întâiul-născut, şi al doilea, Abi-
nadab, şi al treilea, Şama. Iar
David era cel mai tânăr, şi cei
trei mai mari urmaseră pe Saul.
Şi David se ducea şi se întorcea
de la Saul ca să pască* oile tată-
lui său în Betleem.
Şi filisteanul se apropia dimi-

neaţa şi seara; şi s-a înfăţişat pa-
truzeci de zile.
Şi Isai a zis lui David, fiul

său: �Ia, te rog, pentru fraţii tăi
această efă de grăunţe prăjite şi
aceste zece pâini şi aleargă în
tabără la fraţii tăi. Şi du aceste
zece caşuri căpeteniei peste mie
şi cercetează pe fraţii tăi să vezi
cum* sunt şi adu-mi informaţie
temeinică de la ei�.
Şi Saul şi ei şi toţi bărbaţii

lui Israel erau în Valea Tere-

*Cap.17.32-36
**Cap. 3.19;
18.12,14.

*Vers. 11.
Cap. 17.15;
17.34.

*Gen. 43.11.
Cap. 10.4,27.
Pr. 18.16.

*Gen. 41.46.
1 Împ. 10.8.
Pr. 22.29.

*Vers. 14,16.

*Ios. 15.35.
Cap. 13.5.
2 Cr. 28.18.

*2 Sam. 21.19
**Ios. 11.21;
11.22.

*2 Sam. 21.19

*Cap. 8.17.

*Cap. 11.1.

*Vers.26,36,45
2 Sam. 21.21

*Rut 4.22.
Cap. 16.1,18.
Vers. 58.
**Gen. 35.19
�Cap. 16.10,11
1 Cr. 2.13-15

*Cap. 16.6,8;
16.9.
1 Cr. 2.13.

*Cap. 16.11;
16.19.
2 Sam. 7.8.

*Gen. 37.14.
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puns şi a zis: �Iată, am văzut pe
un fiu al lui Isai betleemitul care
ştie să cânte, şi este un om viteaz,
şi un om de război*, şi iscusit la
vorbire, şi frumos la chip şi DDDDDom-
nul este** cu el�. Şi Saul a trimis
soli la Isai şi a zis: �Trimite-mi pe
David, fiul tău, care este cu* oile�.
Şi Isai a luat* un măgar încărcat
cu pâinea şi un burduf cu vin şi
un ied şi i-a trimis lui Saul prin
David, fiul său. Şi David a venit
la Saul şi a stat înaintea* luib. Şi
Saul l-a iubit mult; şi el a ajuns
purtătorul armelor sale. Şi Saul a
trimis la Isai, zicând: �Să rămână,
te rog, David înaintea mea, pen-
tru că a căpătat favoare în ochii
mei�. Şi a fost aşa: când duhul* de
la Dumnezeu era peste Saul, Da-
vid lua harfa şi cânta cu mâna sa;
şi Saul se uşura şi era bine şi du-
hul rău se depărta de la el.
Şi filistenii şi-au adunat oşti-

rile pentru luptă şi s-au strâns la
Soco*, care ţine de Iuda, şi şi-au
aşezat tabăra între Soco şi Azeca,
în Efes-Damim. Şi Saul şi bărba-
ţii lui Israel s-au strâns şi şi-au
aşezat tabăra în Valea Terebin-
ţilorc şi s-au aşezat pentru luptă
împotriva filistenilor. Şi filiste-
nii stăteau ped muntele de dincolo
şi Israel stătea ped muntele de
dincoace: şi între ei era o vale.
Şi din tabăra filistenilor a ie-

şit un luptător: numele lui era
Goliat*, era din Gat**; înălţimea lui
era de şase coţi şi o palmăe.
Şi avea un coif de aramă pe ca-
pul său şi era îmbrăcat cu o că-
maşă de zalef de solzi; şi greu-
tatea cămăşii era de cinci mii de
sicli de aramăg. Şi avea gambiere
de aramă peste fluierele picioa-
relor sale şi o suliţă de aramă în-
tre umerii săi. Şi mânerul suliţei
sale era ca sulul* unui ţesător şi
capul suliţei sale era de şase
sute de sicli de fier; şi purtătorul
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Goliat

a Lit. �un măgar de pâine� (încărcat cu atâta pâine, câtă poate duce un măgar)    b I-a slujit    c Ebr. �Elah�
d Sau �spre�    e Aproximativ 3 metri    f Sau �platoşă�    g Aproximativ 57 kg
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1 SAMUEL

binţilor, luptându-se cu filis-
tenii. Şi David s-a sculat de
dimineaţă şi a lăsat oile cu un
păzitor şi şi-a luat sarcina şi s-a
dus, cum îi poruncise Isai. Şi a
venit la locul carelora; şi oştirea
care ieşea la linia de bătaie a
scos un strigăt de luptă. Şi is-
raeliţii şi filistenii s-au aşezat în
rânduri de bătaie, rând contra
rând. Şi David a lăsat povara pe
care o purtab în mâna celui care
păzea bagajele şi a alergat la oş-
tire şi a venit şi a întrebat pe fra-
ţii săi de sănătatec. Şi, pe când
vorbea el cu ei, iată, s-a suit din
rândurile filistenilor luptătorul,
filisteanul din Gat, cu numele
Goliat, şi a vorbit cu aceleaşi* cu-
vinte; şi David le-a auzit. Şi toţi
bărbaţii lui Israel, când au văzut pe
bărbatul acela, au fugit din
faţa lui şi s-au temut foarte mult.
Şi bărbaţii lui Israel au zis: �Aţi
văzut pe acest bărbat care se
suie? pentru că s-a suit ca să bat-
jocorească pe Israel. Şi va fi
aşa: pe bărbatul care-l va ucide, îm-
păratul îl va îmbogăţi cu mari
bogăţii; şi-i va da* pe fiica sa
şi va scuti de dări casa tatălui
său în Israel�. Şi David a vorbit
bărbaţilor care stăteau lângă el,
zicând: �Ce se va face omului care
va ucide pe filisteanul acesta şi
va îndepărta batjocura* de peste
Israel? Pentru că cine este acest
filistean necircumcis**, ca să
batjocorească� oştirile Dumne-
zeului celui viu��?� Şi poporul
i-a spus după cuvântul acela,
zicând: �Aşa* se va face omului
care-l va ucide�. Şi Eliab, fratele
său cel mai mare, a auzit când a
vorbit el cu bărbaţii aceia şi mâ-
nia lui Eliab s-a aprins* împotri-
va lui David şi a zis: �De ce ai
coborât? Şi cu cine ai lăsat acele
puţine oi în pustiu? Cunosc mân-
dria ta şi răutatea inimii tale;

pentru că ai coborât ca să vezi
lupta�. Şi David a zis: �Ce-am
făcut acum? Nu era* şi pentru
mine aceasta?� Şi s-a întors de
la el către un altul şi a vorbit
cu aceleaşi* cuvinte; şi popo-
rul i-a răspuns din nou ca întâia
dată.
Şi cuvintele pe care le-a vor-

bit David s-au auzit şi le-au spus
înaintea lui Saul; şi acesta a tri-
mis după el. Şi David a zis lui
Saul: �Nimănui să nu-i tremure*
inima din cauza lui! Robul** tău
va merge şi se va lupta cu acest
filistean�. Şi Saul a zis lui David:
�Nu poţi* să mergi împotriva fi-
listeanului acestuia ca să te lupţi
cu el, pentru că tu eşti tânăr,
şi el este un bărbat de război din
tinereţea lui�. Şi David a zis lui
Saul: �Robul tău păştea oile ta-
tălui său şi au venit un leu* şi un
urs şi au răpit un miel din turmă.
Şi am ieşit după el şi l-am lovit
şi l-am scăpat din gura lui; şi,
când s-a ridicat împotriva mea,
l-am apucat de falcăd şi l-am
lovit şi l-am ucis. Robul tău a ucis
şi pe leu şi pe urs; şi acest filis-
tean necircumcis va fi ca unul
dintre ei, pentru că a batjocorit
oştirile Dumnezeului celui viu�.
Şi David a zis: �DDDDDomnul*, care
m-a scăpat din laba leului şi din
laba ursului, El mă va scăpa din
mâna filisteanului acestuia�. Şi
Saul a zis lui David: �Du-te**
şi DDDDDomnul să fie cu tine!� Şi
Saul l-a îmbrăcat pe David cu ar-
murae sa şi i-a pus un coif de a-
ramă pe cap şi l-a îmbrăcat cu za-
le. Şi David a încins sabia lui pes-
te veşmintele sale şi a vrut să
meargă, pentru că încă nu le încer-
case. Şi David a zis lui Saul: �Nu
pot să merg cu acestea, pentru
că niciodată nu le-am încercat�.
Şi David le-a luat de pe el. Şi
şi-a luat toiagul în mână şi şi-a

*Vers. 8-10.

*Ios. 15.16.

*Cap. 11.2.
**Cap. 14.6.
Vers. 36.
Ier. 9.25,26.
�Vers. 10.
��Deut. 5.26.
2 Împ. 19.4.
Ier. 10.10.

*Vers. 25.

*Gen. 37.4;
37.8,11.
Mt. 10.36.

*Vers. 17.

*Vers. 26,27

*Deut. 20.1;
20.3.
**Cap. 16.18

*Num. 13.31
Deut. 9.2.

*Jud. 14.5.

*Ps. 63.7;
77.11.
2 Cor. 1.10.
2 Tim. 4.17;
4.18.
**Cap. 20.13
1 Cr. 22.11;
22.16.
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a Şirul de apărare al carelor    b Lit. �vasele sale�    c Lit. �de pace�; a salutat pe fraţii săi    d Lit. �barbă�
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listeanul; şi l-a lovit pe filistean
şi l-a ucis; şi nu era nici o sabie
în mâna lui David. Şi David a a-
lergat şi a stat pe filistean şi i-a
luat sabia* şi a scos-o din teacă şi
l-a ucis şi i-a tăiat capul cu ea.
Şi, când au văzut filistenii că vi-
teazul lor a murit, au fugit**. Şi
bărbaţii lui Israel şi ai lui Iuda
s-au ridicat şi au strigat de bucu-
rie şi i-au urmărit pe filisteni până
în vale şi până la porţile Ecro-
nului. Şi răniţii filistenilor au că-
zut pe calea spre Şaaraim*, până
la Gat şi până la Ecron. Şi fiii lui
Israel s-au întors de la urmărirea
filistenilor şi le-au prădat tabă-
ra. Şi David a luat capul filis-
teanului şi l-a dus la Ierusalim; şi
armele sale le-a pus în cortul său.
Şi, când l-a văzut Saul pe Da-

vid ieşind împotriva filisteanu-
lui, a zis lui Abner*, căpetenia
oştirii: �Abner, al cui** este tâ-
nărul acesta ?� Şi Abner i-a zis:
�Viu este sufletul tău, împărate, că
nu ştiu�. Şi împăratul a zis: �Întrea-
bă al cui fiu este tânărul�. Şi, pe
când se întorcea David de la uci-
derea filisteanului, Abner l-a luat
şi l-a adus înaintea lui Saul, cu
capul* filisteanului în mână. Şi
Saul i-a zis: �Al cui eşti, tinere?� Şi
David a răspuns: �Eu sunt fiul*
robului tău Isai betleemitul�.
Şi a fost aşa: când a sfârşit el

de vorbit lui Saul, sufletul* lui
Ionatan s-a legat de sufletul lui
David şi Ionatan** l-a iubit ca pe
sufletul său. Şi Saul l-a luat în
ziua aceea şi nu l-a lăsat* să se
întoarcă la casa tatălui său. Şi Io-
natan şi David au făcutd legă-
mânt*, pentru că îl iubea ca pe su-
fletul său. Şi Ionatan şi-a dezbră-
cat mantia care era pe el şi a da-
t-o lui David, şi hainele sale, până
şi sabia sa şi arcul său şi brâul
său. Şi David ieşea: oriîncotro îl
trimitea Saul, reuşeae. Şi Saul l-a
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ales cinci pietre netede din pârâu
şi le-a pus în sacul de păstor pe
care-l avea, în traistă, şi praştia
lui era în mâna lui. Şi s-a apropiat
de filistean.
Şi filisteanul a înaintat şi s-a

apropiat de David, şi omul care
purta scutula era înaintea lui. Şi
filisteanul s-a uitat şi l-a văzut pe
David şi l-a dispreţuit*, pentru că
era tânăr şi rumen** şi totodată
frumos la chip. Şi filisteanul i-a
zis lui David: �Sunt eu câine*, de
vii la mine cu toiege?� Şi filis-
teanul l-a blestemat pe David pe
dumnezeii săi. Şi filisteanul a
zis* lui David: �Vino la mine şi
voi da carnea ta păsărilor ceruri-
lor şi fiarelor câmpului�. Şi Da-
vid a zis filisteanului: �Tu vii la
mine cu sabie şi cu suliţă şi cu
lanceb, dar eu* vin la tine în Nu-
mele DDDDDomnului oştirilor, Dum-
nezeul oştirilor lui Israel, pe care
L-ai batjocorit**. În ziua aceasta
DDDDDomnul te va da în mâna mea şi
te voi lovi şi-ţi voi lua capul şi
voi da astăzi trupurile moarte*
ale taberei  filistenilor păsărilor
cerurilor şi fiarelor pământului.
Şi tot pământul va cunoaşte** că
este un Dumnezeu în Israelc.
Şi toată această adunare va cu-
noaşte că nu prin sabie, nici prin
suliţă salvează* DDDDDomnul, pentru
că lupta** este a DDDDDomnului şi El
vă va da în mâna noastră�.
Şi a fost aşa: pe când se ridi-

ca filisteanul şi înainta şi se a-
propia în întâmpinarea lui Da-
vid, David s-a grăbit şi a alergat*
spre linia de bătaie, în întâmpi-
narea filisteanului. Şi David şi-a
pus mâna în sac şi a luat de acolo
o piatră şi a aruncat-o cu praş-
tia; şi l-a lovit pe filistean în frunte
şi piatra s-a înfipt în fruntea lui;
şi el a căzut cu faţa la pământ.
Şi David, cu o praştie* şi cu o
piatră, a fost mai tare decât fi-

*Ps. 123.4.
Pr. 16.18.
1 Cor. 1.27;
1.28.
**Cap. 16.12

*Cap. 24.14.
2 Sam. 3.8;
9.8; 16.9.
2 Împ. 8.13.

*1 Împ. 20.10;
20.11.

*2 Sam. 22.33
Ps. 124.8;
125.1.
2 Cor. 10.4.
Ev. 11.33,34.
**Vers. 10.

*Deut. 28.26.
**Ios. 4.24.
1 Împ. 8.43;
18.36.
2 Împ. 19.19.
Is. 52.10.

*Cap. 14.6.
2 Cr. 14.11;
20.15.
Ps. 44.6,7.
Osea 1.7.
Zah. 4.6.
**2 Cr. 20.15

*Ps. 27.3.

*Jud. 3.31;
15.15.
2 Sam. 23.21

*Cap. 21.9.
**Ev. 11.34.

*Ios. 15.36.

*Cap. 14.50.
**Cap. 16.21;
16.22.

*Vers. 54.

*Vers. 12.

*Gen. 44.30.
**Deut. 13.6
Cap. 19.2;
20.17.
2 Sam. 1.26.

*Cap. 17.15.

*Gen. 15.10;
15.17,18.
Ier. 34.18,19.
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1 SAMUEL

pus peste bărbaţii de război. Şi era
plăcut în ochii întregului popor şi
chiar şi în ochii slujitorilor lui Saul.
Şi a fost aşa: când veneau ei,

când se întorcea David de la uci-
derea filisteanului, femeile* au
ieşit din toate cetăţile lui Israel
cântând şi jucând, ca să-l întâm-
pine pe împăratul Saul cu tambu-
rine, cu bucurie şi cu instrumente
cu trei coardea. Şi femeile răspun-
deau* una alteia cântând şi zicând:

�Saul** a ucis miile lui,
iar David zecile lui de mii�.

Şi Saul s-a mâniat foarte tare şi
acest cuvânt a fost rău* în ochii săi
şi a zis: �Lui David i-au dat zeci
de mii şi mie mi-au dat mii! Nu-i
mai rămâne decât** împărăţia!�
Şi, din ziua aceea, Saul a privit
cu ochi răib pe David.
Şi a fost aşa: a doua zi, un

duh* rău de la Dumnezeu a venit
peste Saul, şi el profeţea** în
mijlocul casei sale; şi David cân-
ta� cu mâna sa, cum făcea în fie-
care zi. Şi Saul avea suliţa�� în
mână. Şi Saul a aruncat* suliţa
şi a zis: �Voi pironi pe David de
perete�. Şi David s-a ferit dina-
intea lui de două ori.
Şi Saul se temea* de David,

pentru că DDDDDomnul** era cu el, iar
de la Saul Se depărtase�. Şi Saul
l-a îndepărtat de la el însuşi şi l-a
făcut căpetenia sa peste o mie;
şi el ieşea* şi intra înaintea popo-
rului. Şi David reuşea în toate
căile sale pentru căc DDDDDomnul* era
cu el. Şi Saul a văzut că era foarte
înţeleptd şi-i era frică de el. Şi tot*
Israelul şi Iuda iubeau pe David,
pentru că ieşea şi intra înaintea lor.
Şi Saul i-a zis lui David: �Iată

pe Merab, fiica mea cea mai mare;
pe ea ţi-o voi da de soţie*, numai
fii viteaz pentru mine şi poartă
războaiele** DDDDDomnului�. Pentru că
Saul zicea: �Să nu fie mâna� mea
asupra lui, ci mâna filistenilor să

fie asupra lui�. Şi David a zis lui
Saul: �Cine* sunt eu? Şi ce este
viaţa mea şi familia tatălui meu în
Israel, ca să-i fiu ginere împă-
ratului?� Şi a fost aşa: la timpul
când Merab, fiica lui Saul, urma să
fie dată lui David, a fost dată de
soţie lui Adriel* din Mehola**.
Şi Mical*, fiica lui Saul, îl iu-

bea pe David. Şi i-au spus lui
Saul, şi lucrul acesta a fost bune

în ochii lui. Şi Saul a zis: �I-o voi
da şi îi va fi o cursă* şi mâna** fi-
listenilor va fi asupra lui�. Şi Saul
a zis lui David: �Astăzi să-mi fii
ginere� această a doua oarăf�.
Şi Saul a poruncit slujitorilor

săi: �Vorbiţi lui David în ascuns,
zicând: �Iată, împăratul te place
şi toţi slujitorii săi te iubesc; şi
acum fii ginerele împăratului�. Şi
slujitorii lui Saul au spus cuvin-
tele acestea în auzul lui David.
Şi David a zis: �Este uşor lucru
în ochii voştri să fii ginerele îm-
păratului? Şi eu sunt om sărac şi
fără nume�. Şi slujitorii lui Saul
i-au spus, zicând: �David a vorbit
aceste cuvinte�. Şi Saul a zis:
�Aşa să spuneţi lui David: «Îm-
păratul nu doreşte zestre*, ci o
sută de prepuţuri de-ale filiste-
nilor, ca împăratul să fie răzbu-
nat** pe vrăjmaşii săi»�. Şi Saul
avea de gând� să-l facă pe David
să cadă prin mâna filistenilor. Şi
slujitorii săi au spus aceste cu-
vinte lui David şi lucrul acesta
a fost bune în ochii lui David, ca să
fie ginerele împăratului. Şi nu se
împliniseră* zilele, când David
s-a ridicat şi s-a dus, el şi oame-
nii* săi, şi a lovit două sute de inşi
dintre filisteni. Şi David a adus**
prepuţurile lor şi le-a dat împăra-
tului în număr deplin, ca să fie
ginerele împăratului. Şi Saul i-a
dat de soţie pe Mical, fiica sa.
Şi Saul a văzut şi a recunos-

cut că DDDDDomnul era cu David; şi

*Ex. 15.20;
15.21.
Jud. 11.34.
Ps. 68.25;
149.3.

*Ex. 15.21.
**Cap. 21.11;
29.5.

*Ecl. 4.4.
**Cap. 15.28

*Cap. 16.14.
**Cap. 19.24
1 Împ. 18.29.
Fap. 16.16.
�Cap. 16.23.
��Cap. 19.9.

*Cap. 19.10;
20.33.
Pr. 27.4.

*Vers. 15,29.
**Cap. 16.18
�Cap. 16.14.

*Num. 27.17.
Vers. 16.
2 Sam. 5.2.

*Gen. 39.2;
39.3,23.
Ios. 6.27.
Cap. 16.18.

*Num. 27.16
2 Sam. 5.2.

*Cap. 14.49;
17.25.
**Num.32.20;
32.27,29.
Cap. 25.28.
�Vers. 21,25.
2 Sam. 12.9.

*Cap. 9.21.
Vers. 23.
2 Sam. 7.18.

*2 Sam. 21.8
**Jud. 7.22.
1 Împ. 19.16

*Vers. 28.

*Ex. 10.7.
**Vers. 17.
�Vers. 26.

*Gen. 34.12.
Ex. 22.17.
**Cap. 14.24
�Vers. 17.

*Vers. 21.

*Vers. 13.
**2 Sam. 3.14
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**Vers. 5.

*Cap. 8.8,9.
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*Cap. 20.8-13

*Cap. 20.32.
Pr. 31.8,9.
**Gen. 42.22
Ps. 35.12;
109.5.
Pr. 17.13.
Ier. 18.20.

*Jud. 9.17;
12.3.
Cap. 28.21.
Ps. 119.109.
**Cap. 17.49
�Cap. 11.13.
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��Cap. 20.32
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*Cap. 16.21;
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23.5.

*Cap. 16.14;
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Mical, fiica lui Saul, îl iubea. Şi
Saul s-a temut şi mai mult de
David; şi Saul i-a fost vrăjmaş
lui David în toate zilele sale.
Şi căpeteniile filistenilor ieşeau*
să prădeze; şi a fost aşa: ori de
câte ori ieşeau ei, David reuşea
mai multa** decât toţi slujitorii
lui Saul. Şi numele său a fost
foarte preţuit.
Şi Saul a vorbit lui Ionatan,

fiul său, şi tuturor slujitorilor săi,
ca ei să-l omoare* pe David. Dar
lui Ionatan, fiul lui Saul, îi plă-
cea* mult de David. Şi Ionatan
i-a spus lui David, zicând: �Tatăl
meu Saul caută să te omoare;
acum deci, te rog, păzeşte-te di-
mineaţa şi rămâi într-un loc tai-
nic şi ascunde-te. Şi eu voi ieşi
şi voi sta lângă tatăl meu în
câmpul unde vei fi şi voi vorbi
de tine cu tatăl meu şi voi vedea
ce este şi îţi voi spune*�. Şi Io-
natan a vorbit bine* de David
lui Saul, tatăl său, şi i-a zis:
�Să nu păcătuiască** împăratul
împotriva robului său, împotriva
lui David, pentru că el n-a păcă-
tuit împotriva ta şi pentru că
faptele sale au fost foarte bune
pentru tine. Căci şi-a pus viaţa* în
joc şi a bătut** pe filistean şi
DDDDDomnul a lucrat o mare salvare�
pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi
te-ai bucurat; de ce�� dar vrei să
păcătuieşti împotriva*� unui
sânge nevinovat, să omori pe Da-
vid fără motiv?� Şi Saul a ascul-
tat de glasul lui Ionatan. Şi Saul
a jurat: �Viu este DDDDDomnul, că nu
va fi omorât�. Şi Ionatan l-a che-
mat pe David şi Ionatan i-a spus
toate cuvintele acestea. Şi Iona-
tan l-a adus pe David la Saul; şi
el a fost înaintea* lui ca mai înainte.
Şi din nou a fost război. Şi

David a ieşit şi s-a luptat cu fi-
listenii şi i-a lovit* cu mare mă-
cel; şi ei au fugit dinaintea lui.
Şi un duh* rău de la DDDDDomnul a

fost asupra lui Saul. Şi Saul şedea
în casă cu suliţa sa în mână. Şi Da-
vid cânta cu mâna lui. Şi Saul
căuta să pironească pe David cu
suliţa de perete, dar el a alune-
cat dinaintea lui Saul şi Saul a
lovit peretele cu suliţa. Şi David a
fugit şi a scăpat în noaptea aceea.
Şi Saul a trimis* soli în casa lui
David, ca să-l pândească şi să-l
omoare dimineaţa. Şi Mical, so-
ţia lui David, i-a spus, zicând:
�Dacă nu-ţi vei scăpa viaţa la
noapte, mâine vei fi omorât�. Şi
Mical l-a coborât* pe David pe
fereastră. Şi el a plecat şi a fugit
şi a scăpat. Şi Mical a luat tera-
fimul şi l-a pus în pat şi a pus
plasa de păr de capră la capul
său şi l-a acoperit cu hainab. Şi,
când a trimis Saul soli să-l ia pe
David, ea a zis: �Este bolnav�. Şi
Saul a trimis soli să-l vadă pe Da-
vid, zicând: �Aduceţi-l în pat, la
mine, ca să-l omor�. Şi solii au
venit şi, iată, terafimul era în pat
şi plasa de păr de capră la capul
lui. Şi Saul a zis lui Mical: �Pen-
tru ce m-ai înşelat astfel şi ai lă-
sat pe vrăjmaşul meu să plece
şi a scăpat?� Şi Mical a zis lui
Saul: �El mi-a zis: «Lasă-mă să
plec! Pentru ce să te omor*?»�
Şi David a fugit şi a scăpat

şi a venit la Samuel* la Rama**
şi i-a spus tot ce-i făcuse Saul.
Şi el şi Samuel au mers şi au lo-
cuit în Naiot.
Şi i s-a spus lui Saul, zicând:

�Iată, David este la Naiot în Ra-
ma�. Şi Saul a trimis* soli să-l ia
pe David. Şi ei au văzut o cea-
tă** de profeţi care profeţeau şi
pe Samuel căpetenie peste ei;
şi Duhul lui Dumnezeu a venit
asupra solilor lui Saul şi au pro-
feţit� şi ei. Şi i s-a spus lui Saul şi
a trimis alţi soli şi au profeţit şi
ei. Şi Saul a trimis soli din nou, a
treia oară, şi au profeţit şi ei.
Atunci s-a dus şi el la Rama.
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1 SAMUEL

Şi a venit la fântâna cea mare ca-
re este în Secu. Şi a întrebat şi a
zis: �Unde sunt Samuel şi Da-
vid?� Şi unul a zis: �Iată, sunt la
Naiot, în Rama�. Şi a mers la Na-
iot, în Rama, şi Duhul* lui Dum-
nezeu a venit şi peste el şi el a
mers profeţind, până a ajuns la
Naiot, în Rama. Şi s-a dezbrăcat*
de haine şi a profeţit şi el înain-
tea lui Samuel şi a stat pe jos dez-
brăcat** toată ziua aceea şi toată
noaptea. De aceea se zice: �Este�
şi Saul printre profeţi?�
Şi David a fugit din Naiot,

din Rama, şi a venit şi a zis îna-
intea lui Ionatan: �Ce am făcut
eu? Care este nelegiuirea mea? Şi
care este păcatul meu înaintea
tatălui tău, de-mi caută viaţa?� Şi
Ionatan i-a zis: �Ferească Dum-
nezeu, nu vei muri! Iată, tatăl meu
nu face nici un lucru, mare sau
mic, şi să nu-mi spună; şi pentru
ce ar ascunde tatăl meu lucrul
acesta de mine? Nu este aşa�. Şi
David a jurat din nou şi din nou
şi a zis: �Tatăl tău ştie bine că am
căpătat favoare în ochii tăi şi zi-
ce: «Să nu ştie Ionatan aceasta,
ca să nu* se întristeze». Dar, cu
adevărat, viu este DDDDDomnul şi viu
este sufletul tău, nu-i decât un
pas între mine şi moarte�.
Şi Ionatan a spus lui David:

�Ce zice sufletul tău, voi face pen-
tru tine�. Şi David a zis lui Iona-
tan: �Iată, mâine este lună nouă*
şi trebuie să stau negreşit cu îm-
păratul la masă, dar tu dă-mi voie
să merg şi să mă ascund** pe
câmp, până în a treia seară. Dacă
tatăl tău va întreba de mine, atunci
spune-i: «David a cerut stăruitor
de la mine să se repeadă până la
Betleem*, cetatea sa, pentru că
acolo este o jertfă anuală pentru
toată familia». Dacă* va zice aşa:
«Bine!», atunci robul tău va avea
pace. Dar, dacă se va mânia, să
ştii că răul** este hotărât de el.

Arată îndurare* deci robului tău,
pentru că ai făcut pe robul tău să
intre în legământul** DDDDDomnului
cu tine. Dar, dacă este nelegiuire�
în mine, omoară-mă tu însuţi,
pentru că de ce m-ai aduce la ta-
tăl tău?� Şi Ionatan a zis: �Departe
de tine aceasta! Pentru că, dacă
aş şti negreşit că răul este hotă-
rât de tatăl meu să vină asupra ta,
nu ţi-aş spune?� Şi David a zis lui
Ionatan: �Cine îmi va spune? Şi
dacă tatăl tău îţi va răspunde
aspru?� Şi Ionatan a zis lui Da-
vid: �Hai să ieşim la câmp!� Şi au
ieşit amândoi la câmp.
Şi Ionatan a zis lui David:

�DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel să
fie martor, când voi încerca pe
tatăl meu mâine, pe timpul acesta,
sau poimâine; şi, iată, dacă va fi
bine faţă de David şi nu voi trimi-
te la tine şi nu-ţi voi spune, DDDDDom-
nul să facă* aşa şi încă mai mult
lui Ionatan! Dacă ar părea bine în
ochii tatălui meu să-ţi facă rău,
atunci îţi voi descoperi şi-ţi voi
da drumul şi vei merge în pace;
şi DDDDDomnul să fie** cu tine, cum a
fost� cu tatăl meu! Şi nu numai
cât voi mai trăi îmi vei arăta
îndurarea DDDDDomnului, ca să nu
mor, ci pentru totdeauna să nu-ţi
retragi* îndurarea de la casa mea,
nu, nici chiar când DDDDDomnul va ni-
mici pe vrăjmaşii lui David, pe
fiecare, de pe faţa pământului�. Şi
Ionatan a făcut legământ cu casa
lui David, zicând: �DDDDDomnul să
ceară* din mâna vrăjmaşilor lui
David!� Şi Ionatan l-a pus pe Da-
vid să jure din nou pe iubirea pe
care o avea pentru el, pentru că
îl iubea* ca pea sufletul său.
Şi Ionatan i-a zis: �Mâine*

este luna nouă şi lipsa ta se va
observa, pentru că locul tău va fi
gol. Şi să laşi trei zile şi să co-
bori repede şi să vii la locul*
unde te-ai ascuns în ziua acelei în-
tâmplări şi să rămâi lângă piatra

*Cap. 10.10.

*Is. 20.2.
**Mica 1.8.
�Cap. 10.10-12

*Cap. 27.1.
2 Împ. 2.6.

*Num. 10.10;
28.11-15.
**Cap. 19.2,3

*Cap. 16.4;
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Cap. 17.37;
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1 SAMUEL

Ezela. Şi voi trage trei săgeţi ală-
turi de ea, ca şi când aş trage la
ţintă. Şi, iată, voi trimite băiatul,
zicând: «Du-te, găseşte săgeţile!»
Dacă voi zice băiatului: «Iată, să-
geţile sunt dincoace de tine, ia-le!»,
atunci vino, pentru că este pace
pentru tine şi nu este nimic, viu*
este DDDDDomnul. Dar, dacă voi zice
băiatului aşa: «Iată, săgeţile sunt
dincolo de tine!», mergi pe dru-
mul tău, pentru că DDDDDomnul te-a
trimis. Şi, cât despre cuvântul*
de care am vorbit noi, eu şi tu,
iată, DDDDDomnul este între tine şi
mine pentru totdeauna�.
Şi David s-a ascuns în câmp.

Şi era luna nouă şi împăratul s-a
aşezat la masă, ca să mănânce. Şi
împăratul a stat pe scaunul său ca
în celelalte dăţi, pe scaunul de
lângă perete. Şi Ionatan s-a ridi-
cat şi Abner a stat lângă Saul; şi
locul lui David era gol. Şi Saul n-a
zis nimic în ziua aceea, pentru că
se gândea: �S-a întâmplat ceva, nu
este curat, negreşit nu* este
curat�. Şi a fost aşa: a doua zi
după luna nouă, a doua zi a lunii,
locul lui David era gol. Şi Saul a
zis fiului său, Ionatan: �De ce n-a
venit fiul lui Isai la masă nici ieri,
nici astăzi?� Şi Ionatan a răspuns*
lui Saul: �David a cerut stăruitor
de la mine să meargă până la
Betleem. Şi a zis: «Te rog, dă-mi
drumul, pentru că este o jertfă a
familiei în cetate şi fratele meu
mi-a poruncit el însuşi să fiu
acolo. Şi acum, dacă am căpătat
favoare în ochii tăi, te rog, dă-mi
drumul să-i văd pe fraţii mei». De
aceea n-a venit la masa împă-
ratului�. Şi mânia lui Saul s-a a-
prins împotriva lui Ionatan şi i-a
zis: �Fiu al unei stricate şi răz-
vrătite! Nu ştiu eu că ţi-ai ales
pe fiul lui Isai spre ruşinea ta şi
spre ruşinea goliciunii mamei
tale? Căci, cât va trăi fiul lui Isai
pe pământ, nu vei fi întărit, nici

tu, nici împărăţia ta. Şi acum
trimite şi adu-l la mine, pentru că
este un fiu al morţii�. Şi Ionatan
a răspuns tatălui său Saul, zicân-
du-i: �De ce* să moară? Ce a
făcut?� Şi Saul a aruncat* suliţa
după el, ca să-l ucidă; şi Ionatan
a cunoscut** că este hotărât de
tatăl său să omoare pe David. Şi
Ionatan s-a ridicat de la masă
plin de mânie şi n-a mâncat pâi-
ne în ziua a doua a lunii noi, pen-
tru că era întristat pentru David,
căci tatăl său îi făcuse ruşine.
Şi a fost aşa: dimineaţa, Io-

natan a ieşit la câmp la timpulb

hotărât cu David şi un băiat era
cu el. Şi a zis băiatului său: �A-
leargă, găseşte acum săgeţile pe
care le trag eu�. Şi băiatul a aler-
gat şi el a tras săgeata dincolo de
el. Şi băiatul a venit la locul să-
geţii pe care o trăsese Ionatan şi
Ionatan a strigat după băiat şi a
zis: �Nu este săgeata dincolo de
tine?� Şi Ionatan a strigat după
băiat: �Grăbeşte, iute, nu sta!� Şi
băiatul lui Ionatan a adunat să-
geţile şi a venit la stăpânul său.
Şi băiatul nu ştia nimic; numai
Ionatan şi David cunoşteau lu-
crul acesta. Şi Ionatan a dat ar-
mele sale băiatului său şi i-a zis:
�Mergi, du-le în cetate�. Băiatul
a plecat şi David s-a ridicat din
partea de sud şi a căzut cu faţa
la pământ şi s-a plecat de trei ori;
şi s-au sărutat unul pe altul şi au
plâns unul cu altul, până când
David l-a întrecut. Şi Ionatan a
zis lui David: �Mergi în pace*,
cum am jurat amândoi în Nume-
le DDDDDomnului, zicând: DDDDDomnul
să fie între mine şi tine şi între
sămânţa mea şi sămânţa ta pen-
tru totdeauna�. Şi s-a ridicat şi a
plecat. Şi Ionatan a intrat în cetate.
Şi David a venit la Nob, la

preotul Ahimelec*. Şi Ahimelec
a tremurat** la întâlnirea cu Da-
vid şi i-a zis: �De ce eşti singur

*Ier. 4.2.

*Vers. 14,15.

*Lev. 7.21;
15.5.

*Vers. 6.

*Cap. 19.5.
Mt. 27.23.
Lc. 23.22.

*Cap. 18.11;
19.10.
**Vers. 7.

*Cap. 1.17.

*Cap. 14.3.
Mc. 2.26.
**Cap. 16.4.
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şi nu este nimeni cu tine?� Şi Da-vid
i-a zis preotului Ahimelec: �Îm-
păratul mi-a poruncit un lucru şi
mi-a zis: «Să nu ştie nimeni ni-
mic despre lucrul pentru care te tri-
mit şi ce ţi-am poruncit; şi am în-
drumat pe tineri în cutare şi cutare
loc». Şi acum, ce ai la îndemânăa?
Dă-mi cinci pâini în mâna mea
sau ce se va găsi�. Şi preotul a
răspuns lui David şi a zis: �Pâine
obişnuită n-am la îndemână, dar
este pâine sfântă*, numai dacă
tinerii s-au abţinut** de la femei�.
Şi David a răspuns preotului şi i-a
zis: �Cu adevărat femeile au fost
ţinute departe de noi în aceste
trei zile, de când am ieşit, şi vase-
le* tinerilor sunt sfinte, deşi era
o călătorie obişnuită; cu cât mai
mult deci astăzi vor fi vasele lor
sfinteb?� Şi preotul i-a dat* pâine
sfântă, pentru că nu era acolo altă
pâine decât pâinile punerii îna-
inte**, care fuseseră luate dina-
intea DDDDDomnului, ca să pună pâi-
ne caldă, în ziua când erau luate.
(Şi în ziua aceea era acolo unul
dintre slujitorii lui Saul închis
înaintea DDDDDomnului; şi numele lui
era Doeg* edomitul, căpetenia
păstorilor lui Saul.) Şi David a zis
lui Ahimelec: �Şi nu ai aici la în-
demână o suliţă sau o sabie? Căci
nu mi-am luat cu mine nici sabia,
nici armele, pentru că dispoziţia
împăratului era grabnică�. Şi preo-
tul i-a zis: �Sabia lui Goliat fi-
listeanul, pe care l-ai lovit în Va-
lea* Terebinţilor, iată, este aici,
învelită** într-o pânză, în spatele
efodului: dacă vrei s-o iei, ia-o,
pentru că nu este alta aici în a-
fară de aceasta�. Şi David a zis:
�Nu este alta ca ea, dă-mi-o!�
Şi David s-a ridicat şi a fugit

în ziua aceea de la faţa lui Saul
şi s-a dus la Achiş, împăratul Ga-
tului.
Şi slujitorii lui Achiş* i-au zis:

*Ex. 25.30.
Lev. 24.5.
Mt. 12.4.
**Ex. 19.15.

*Ex. 19.14.
Lev. 8.26.
1 Tes. 4.4.

*Mt. 12.3,4.
Mc. 2.25,26.
Lc. 6.3,4.
**Lev. 24.8,9

*Cap. 14.47;
22.9.
Ps. 52 titlu.

*Cap. 17.2;
17.50.
**Cap. 31.10

*Ps. 56 titlu.

**Cap.18.6-8;
29.5.

*Lc. 2.19.

*Ps. 34 titlu.

*Ps. 57 titlu;
142 titlu.
**Ios. 12.15;
15.35.
2 Sam. 23.13

*Jud. 11.3.
**Cap. 25.13

*2 Sam. 8.2.

*2 Sam. 24.11
1 Cr. 21.9.
2 Cr. 29.25.

*Cap. 15.34.
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�Nu este acesta David, împăra-
tul ţării? Nu despre acesta au cântat
una alteia în jocuri, zicând:
«Saul a bătut** miile lui, şi Da-
vid zecile lui de mii»?� Şi David
a pus* aceste cuvinte la inimă şi
s-a temut foarte mult de Achiş,
împăratul Gatului. Şi şi-a schim-
bat* purtarea înaintea ochilor lor
şi a făcut pe nebunul în mâinile lor
şi zgâria pe uşile porţii şi lăsa
să-i curgă balele pe barbă. Şi
Achiş a zis slujitorilor săi: �Iată,
vedeţi că omul acesta este nebun;
de ce l-aţi adus la mine? Duc eu
lipsă de nebuni, de aţi adus pe a-
cesta să facă pe nebunul înaintea
mea? Să intre acesta în casa mea?�
Şi David a plecat de acolo şi a

scăpat* în peştera** Adulam. Şi
fraţii săi şi toată casa tatălui său
au auzit şi au coborât acolo la el.
Şi toţi* cei în nevoie şi toţi cei
care aveau datorii şi toţi cei cu
sufletul amărâtc s-au adunat la el
şi el le-a fost căpetenie; şi erau cu
el cam** patru sute de inşi. Şi
David a plecat de acolo la Miţpa,
în Moab*, şi a zis împăratului
Moabului: �Te rog, să rămânăd ta-
tăl meu şi mama mea printre voi,
până când voi şti ce va face
Dumnezeu cu mine�. Şi i-a adus
înaintea împăratului Moabului
şi au rămas cu el cât timp a fost
David în cetăţuiee.
Şi profetul Gad* a zis lui Da-

vid: �Nu rămâne în cetăţuiee;
pleacă şi intră în ţara lui Iuda�.
Atunci David a plecat şi a intrat
în pădurea Heret.
Şi Saul a auzit că David a fost

descoperit, el şi oamenii care erau
cu el. Iar Saul şedea în Ghibea*
sub tamariscul de pe înălţime, cu
suliţa sa în mână, şi toţi slujitorii
săi stăteau înaintea lui. Şi Saul
a zis slujitorilor săi care stăteau
înaintea lui: �Ascultaţi acum, be-
niamiţilor! Vă va da* fiul lui

David la
Adulam şi
la Miţpa

Saul ucide
pe preoţii
din Nob

David la
împăratul

Achiş
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Isai la toţi şi ogoare şi vii? Vă
va pune el căpetenii peste mii
şi căpetenii peste sute, de aţi unel-
tit toţi împotriva mea, şi nimeni
nu-mi dă de ştire când fiul* meu
a făcut învoială cu fiul lui Isai, şi
nu este nimeni dintre voi căruia
să-i pară rău de mine şi să-mi dea
de ştire că fiul meu a răzvrătit
pe slujitorul meu împotriva mea,
ca să pândească împotriva mea,
ca în ziua aceasta?� Atunci Doeg*
edomitul, care era pus peste slu-
jitorii lui Saul, a răspuns şi a
zis: �Am văzut pe fiul lui Isai ve-
nind la Nob, la Ahimelec**, fiul
lui Ahitub�, şi acesta a întrebat*
pe DDDDDomnul pentru el şi i-a dat
merinde** şi i-a dat şi sabia lui
Goliat, filisteanul�.
Şi împăratul a trimis să-l che-

me pe preotul Ahimelec, fiul lui
Ahitub, şi toată casa tatălui său,
pe preoţii care erau în Nob; şi ei
au venit toţi la împărat. Şi Saul
a zis: �Ascultă acum, fiu al lui
Ahitub!� Şi el a răspuns: �Ia-
tă-mă, domnul meu!� Şi Saul i-a
zis: �De ce aţi uneltit împotriva
mea, tu şi fiul lui Isai, întrucât
i-ai dat pâine şi sabie şi ai între-
bat pe Dumnezeu pentru el, ca să
se ridice împotriva mea ca un
pânditor, ca în ziua aceasta?� Şi
Ahimelec a răspuns împăratului şi
a zis: �Şi cine este aşa de cre-
dincios* între toţi slujitorii tăi ca
David, care este ginerele împă-
ratului şi are intrare în sfatul tău
tainic şi este preţuit în casa ta?
Astăzi am început eu să întreb
pe Dumnezeu pentru el? Departe
de mine! Să nu arunce împăratul
vreo vină asupra robului său, nici
asupra întregii case a tatălui meu,
pentru că robul tău nu ştie nimic
din toate acestea, mic sau mare�.
Şi împăratul i-a zis: �Vei muri ne-
greşit, Ahimelec, tu şi toată* casa
tatălui tău�. Şi împăratul a zis
alergătorilor care stăteau împre-

jurul său: �Întoarceţi-vă şi omo-
râţi pe preoţii DDDDDomnului, pentru
că şi mâna lor este cu David şi
pentru că au ştiut când a fugit şi
nu mi-au dat de ştire�. Dar sluji-
torii împăratului n-au vrut* să
întindă mâna ca să se arunce asu-
pra preoţilor DDDDDomnului. Şi îm-
păratul a zis lui Doeg: �Întoarce-te
tu şi aruncă-te asupra preoţilor�.
Şi Doeg edomitul s-a întors şi
s-a aruncat asupra preoţilor şi
a ucis* în ziua aceea optzeci şi
cinci de inşi care purtau efodul
de in. Şi Saul a lovit Nobul*, ce-
tatea preoţilor, cu ascuţişul sa-
biei, bărbaţi şi femei, copii şi
sugari, şi boi, şi măgari, şi oi, cu
ascuţişul sabiei.

Iar unul din fiii* lui Ahime-
lec, fiul lui Ahitub, numit Abia-
tara, a scăpat** şi a fugit la David.
Şi Abiatar i-a spus lui David că
Saul a ucis pe preoţii DDDDDomnului.
Şi David a zis lui Abiatar: �Am
ştiut în ziua aceea, când era aco-
lo Doeg edomitul, că va spune
negreşit lui Saul. Eu sunt răspun-
zător de toate vieţile din casa ta-
tălui tău. Rămâi cu mine, nu te
teme; pentru că cel care caută*
viaţa mea caută şi viaţa ta; şi la
mine vei fi bine păzit�.
Şi i-au spus lui David, zicând:

�Iată, filistenii luptă împotriva
Cheilei* şi jefuiesc ariile�. Şi Da-
vid a întrebat* pe DDDDDomnul, zi-
când: �Să merg şi să bat pe aceşti
filisteni?� Şi DDDDDomnul a zis lui
David: �Mergi şi bate pe filisteni
şi salvează Cheila�. Şi oamenii
lui David i-au zis: �Iată, ne temem
aici, în Iuda, cu cât mai mult
dacă vom merge la Cheila împo-
triva rândurilor filistenilor?� Şi
David a întrebat pe DDDDDomnul din
nou. Şi DDDDDomnul i-a răspuns şi a zis:
�Ridică-te, coboară la Cheila,
pentru că voi da pe filisteni în
mâna ta�. Şi David a mers cu oa-
menii săi la Cheila şi s-a luptat*

*Cap. 8.14.

*Cap. 18.3;
20.30.

*Cap. 21.7.
Vers. 22.
Ps. 52 titlu.
**Cap. 21.1.
�Cap. 14.3.

*Num. 27.21.
Cap. 10.22.
**Cap. 21.6;
21.9.

*Cap. 19.4,5;
20.32; 24.11.

*Deut. 24.16.

*Ex. 1.17.

*Cap. 2.31.

*Ios. 21.1-45
Vers. 9,11.

*Cap. 23.6,9;
30.7.
1 Împ. 2.26;
2.27.
**Cap. 2.33;
23.6.

*1 Împ. 2.26.

*Ios. 15.44.
Neem. 3.17,18

*Cap. 22.10.
Vers. 4,6,
9-12.
Cap. 30.8.
2 Sam. 5.19;
5.23.

*Cap. 19.8.
2 Sam. 5.20.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

23

7

8

9

10

14

16

17

18

19

20

23

1

2

5

a Orfan

22:8

David scapă
Cheila



329

1 SAMUEL

cu filistenii şi le-a luat vitele şi
i-a lovit cu mare măcel. Şi David
i-a salvat pe locuitorii Cheilei.
Şi a fost aşa: când Abiatar, fiul

lui Ahimelec, a fugit* la David în
Cheila, a coborât cu un efod în mâ-
nă. Şi i s-a spus lui Saul că David a
venit la Cheila. Şi Saul a zis: �Dum-
nezeu l-a data în mâna mea, pentru
că s-a închis, intrând într-o cetate
cu porţi şi drugi�. Şi Saul a che-
mat tot poporul la război, ca să co-
boare la Cheila, să împresoare pe
David şi pe oamenii săi. Şi David
a cunoscut că Saul uneltea răul îm-
potriva lui. Şi a zis* preotului A-
biatar: �Adu efodul!� Şi David a
zis: �DDDDDoamne, Dumnezeul lui Isra-
el! Robul Tău a auzit negreşit că
Saul caută să vină la Cheila să ni-
micească* cetatea din cauza mea.
Mă vor da oamenii Cheilei în mâ-
na lui? Va coborî Saul, după cum
a auzit robul Tău? DDDDDoamne, Dum-
nezeul lui Israel, Te rog, spune
robului Tău�. Şi DDDDDomnul a zis: �Va
coborî�. Şi David a zis: �Mă vor
dab oamenii Cheilei, pe mine şi
pe oamenii mei, în mâna lui Saul?�
Şi DDDDDomnul i-a zis: �Te vor da�.
Şi David s-a ridicat cu oame-

nii săi, cam* şase sute de inşi, şi
au ieşit din Cheila şi au mers
unde au putut. Şi i s-a spus lui Saul
că David a scăpat din Cheila şi
el a încetat să mai înainteze. Şi
David a locuit în pustiu, în întă-
rituri, şi a rămas în ţinutul mun-
tos*, în pustiul Zif**. Şi Saul îl
căuta� în toate zilele, dar Dum-
nezeu nu l-a dat în mâna lui.
Şi David a văzut că Saul a ie-

şit să-i caute viaţa; şi David era
în pustiul Zif, în pădure. Şi Io-
natan, fiul lui Saul, s-a ridicat şi
a mers la David, în pădure, şi i-a
întărit încredereac în Dumnezeu
şi i-a zis: �Nu te teme*, pentru că
mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va
ajunge şi tu vei fi împărat peste

Israel şi eu voi fi al doilea după
tine; şi chiar şi Saul, tatăl meu,
ştie** aceasta�. Şi amândoi au
făcut legământ* înaintea DDDDDomnu-
lui; şi David a rămas în pădure,
iar Ionatan a plecat acasă la el.
Şi zifiţii s-au suit* la Saul în

Ghibea, zicând: �Nu se ascunde
David la noi, în întărituri, în pă-
dure, pe dealul Hachila, care este
spre sud de Ieşimond? Şi acum,
împărate, după toată dorinţa sufle-
tului tău de a coborî, coboară şi
va fi treaba* noastră să-l dăm în
mâna împăratului�. Şi Saul a
zis: �Binecuvântaţi să fiţi voi de
DDDDDomnul, pentru că aţi avut milă
de mine. Duceţi-vă, vă rog, încre-
dinţaţi-vă şi mai mult şi cunoaş-
teţi şi vedeţi locul lui, unde este
piciorul lui şi cine l-a văzut acolo,
pentru că mi s-a spus că este foar-
te prudente. Vedeţi deci şi cunoaş-
teţi toate ascunzătorile unde se
ascunde şi întoarceţi-vă la mine cu
ceva temeinic şi voi merge cu voi.
Şi va fi aşa: dacă este în ţară, îl
voi căuta prin toate miile lui Iuda�.
Şi s-au ridicat şi au mers la Zif,
înaintea lui Saul. Iar David şi oa-
menii săi erau în pustiul Maon*,
în câmpiaf dinspre sud de Ieşimon.
Şi Saul şi oamenii săi s-au dus

să-l caute. Şi i s-a spus lui David
şi a coborât de pe stâncă şi a ră-
mas în pustiul Maon. Şi Saul a
auzit şi l-a urmărit pe David în pus-
tiul Maon. Şi Saul mergea pe la-
tura aceasta a muntelui şi David
şi oamenii săi pe cealaltă latură
a muntelui şi David se grăbea*
să scape de Saul. Şi Saul şi oame-
nii săi au înconjurat** pe David
şi pe oamenii săi, ca să-i prindă.
Şi un sol* a venit la Saul, zicând:
�Grăbeşte-te şi vino, pentru că fi-
listenii s-au aruncat asupra ţării�.
Şi Saul s-a întors de la urmărirea
lui David şi a mers împotriva fi-
listenilor: de aceea au numit lo-

*Cap. 22.20.

*Num. 27.21.
Vers. 6.
Cap. 30.7.

*Cap. 22.19.

*Cap. 22.2;
25.13.

*Ps. 11.1.
**Ios. 15.55.
2 Cr. 11.8.
�Ps. 32.7;
54.3,4.

*Ps. 27.1-3.
Ev. 13.6.

**Cap. 20.31;
24.20.

*Cap. 18.3;
20.16,42.
2 Sam. 21.7.

*Cap. 26.1.
Ps. 54 titlu.

*Ps. 54.3.

*Ios. 15.55.
Cap. 25.2.

*Ps. 31.22.
**Ps. 17.9.

*2 Împ. 19.9.
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a Lit. �l-a aruncat�    b Lit. �Mă vor închide�    c Lit. �mâna�    d În dreapta pustiului    e Sau �şiret�    f Ebr.
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cul acela Sela-Hamahlecota. bŞi
David s-a suit de acolo şi a locuit
în întăriturile din En-Ghedi*.
Şi a fost aşa: când s-a întors*

Saul de la urmărirea filistenilor,
i s-a spus, zicând: �Iată, David este
în pustiul En-Ghedi�. Şi Saul a luat
trei mii de bărbaţi aleşi din tot
Israelul şi s-a dus să caute* pe
David şi pe oamenii săi pe stân-
cile caprelor sălbatice. Şi a venit
la staulele oilor lângă drum, unde
era o peşteră. Şi Saul a intrat*
să-şi acopere** picioarele. Iar Da-
vid şi oamenii� săi şedeau în locul
retras dinăuntrul peşterii. Şi oa-
menii* lui David i-au zis: �Iată
ziua de care ţi-a zis DDDDDomnul: «Iată,
voi da pe vrăjmaşul tău în mâna
ta şi-i vei face cum este bine în
ochii tăi»�. Şi David s-a ridicat şi
a tăiat pe furiş colţul mantiei lui
Saul. Şi a fost aşa: după aceasta,
lui David îi bătea inima* pentru
că tăiase colţul mantiei lui Saul.
Şi a zis oamenilor săi: �Să mă
ferească* DDDDDomnul să fac acest
lucru domnului meu, unsului DDDDDom-
nului, să-mi întind mâna împo-
triva lui, pentru că este unsul
DDDDDomnului�. Şi David i-a opritc*
pe oamenii săi cu aceste cuvinte
şi nu i-a lăsat să se ridice împo-
triva lui Saul. Şi Saul s-a ridicat
din peşteră şi a mers pe drumul
său. După aceea s-a ridicat şi
David şi a ieşit din peşteră şi a
strigat după Saul, zicând: �Dom-
nul meu, împărate!� Şi Saul s-a
uitat în urma sa şi David s-a ple-
cat cu faţa la pământ şi a făcut
o plecăciune.
Şi David a zis lui Saul: �De

ce asculţi* cuvintele oamenilor,
care zic: «Iată, David îţi vrea
răul»? Iată, ochii tăi au văzut în
această zi că DDDDDomnul te-a dat
astăzi în mâna mea în peşteră
şi unii mi-au zis să te omor, dar
te-am cruţat şi am zis: «Nu-mi

voi întinde mâna împotriva dom-
nului meu, pentru că este unsul
DDDDDomnului». O, tatăl meu, vezi, da,
vezi colţul mantiei tale în mâna
mea! Pentru că, dacă am tăiat
colţul mantiei tale şi nu te-am
ucis, recunoaşte şi vezi că în mâna
mea nu este nici rău*, nici nele-
giuire, şi n-am păcătuit împotri-
va ta, deşi tu-mi vânezi** viaţa,
ca s-o iei. DDDDDomnul să judece* între
mine şi tine şi DDDDDomnul să mă
răzbune faţă de tine, dar mâna
mea nu va fi asupra ta. După cum
zice proverbul celor bătrâni:
«Răul de la răi* vine!» Dar mâna
mea nu va fi asupra ta. După cine
a ieşit împăratul lui Israel? Pe
cine urmăreşti? Un câine* mort,
un singur purice**? DDDDDomnul deci
să fie judecător* şi să hotărască
între mine şi tine şi să vadă** şi
să-mi apere� cauza, eliberându-mă
din mâna ta�. Şi a fost aşa: când
a terminat David de spus aceste
cuvinte lui Saul, Saul a zis: �Este
acesta glasul* tău, fiul meu Da-
vid?� Şi Saul şi-a înălţat glasul şi
a plâns.
Şi a zis* lui David: �Tu eşti

mai drept** decât mine, pentru că
tu mi-ai întors� bine, iar eu ţi-am
întors rău. Şi tu ai arătat astăzi că
ai lucrat bine faţă de mine, pen-
tru că DDDDDomnul m-a dat* în mâna
ta şi tu nu m-ai ucis. Căci, dacă
găseşte cineva pe vrăjmaşul său,
îl va lăsa oare să plece cu bine?
De aceea, DDDDDomnul îţi va răsplăti
cu bine ce mi-ai făcut astăzi. Şi
acum, iată, ştiu* că vei fi împărat
şi împărăţia lui Israel va fi întă-
rită în mâna ta. Şi acum jură-mi*
pe DDDDDomnul că nu vei nimici**
sămânţa mea după mine şi nu vei
nimici numele meu din casa ta-
tălui meu�. Şi David i-a jurat lui
Saul şi Saul a plecat acasă la el
şi David şi oamenii săi s-au suit*
în cetăţuie.

*Ios. 15.62.
2 Cr. 20.2.

*Cap. 23.28.

*Cap. 26.2.
Ps. 38.12.

*Vers. 10.
**Jud. 3.24.
�Ps. 57 titlu;
142 titlu.

*Cap. 26.8-11

*2 Sam. 24.10

*Cap. 26.11.

*Ps. 7.4.
Mt. 5.44.
Rom. 12.17,19

*Ps. 141.6.
Pr. 16.28;
17.9.

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Jud. 11.27.
Ps. 7.3; 35.7.
**Cap. 26.20

*Gen. 16.5.
Jud. 11.27.
Cap. 26.10.
Iov 5.8.

*Mt. 7.16-20

*Cap. 17.43.
2 Sam. 9.8.
**Cap. 26.20

*Vers. 12.
**2 Cr. 24.22
�Ps. 35.1;
43.1; 119.154
Mica 7.9.

*Cap. 26.17.

*Cap. 26.21.
**Gen. 38.26
�Mt. 5.44.

*Cap. 26.23.

*Cap. 23.17.

*Gen. 21.23.
Cap. 20.14-17
**2 Sam. 21.6-8

*Cap. 23.29.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

29

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

a Stânca scăpării sau Stânca împărţirii    b În unele traduceri capitolul 24 începe aici    c Sau �i-a
mustrat�

24

23:29

David
la En-Ghedi.
Cruţarea lui

Saul



331

1 SAMUEL

Şi Samuel* a murit. Şi tot
Israelul s-a adunat şi l-a plâns**;
şi l-au înmormântat în casa lui,
în Rama.
Şi David s-a ridicat şi a cobo-

rât în pustiul� Paran. Şi în Maon*
era un om a cărui avere era în
Carmela**. Şi omul acesta era foar-
te bogat şi avea trei mii de
oi şi o mie de capre şi îşi tundea
oile în Carmel. Şi numele omului
era Nabalb şi numele soţiei sale,
Abigailc. Şi femeia era înţeleap-
tăd şi frumoasă la chip, dar soţul
era aspru şi rău în faptele sale şi
era din casa lui Caleb*. Şi David
a auzit în pustiu că Nabal îşi
tundea* oile. Şi David a trimis
zece tineri şi David a zis tineri-
lor: �Suiţi-vă la Carmel şi mergeţi
la Nabal şi întrebaţi-l de sănăta-
te în numele meu. Şi să-i ziceţi:
«Să trăieşti! şi pace* ţie şi pace
casei tale şi pace la tot ce este al
tău! Şi acum am auzit că ai tun-
zători; acum, păstorii tăi au fost
cu noi şi noi nu le-am făcut nici
un răue şi nu le-a lipsit* nimic în
toate zilele cât au fost în Carmel.
Întreabă pe tinerii tăi şi îţi vor
spune. De aceea, să capete bună-
voinţă tinerii în ochii tăi, pentru
că venim într-o zi* bună. Dă, te
rugăm, ce va găsi mâna ta, robilor
tăi şi fiului tău David»�. Şi tinerii
lui David au venit şi i-au vorbit lui
Nabal cu toate cuvintele acestea
în numele lui David, apoi au tăcut.
Şi Nabal a răspuns slujitori-

lor lui David şi a zis: �Cine* este
David şi cine este fiul lui Isai?
Astăzi sunt mulţi robi care fug,
fiecare de la stăpânul său. Şi să
iau* eu pâinea mea şi apa mea şi
carnea mea, pe care am înjunghi-
at-o pentru tunzătorii mei, şi să
le dau unor oameni pe care nu-i
ştiu de unde sunt?� Şi tinerii lui
David s-au întors pe drumul lor
şi au mers înapoi şi au venit şi

i-au istorisit potrivit cu toate cu-
vintele acestea. Şi David a zis oa-
menilor săi: �Încingeţi-vă fiecare
sabia!� Şi şi-au încins fiecare sa-
bia; şi David şi-a încins şi el sa-
bia; şi s-au suit după David cam
patru sute de inşi, iar două sute au
rămas* pe lângă bagaje.
Şi unul dintre slujitorif a istori-

sit Abigailei, soţia lui Nabal, zi-
când: �Iată, David a trimis soli din
pustiu ca să binecuvânteze pe stă-
pânul nostru şi el i-a batjocorit. Şi
oamenii au fost foarte buni cu noi
şi nu ne-au făcut nici un rău* şi
nimic nu ne-a lipsit în toate zilele
cât am mers cu ei, când eram în
câmpii. Ei ne-au fost zid* şi noap-
tea şi ziua, în toate zilele cât am
fost cu ei, păscând oile. Şi acum,
înţelege şi vezi ce ai de făcut,
pentru că răul* s-a hotărât împo-
triva stăpânului nostru şi împo-
triva casei lui; şi el este un astfel
de fiu** al lui Belial, încât nimeni
nu-i poate vorbi�.
Şi Abigail s-a grăbit şi a luat*

două sute de pâini şi două bur-
dufuri cu vin şi cinci oi pregătite
şi cinci măsuri de grăunţe prăjite
şi o sută de turte de stafide şi
două sute de turte de smochine şi
le-a pus pe măgari. Şi a zis sluji-
torilor săi: �Treceţi înaintea* mea;
iată, eu vin în urma voastră�. Dar
soţului ei, Nabal, nu i-a spus. Şi a
fost aşa: pe când călărea pe mă-
gar şi cobora într-un loc stufos al
dealului, iată, David şi oamenii
săi coborau spre ea şi ea i-a întâl-
nit. Şi David zisese: �În adevăr,
în zadar am păzit tot ce avea aces-
ta în pustiu, de nu s-a pierdut ni-
mic din tot ce era al lui; şi el mi-a
răsplătit* binele cu rău. Aşa să
facă* Dumnezeu vrăjmaşilorg lui
David şi încă mai mult, dacă voi
lăsa** până la lumina dimineţii
vreo parte bărbătească� din tot
ce este al lui!�
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1 SAMUEL

Şi Abigail a văzut pe David
şi s-a grăbit şi s-a dat jos* de pe
măgar şi a căzut cu faţa la pă-
mânt înaintea lui David şi s-a
plecat până la pământ. Şi a căzut
la picioarele lui şi a zis: �Asupra
mea, domnul meu, asupra mea să
fie nelegiuirea; şi să vorbească,
te rog, roaba ta la urechile tale,
şi ascultă cuvintele roabei tale. Te
rog, să nu ia aminte domnul meu
la acest om al lui Belial, Nabal;
pentru că, aşa cum este numele
lui, aşa este şi el: Nabal este nu-
mele lui şi nebunie este în el; şi
eu, roaba ta, n-am văzut pe tinerii
domnului meu, pe care i-ai trimis.
Şi acum, domnul meu, viu* este
DDDDDomnul şi viu este sufletul tău,
pentru că DDDDDomnul te-a oprit** ca
să ajungi la vărsare de sânge şi
să te răzbunia� cu propria ta mâ-
nă. Şi acum, vrăjmaşii�� tăi şi cei
care caută să facă rău domnului
meu să fie ca Nabal! Şi acum da-
rul* acestab, pe care l-a adus roa-
ba ta domnului meu, să se dea
tinerilor care urmează pe domnul
meu. Iartă, te rog, greşeala roabei
tale! Pentru că DDDDDomnul va face* ne-
greşit domnului meu o casă trai-
nică, pentru că domnul meu poar-
tă războaiele** DDDDDomnului şi nu s-a
găsit rău� în tine în toate zilele tale.
Şi, dacă un om se ridică să te ur-
mărească şi să caute sufletul tău,
sufletul domnului meu va fi le-
gat* în mănunchiul celor viic de
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi El va
azvârli sufletele vrăjmaşilor tăi
ca din căuşul praştiei**. Şi va fi
aşa: când DDDDDomnul va face dom-
nului meu după tot binele pe care
l-a vorbit despre tine şi te va
pune conducător* peste Israel, a-
tunci aceasta nu va fi un prilej de
cădere pentru tine, nici mustrare
de inimă pentru domnul meu, că
ai vărsat sânge fără motiv şi că
domnul meu s-a răzbunatd singur.

Şi, când DDDDDomnul va face bine
domnului meu, atunci adu-ţi a-
minte de roaba ta�.
Şi David a zis către Abigail:

�Binecuvântat* să fie DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel care te-a tri-
mis în ziua aceasta în întâmpi-
narea mea! Şi binecuvântată să
fie judecata tae şi binecuvântată
să fii tu, că m-ai oprit* în ziua a-
ceasta de a ajunge la vărsare de sân-
ge şi a mă salva cu propria mea
mână. Dar, cu adevărat, viu este
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel care
m-a oprit să-ţi fac rău că, dacă
nu te-ai fi grăbit şi n-ai fi venit
în întâmpinarea mea, hotărât nu
i-ar fi rămas lui Nabal până* la
lumina dimineţii nici măcar o
singură parte bărbătească�. Şi Da-
vid a luat din mâna ei ce-i aduse-
se şi i-a zis: �Suie-te* în pace a-
casă; vezi, am ascultat de gla-
sul tău şi te-am primit** binef�.
Şi Abigail a venit la Nabal şi,

iată, el avea un ospăţ* în casa lui,
ca ospăţul unui împărat; şi inima
lui Nabal era veselă, pentru că era
foarte beat. Şi ea nu i-a spus nici un
cuvânt, mic sau mare, până la lumi-
na dimineţii. Şi a fost aşa: diminea-
ţa, când beţia lui Nabal trecuseg,
soţia sa i-a spus toate aceste lucruri
şi inima lui a fost lovită ca de moar-
te şi el a devenit ca de piatră. Şi a
fost aşa: cam după zece zile, DDDDDom-
nul a lovit* pe Nabal şi el a murit.
Şi când David a auzit că a mu-

rit Nabal, a spus: �Binecuvântat*
să fie DDDDDomnul, care mi-a apărat
cauza** în dezonoarea pe care
mi-a făcut-o Nabal şi care a oprit�
pe robul Său de la rău; şi DDDDDom-
nul a întors�� răutatea lui Nabal
asupra capului său�. Şi David a
trimis cuvânt Abigailei, ca s-o ia
de soţie. Şi slujitorii lui David au
venit la Abigail, la Carmel, şi i-au
vorbit, zicând: �David ne-a trimis
la tine, ca să te ia de soţie�. Şi ea
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s-a ridicat şi s-a plecat cu faţa
la pământ şi a zis: �Iată, slujnica
ta este o roabă, ca să spele* pi-
cioarele slujitorilor domnului
meu�. Şi Abigail s-a grăbit şi s-a
ridicat şi a încălecat pe un mă-
gar, cu cinci dintre slujnicele ei
care o urmau; şi a mers după solii
lui David şi a fost soţia lui.
Şi David a luat şi pe Ahinoam

din Izreel*; şi amândouă** au fost
soţiile sale. Iar Saul dăduse pe
Mical*, fiica sa, soţia lui David,
lui Palti, fiul lui Laiş, care era
din Galim**.
Şi zifiţii au venit la Saul, la

Ghibea, zicând: �Nu se ascunde*
David în dealul Hachila, care
este în faţa Ieşimonuluia?� Şi Saul
s-a ridicat şi a coborât la pustiul
Zif, având cu el trei* mii de băr-
baţi aleşi ai lui Israel, ca să-l cau-
te pe David în pustiul Zif. Şi Saul
şi-a aşezat tabăra pe dealul Ha-
chila, care este în dreptul Ieşi-
monului, lângă drum. Şi David
locuia în pustiu şi a văzut că Saul
a venit după el în pustiu. David
a trimis deci iscoade şi a înţeles
că Saul într-adevăr venise. Şi
David s-a ridicat şi a venit la lo-
cul unde îşi aşezase Saul tabăra;
şi David a văzut locul unde era
culcat Saul, şi Abner*, fiul lui
Ner, căpetenia oştirii sale. Şi Saul
era culcat în locul de apărare al
carelor şi poporul era aşezat în
tabără în jurul lui.
Şi David a luat cuvântul şi a

spus lui Ahimelec hetitul şi lui A-
bişai, fiul Ţeruiei*, fratele lui Io-
ab**, zicând: �Cine va coborî� cu
mine la Saul în tabără?� Şi Abi-
şai�� a zis: �Eu voi coborî cu ti-
ne�. Şi David şi Abişai au venit
la popor noaptea. Şi, iată, Saul
stătea culcat, dormind în locul de
apărare al carelor, cu suliţa sa în-
fiptă în pământ, la capul său. Şi
Abner şi poporul erau culcaţi în
jurul lui. Şi Abişai a zis lui Da-

vid: �Dumnezeu a dat* astăzi pe
vrăjmaşul tău în mâna ta şi acum
lasă-mă, te rog, să-l pironesc cu
suliţa în pământ cu o singură
lovitură, şi nu-l voi lovi a doua
oară�. Şi David a zis lui Abişai:
�Nu-l omorî; pentru că cine-şi*
poate întinde mâna împotriva
unsului DDDDDomnului şi să fie fără
vinăb?� Şi David a zis: �Viu este
DDDDDomnul, DDDDDomnul* îl va lovi,
sau îi va veni ziua** lui să moară,
sau va coborî� în luptă şi va
pieri! Să mă ferească* DDDDDomnul
să-mi întind mâna împotriva un-
sului DDDDDomnului! Şi acum ia, te
rog, suliţa care este la capul său
şi urciorul cu apă şi să plecăm�.
Şi David a luat suliţa şi urciorul
cu apă de la capul lui Saul; şi au
plecat şi nici unul n-a văzut, nici
n-a ştiut şi nici unul nu s-a trezit:
căci toţi dormeau, pentru că un
somn* adânc de la DDDDDomnul că-
zuse peste ei.
Şi David a trecut de cealaltă

parte şi a stat pe vârful unui mun-
te de departe; era o mare depăr-
tare între ei. Şi David a strigat că-
tre popor şi către Abner, fiul lui
Ner, zicând: �Nu răspunzi, Ab-
ner?� Şi Abner a răspuns şi a zis:
�Cine eşti tu, care strigi către
împărat?� Şi David a zis lui Ab-
ner: �Nu eşti tu bărbat? Şi cine
este ca tine în Israel? Pentru ce
dar n-ai păzit pe domnul tău,
împăratul? Pentru că a venit unul
din popor să-l omoare pe împă-
ratul, domnul tău. Nu este bine
lucrul acesta pe care l-ai făcut.
Viu este DDDDDomnul, sunteţi fii ai
morţii, pentru că n-aţi păzit pe
domnul vostru, pe unsul DDDDDom-
nului. Şi acum vezi unde este su-
liţa împăratului şi urciorul cu
apă care erau la capul lui�.
Şi Saul a recunoscut glasul lui

David şi a zis: �Este acesta gla-
sul* tău, fiul meu David?� Şi Da-
vid a zis: �Glasul meu, domnul
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*Ios. 15.56.
**Cap. 27.3;
30.5.

*Cap. 18.20.
2 Sam. 3.14.
**Is. 10.30.

*Cap. 23.19.
Ps. 54 titlu.

*Cap. 13.2;
24.2.

*Cap. 14.50;
17.55.

*1 Cr. 2.16.
**2 Sam. 2.13
�Jud. 7.10,11
��2 Sam. 2.18;
2.24.

*Cap. 24.4.

*Cap. 24.6,7.
2 Sam. 1.16.

*Deut. 32.35
Cap. 25.26,38
Lc. 18.7.
**Gen.47.29
Iov 7.1; 14.5.
Ps. 37.13.
�Cap. 31.6.

*Cap. 24.6-12
Rom. 12.17;
12.19.

*Gen. 2.21;
15.12.
Is. 29.10.

*Cap. 24.16.
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1 SAMUEL

meu, împărate�. Şi a zis: �Pentru
ce urmăreşte* domnul meu pe
robul său? Căci ce am făcut? Şi
ce rău este în mâna mea? Şi acum,
te rog, să asculte domnul meu, îm-
păratul, cuvintele robului său:
Dacă DDDDDomnul te-a întărâtat* îm-
potriva mea, să primeascăa un
dar de mâncare; iar dacă fiii oa-
menilor, blestemaţi să fie ei îna-
intea DDDDDomnului, pentru că m-au
alungat** astăzi, să nu fiu unit cu
moştenirea� DDDDDomnului, zicând:
«Du-te, slujeşte�� altor dumne-
zei!» Şi acum, să nu cadă sânge-
le meu la pământ înaintea feţei
DDDDDomnului, pentru că împăratul
lui Israel a ieşit să caute un pu-
rice*, ca unul care vânează o po-
târniche în munţi�.
Şi Saul a zis: �Am păcătuit*:

întoarce-te, fiul meu David, căci
nu-ţi voi mai face rău, pentru că
viaţa mea a fost scumpă în ochii
tăi în ziua aceasta. Iată, am lucrat
nebuneşte şi am greşit foarte mult�.
Şi David a răspuns şi a zis:

�Iată suliţa, împărate! Să vină unul
dintre tineri şi s-o ia. Şi DDDDDomnul
va întoarce* fiecăruia după drep-
tatea sa şi după credincioşia sa:
pentru că DDDDDomnul te-a dat astăzi
în mâna mea şi n-am vrut să-mi
întind mâna împotriva unsului
DDDDDomnului. Şi, iată, după cum via-
ţa tab a fost scumpă astăzi în o-
chii mei, tot aşa viaţa mea să fie
scumpă în ochii DDDDDomnului şi să
mă scape din orice strâmtorare�. Şi
Saul i-a zis lui David: �Binecuvân-
tat să fii tu, fiul meu David: tu vei
fi viteaz şi vei învinge* negreşit�.
Şi David s-a dus pe drumul lui şi
Saul s-a întors la locul lui.
Şi David a zis în inima lui:

�Acum voi pieri într-o zi de mâna
lui Saul. Nimic nu este mai bine
pentru mine decât să scap în grabă
în ţara filistenilor; şi Saul va re-
nunţa să mă mai caute în tot ţinu-
tul lui Israel; şi voi scăpa din mâ-

na lui�. Şi David s-a ridicat* şi a
trecut, el şi cei şase sute de oa-
meni care erau cu el, la Achiş**,
fiul lui Maoc, împăratul Gatului.
Şi David a rămas cu Achiş în Gat,
el şi oamenii săi, fiecare om cu fa-
milia sa, şi David cu amândouă*
soţiile sale, Ahinoam din Izreel şi
Abigail carmelita, soţia lui Nabal.
Şi i s-a spus lui Saul că David a
fugit la Gat. Şi nu l-a mai căutat.
Şi David a zis lui Achiş: �Te

rog, dacă am căpătat favoare în
ochii tăi, să mi se dea un loc în-
tr-una din cetăţile ţării, ca să lo-
cuiesc acolo. Pentru că, de ce să
locuiască robul tău cu tine, în ce-
tatea împărătească?� Şi Achiş i-a
dat Ţiclagul* în ziua aceea. De
aceea, Ţiclagul este al împăraţilor
lui Iuda până în ziua aceasta. Şi
timpul cât David a locuit* în
ţinutul filistenilor a fost un an şi
patru luni.
Şi David se suia cu oamenii

săi şi năvălea asupra gheşuriţi-
lor* şi ghirziţilor** şi amale-
ciţilor�; pentru că aceştia erau
din vechime locuitorii ţării, cum
mergi spre Şur�� şi până la ţara
Egiptului. Şi David a bătut ţara
şi nu lăsa cu viaţă nici bărbat
nici femeie; şi lua oile şi boii şi
măgarii şi cămilele şi hainele şi
se întorcea şi venea la Achiş. Şi
Achiş zicea: �Împotriva cui aţi
năvălit astăzi?� Şi David zicea:
�Împotriva părţii de sud a lui
Iuda şi a părţii de sud a ierah-
meeliţilor* şi împotriva părţii de
sud a cheniţilor**�. Şi David nu
lăsa cu viaţă nici bărbat nici fe-
meie ca să-i aducă la Gat, zicând:
�Nu cumva să spună de noi, zi-
când: «Astfel a făcut David»�. Şi
aşa a fost obiceiul său atât timp
cât a locuit în ţinutul filisteni-
lor. Şi Achiş s-a încrezut în David
şi a zis: �El s-a făcut urâtc în po-
porul Israel şi îmi va fi rob pen-
tru totdeauna�.

*Cap. 24.9;
24.11.

*2 Sam. 16.11;
24.1.
**Deut. 4.27;
4.28.
�2 Sam. 14.16;
20.19.
��Deut. 7.4;
28.14; 30.17.

*Cap. 24.14.

*Ex. 9.27.
Cap. 15.24;
15.30; 24.17.
2 Sam. 12.13

*Cap. 24.19.
2 Sam. 22.21
Ps. 7.8; 18.20;
62.12.

*Gen. 32.28.
Cap. 24.20.

*Cap. 25.13.
**Cap. 21.10
1 Împ. 2.39.

*Cap. 25.42;
25.43.

*Ios. 15.31;
19.5.
1 Cr. 12.1.
Neem. 11.28.

*Cap. 29.3.

*Ios. 13.2,13.
**Ios. 16.10.
Jud. 1.29.
�Ex. 17.8,16.
Cap. 15.7,8.
��Gen. 25.18
Ex. 15.22.

*1 Cr. 2.9,25.
**Jud. 1.16.
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Şi a fost aşa: în zilele acelea,
filistenii* şi-au adunat oştirilea

pentru război, ca să se lupte cu
Israel. Şi Achiş a zis lui David: �Să
ştii bine că vei ieşi cu mine în
tabără, tu şi oamenii tăi�. Şi David
a zis lui Achiş: �Acum vei şti ce
poate face robul tău�. Şi Achiş a
zis lui David: �De aceea, te voi
pune păzitorul capului meu în toa-
te zilele�.

(Şi Samuel murise* şi tot Is-
raelul îl plânsese şi-l înmormân-
taseră la Rama**, în cetatea sa. Şi
Saul îndepărtase din ţară pe cei
care chemau� duhurile morţilor
şi pe vrăjitori.) Şi filistenii s-au
adunat şi au venit şi şi-au aşezat
tabăra la Sunem*. Şi Saul a adu-
nat tot Israelul şi şi-au aşezat ta-
băra în Ghilboa**. Şi Saul a văzut
tabăra filistenilor şi s-a temut* şi
inima sa a tremurat foarte tare.
Şi Saul a întrebat pe DDDDDomnul,
dar DDDDDomnul nu i-a răspuns* nici
prin vise**, nici prin Urim�, nici
prin profeţi. Şi Saul a zis sluji-
torilor săi: �Căutaţi-mi o femeie
care cheamă duhurile morţilor,
ca să merg la ea şi s-o întreb�. Şi
slujitorii săi i-au zis: �Iată, este
în En-Dor o femeie care cheamă
duhurile morţilor�.
Şi Saul s-a schimbat şi s-a

îmbrăcat cu alte haine şi a mers,
el şi doi oameni cu el, şi au venit
la femeie noaptea. Şi a zis: �Te
rog, ghiceşte-mi* printr-un duh
de mort şi ridică-mi pe acela pe
care ţi-l voi numi�. Şi femeia i-a
zis: �Iată, ştii ce a făcut Saul, cum
a stârpit* din ţară pe toţi cei care
cheamă duhurile morţilor şi pe
vrăjitori. De ce dar pui o cursă
sufletului meu, ca să mă faci să
mor?� Şi Saul i-a jurat pe DDDDDom-
nul, zicând: �Viu este DDDDDomnul,
dacă ţi se va întâmpla vreun răub

din acest lucru�. Şi femeia a zis:
�Pe cine să-ţi ridic?� Şi el a zis:
�Ridică-mi pe Samuel�.

Şi femeia l-a văzut pe Samuel
şi a strigat cu glas tare. Şi femeia
i-a vorbit lui Saul, zicând: �De
ce m-ai înşelat? Pentru că tu
eşti Saul!� Şi împăratul i-a zis:
�Nu te teme; dar ce vezi?� Şi feme-
ia a zis lui Saul: �Văd un dumne-
zeuc*, suindu-se din pământ�. Şi el
i-a zis: �Ce chip are?� Şi ea a zis:
�Un om bătrân se suie şi este în-
velit* cu o mantie�. Şi Saul a cu-
noscut că era Samuel şi s-a plecat
cu faţa la pământ şi a făcut o
plecăciune. Şi Samuel a zis lui Saul:
�De ce mi-ai tulburat* odihna,
sculându-mă?� Şi Saul a răs-
puns: �Sunt foarte strâmtorat**,
pentru că filistenii fac război îm-
potriva mea şi Dumnezeu S-a
depărtat� de la mine şi nu-mi mai
răspunde��, nici prin profeţi, nici
prin vise. De aceea te-am chemat,
ca să-mi faci cunoscut ce să fac�.
Şi Samuel i-a zis: �De ce mă în-
trebi, când DDDDDomnul S-a depărtat
de la tine şi S-a făcut potriv-
nicul tău? Şi DDDDDomnul ţi-a
făcut cum a vorbit* prin mine
şi DDDDDomnul a rupt împărăţia din
mâna ta şi a dat-o aproapelui tău,
lui David. Pentru că n-ai ascul-
tat* de glasul DDDDDomnului şi n-ai
împlinit aprinderea mâniei Sale
asupra lui Amalec, de aceea ţi-a
făcut DDDDDomnul lucrul acesta as-
tăzi. Şi DDDDDomnul va da şi pe Israel
cu tine în mâna filistenilor şi
mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine*.
DDDDDomnul va da şi tabăra lui Israel
în mâna filistenilor�. Şi Saul a
căzut îndată întins la pământ şi
s-a temut foarte mult de cuvintele
lui Samuel şi nu era nici o putere
în el, pentru că nu mâncase pâine
toată ziua şi toată noaptea.
Şi femeia a venit la Saul şi a

văzut că el era foarte tulburat şi
i-a zis: �Iată, roaba ta a ascultat
de glasul tău şi mi-am riscat via-
ţad* şi am ascultat de cuvintele
tale, pe care mi le-ai spus. Şi acum

*Cap. 29.1.

*Cap. 25.1.
**Cap. 1.19.
�Ex. 22.18.
Lev. 19.31;
20.27.
Deut. 18.10;
18.11.
Cap. 15.23.

*Ios. 19.18.
1 Împ. 1.3.
2 Împ. 4.8.
**Cap. 31.1.

*Iov 18.11.

*Cap. 14.37.
Pr. 1.28.
Plân. 2.9.
**Num. 12.6.
Ioel 2.28.
�Ex. 28.30.
Num. 27.21.
Deut. 33.8.

*Deut. 18.11.
1 Cr. 10.13.
Is. 8.19.

*Vers. 3.

*Ex. 22.28.
Ps. 138.1.

*Cap. 15.27.
2 Împ. 2.8,13

*Is. 14.9.
**Pr. 5.11-13;
14.14.
�Cap. 16.14;
18.12.
��Vers. 6.

*Cap. 15.28.

*Cap. 13.9-13;
15.1-26.
1 Împ. 20.42
1 Cr. 10.13.
Ier. 48.10.

*Cap. 31.1-6
Iov 3.17-19.

*Jud. 12.3.
Cap. 19.5.
Iov 13.14.
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ascultă, te rog, şi tu de glasul roa-
bei tale şi lasă-mă să-ţi pun îna-
inte o bucată de pâine; şi mă-
nâncă, să ai putere când vei ple-
ca la drum�. Dar el a refuzat şi a
spus: �Nu voi mânca!� Dar sluji-
torii săi, precum şi femeia, au
stăruit de el şi el a ascultat de
glasul lor. Şi s-a ridicat de la pă-
mânt şi a şezut pe pata. Şi feme-
ia avea un viţel gras în casă şi
s-a grăbit şi l-a înjunghiat; şi a
luat făină şi a frământat şi a copt
azime din ea. Şi le-a adus înain-
tea lui Saul şi înaintea slujitorilor
săi şi au mâncat. Apoi s-au ridicat
şi au plecat chiar în noaptea aceea.
Şi filistenii* şi-au adunat toa-

te taberele la Afec** şi Israel şi-a
aşezat tabăra la izvorul care este
în Izreel. Şi căpeteniile* filisteni-
lor au înaintat cu sutele şi cu mii-
le. Şi David şi oamenii săi au îna-
intat în garda din urmă cu Achiş.
Şi căpeteniile filistenilor au zis:
�Ce caută aceşti evrei aici?� Şi
Achiş a zis căpeteniilor filiste-
nilor: �Nu este acesta David, ro-
bul lui Saul, împăratul lui Israel,
care a fost cu mine* aceste zile
sau, mai bine zis, aceşti ani şi
n-am găsit** nici o vină în el, din
ziua când a ajunsb la mine până
în ziua aceasta?� Dar căpeteniile
filistenilor s-au mâniat pe el şi
căpeteniile filistenilor i-au zis:
�Trimite înapoi* pe omul acesta,
ca să se întoarcă la locul său,
unde l-ai aşezat, şi să nu coboare
cu noi** la luptă, ca să nu ne fie
potrivnicc� în luptă��. Şi cu ce ar
putea el să se împace cu domnul
său? Nu cu capetele*� acestor
oameni? Nu este acesta David,
despre care cântau* una alteia în
jocuri, zicând:

«Saul a ucis miile lui
şi David zecile lui de mii»?�
Şi Achiş l-a chemat pe David şi

i-a zis: �Viu este DDDDDomnul, tu ai
fost drept şi ieşirea* ta şi intrarea

ta cu mine în tabără este bună în
ochii mei; pentru că n-am găsit**
rău în tine din ziua venirii tale la
mine până în ziua aceasta; dar tu
nu eşti plăcut în ochii căpetenii-
lor. Şi acum întoarce-te şi mergi
în pace şi să nu faci nimic rău în
ochii căpeteniilor filistenilor�. Şi
David a zis lui Achiş: �Ce am făcut
şi ce ai găsit în robul tău din ziua în
care am fost înaintea ta până în
ziua aceasta, ca să nu merg să mă
bat împotriva vrăjmaşilor dom-
nului meu, împăratul?� Şi Achiş
a răspuns şi a zis lui David: �Ştiu
că eşti plăcut în ochii mei ca* un
înger al lui Dumnezeu, dar căpe-
teniile** filistenilor au zis: «Să nu
se suie cu noi la luptă». Şi acum
scoală-te dis-de-dimineaţă cu ro-
bii domnului tău, care au venit*
cu tine; şi sculaţi-vă de diminea-
ţă şi, când veţi avea lumină, ple-
caţi�. Şi David s-a sculat de di-
mineaţă, el şi oamenii săi, ca să
plece a doua zi, să se întoarcă în
ţara filistenilor. Şi filistenii* s-au
suit la Izreel.
Şi a fost aşa: când au venit

David şi oamenii săi la Ţiclag*,
a treia zi, amaleciţii** năvăliseră
în partea dinspre sud şi în Ţiclag
şi bătuseră Ţiclagul şi-l arseseră
cu foc; şi luaseră captive pe fe-
meile* care erau în el, mici şi
mari: n-au ucis pe nimeni, ci i-au
luat cu ei şi au mers pe drumul lor.
Şi David şi oamenii săi au venit
în cetate şi, iată, era arsă cu foc,
iar soţiile lor şi fiii lor şi fiicele
lor erau luate captive. Şi David
şi poporul care era cu el şi-au
înălţat glasul şi au plâns până nu
mai era putere în ei să plângă. Şi
amândouă* soţiile lui David erau
luate captive: Ahinoam din Izreel
şi Abigail carmelita, soţia lui Na-
bal. Şi David era foarte strâmto-
rat, pentru că poporul vorbea* să-l
ucidă cu pietre, pentru că sufletul
întregului popor era amărât, fie-

*Cap. 28.1.
**Ios. 12.18;
19.30.
1 Împ. 20.30.

*Cap. 6.4; 7.7

*Cap. 27.7.
**Cap.27.1-6
1 Cr. 12.19;
12.20.
Dan. 6.5.

*Cap. 27.6.
**Cap. 14.21
�Num. 22.22.
��Vers. 9.
*�1 Cr. 12.19

*Cap. 18.7;
21.11.

*2 Sam. 3.25
2 Împ. 19.27.

**Vers. 3.

*2 Sam. 14.17;
14.20; 19.27.
**Vers. 4.

*1 Cr. 12.19;
12.20.

*2 Sam. 4.4.

*Cap. 27.6.
**Cap. 15.7;
27.8.

*Cap. 27.3.

*Cap. 25.42;
25.43.
2 Sam. 2.2.

*Ex. 17.4.
Ioan 8.59.
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lor şi din ţara lui Iuda. Şi David
i-a bătut din amurg şi până în sea-
ra zilei a doua; şi n-a scăpat nici
unul dintre ei, în afară de patru sute
de tineri care au încălecat pe că-
mile şi au fugit. Şi David a luat
înapoi tot ce luaseră amaleciţii; şi
David a luat înapoi şi pe cele
două soţii ale sale. Şi nu le-a lipsit
nici unul, mic sau mare, nici fii, nici
fiice, nici pradă, nici nimic din
toate câte luaseră de la ei: David
a adus toate* înapoi. Şi David a
luat toate oile şi boii, pe care
le-au mânat înaintea celorlalte
vite şi ei ziceau: �Aceasta este
prada lui David�.
Şi David a venit la cei două*

sute de inşi care erau prea obo-
siţi ca să-l urmeze pe David şi pe
care îi lăsase la pârâul Besor, şi
ei au ieşit în întâmpinarea lui
David şi în întâmpinarea poporu-
lui care era cu el; şi David s-a a-
propiat de popor şi i-a întrebat
de sănătatea. Şi toţi oamenii răi*
şi ai lui Belialb dintre cei care
merseseră cu David au răspuns
şi au zis: �Pentru că n-au mers cu
noi, nu le vom da nimic din pra-
da pe care am luat-o înapoi, ci
doar fiecăruia soţia sa şi fiii săi,
ca să-i ia şi să plece�. Dar David
a zis: �Să nu faceţi aşa, fraţii mei,
cu ceea ce ne-a dat DDDDDomnul, care
ne-a păzit şi a dat în mâna noas-
tră ceata care venea împotriva
noastră. Şi cine va asculta de voi
în lucrul acesta? Căci cum este
partea* celui care coboară la lup-
tă, aşa va fi şi partea celui care
rămâne la bagaje: vor împărţi
deopotrivă�. Şi aşa a fost din ziua
aceea înainte; şi el a făcut aceasta
regulă şi rânduială pentru Israel,
până în ziua aceasta.
Şi David a venit la Ţiclag şi a

trimis din pradă bătrânilor lui
Iuda, prietenilor săi, zicând: �Iată
un darc pentru voi, din prada vrăj-
maşilor DDDDDomnului�: celor din Be-

**Cap. 23.16
Ps. 42.5;
56.3,4,11.
Is. 25.4.
Hab.3.17-19.
*Cap. 23.2-12.

*Ps. 50.15;
91.15.

*Vers. 9,21.

*Cap. 25.18.
**Jud. 15.19.
Cap. 14.27.

*2 Sam. 8.18
1 Împ. 1.38;
1.44.
Ezec. 25.16.
Ţef. 2.5.
**Ios. 14.13;
15.13.

*Deut. 23.15.

*1 Tes. 5.3.

*Vers. 8.

*Vers. 10.

*Deut. 13.13
Jud. 19.22.

*Num. 31.27
Ios. 22.8.
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care pentru fiii săi şi pentru fii-
cele sale. Şi David s-a întărit** în
DDDDDomnul Dumnezeul său.
Şi David a zis preotului Abia-

tar, fiul lui Ahimelec: �Adu-mi*, te
rog, efodul aici�. Şi Abiatar a adus
efodul acolo la David. Şi David
a întrebat pe DDDDDomnul, zicând:
�Să urmăresc* această ceată? O
voi ajunge?� Şi El i-a răspuns: �Ur-
măreşte-i, pentru că îi vei ajunge
negreşit şi vei lua înapoi toate�.
Şi David a mers, el şi cei şase
sute de inşi care erau cu el; şi au
ajuns la pârâul Besor, unde s-au
oprit cei care rămâneau în urmă.
Şi David i-a urmărit, el şi patru
sute de oameni; pentru că două*
sute au rămas în urmă, cei care
erau prea obosiţi ca să treacă
pârâul Besor.
Şi au găsit pe un egiptean în

câmp şi l-au adus la David; şi
i-au dat pâine şi a mâncat; şi i-au
dat apă şi a băut. Şi i-au dat o
bucată de turtă* de smochine şi
două turte de stafide şi a mân-
cat** şi suflarea i-a revenit, pen-
tru că nu mâncase pâine, nici nu
băuse apă de trei zile şi trei nopţi.
Şi David i-a zis: �Al cui eşti? Şi
de unde eşti?� Şi el a zis: �Eu sunt
un tânăr egiptean, rob al unui a-
malecit, şi stăpânul meu m-a pă-
răsit, pentru că m-am îmbolnăvit
acum trei zile. Noi am năvălit în
partea de sud a cheretiţilor* şi
în cea care ţine de Iuda şi în par-
tea de sud a lui Caleb** şi am
ars Ţiclagul cu foc�. Şi David i-a
zis: �Vrei să mă cobori la ceata
aceea?� Şi el a zis: �Jură-mi pe
Dumnezeu că nu mă vei omorî şi
nu mă vei da în mâinile stăpâ-
nului* meu şi te voi coborî la
ceata aceea�.
Şi l-a coborât şi, iată, erau îm-

prăştiaţi pe toată faţa pământu-
lui, mâncând* şi bând şi jucând,
pentru toată prada cea mare pe
care o luaseră din ţara filisteni-
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tel, şi celor din Ramotul* de suda, şi
celor din Iatir**, şi celor din Aroer*,
şi celor din Sifmot**, şi celor din
Eştemoa�, şi celor din Racal, şi
celor din cetăţile ierahmeeliţilor*, şi
celor din cetăţile cheniţilor**, şi
celor din Horma*, şi celor din Cor-
Aşan, şi celor din Atac, şi celor din
Hebron* şi tuturor locurilor pe unde
mersese** şi venise David, el şi
oamenii săi.
Şi filistenii* s-au luptat îm-

potriva lui Israel şi bărbaţii lui
Israel au fugit dinaintea filisteni-
lor şi au căzut ucişi pe muntele
Ghilboa**. Şi filistenii au urmă-
rit aprig pe Saul şi pe fiii săi şi
filistenii au lovit* pe Ionatan şi
pe Abinadab şi pe Malchişua, fiii
lui Saul. Şi lupta* a fost grea
pentru Saul şi arcaşii l-au ajuns
şi a fost foarte înspăimântatb de
arcaşi. Şi Saul a zis* purtătorului
armelor sale: �Scoate-ţi sabia şi
străpunge-mă cu ea, ca nu cumva
să vină aceşti necircumcişi** şi
să mă străpungă şi să-şi bată joc
de mine�. Iar purtătorul armelor
sale n-a vrut, pentru că se temea�
foarte mult. Şi Saul şi-a luat sabia
şi s-a aruncatc�� în ea. Şi pur-
tătorul armelor sale, când a văzut
că Saul era mort, s-a aruncatc şi

el în sabia lui şi a murit cu el. Şi Saul
şi cei trei fii ai săi şi pur-
tătorul armelor sale şi toţi oame-
nii săi au murit în aceeaşi zi. Şi
bărbaţii lui Israel care erau din-
colo de vale şi cei care erau din-
colo de Iordan au văzut că bărba-
ţii lui Israel au fugit şi că Saul şi
fiii săi erau morţi şi au părăsit
cetăţile şi au fugit. Şi filistenii au
venit şi au locuit în ele.
Şi a fost aşa: a doua zi au venit

filistenii ca să-i dezbrace pe cei
ucişi şi au găsit pe Saul şi pe cei
trei fii ai săi căzuţi pe muntele
Ghilboa. Şi i-au tăiat capul şi l-au
dezbrăcat de armele lui şi au tri-
mis în toate părţile, în ţara filis-
tenilor, ca să ducă vestea* în ca-
sele idolilor lor şi poporului. Şi
au pus armele* lui în casa astar-
teelor** şi i-au atârnat trupul� de
zidul Bet-Şanului��. Şi locuitorii
din Iabes-Galaad au auzit* despre
cele ce făcuseră filistenii lui Saul;
şi toţi bărbaţii viteji* s-au ridicat
şi au mers toată noaptea şi au luat
trupul lui Saul şi trupurile fiilor
săi de pe zidul Bet-Şanului şi au
venit la Iabes şi le-au ars** acolo.
Şi le-au luat oasele şi le-au în-
gropat* sub tamariscul din Iabes
şi au postit şapte zile**.
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Şi a fost aşa: după moartea*
lui Saul, când s-a întors David de
la înfrângerea** amaleciţilor, Da-
vid a locuit două zile în Ţiclag.
Şi a fost aşa: a treia zi, iată, un
om* a venit din tabără de la Saul
cu hainele sfâşiate** şi cu ţărână
pe capul său. Şi a fost aşa: îndată
ce a venit la David, a căzut� la
pământ şi a făcut o plecăciune. Şi
David i-a zis: �De unde vii?� Şi
el i-a zis: �Am scăpat din tabăra
lui Israel�. Şi David i-a zis: �Ce
s-a întâmplat*? Spune-mi, te
rog�. Şi el a spus: �Poporul a fugit
din luptă şi mulţi din popor au
căzut şi au murit; chiar şi Saul şi
Ionatan**, fiul său, au murit şi ei�.
Şi David a zis tânărului care-i
spusese aceste lucruri: �Cum de
ştii tu că sunt morţi Saul şi Iona-
tan, fiul său?� Şi tânărul care-i is-
torisise a zis: �Treceam din întâm-
plare pe muntele Ghilboa* şi, iată,
Saul** era rezemat pe suliţa sa
şi, iată, care şi călăreţi îl urmăreau
cu înverşunare. Şi s-a uitat înapoi
şi m-a văzut şi m-a strigat. Şi eu
am zis: «Iată-mă!» Şi mi-a zis:
«Cine eşti tu?» Şi i-am zis: «Sunt
un amalecit». El mi-a zis din nou:
«Aruncă-teb, te rog, asupra mea şi
omoară-mă, pentru că m-a cuprins
spaima; pentru că viaţa mea este
încă întreagă în mine». Şi m-am
aruncatc asupra lui şi l-am omo-
rât*, pentru că ştiam că nu mai
putea trăi după căderea sa. Şi am
luat coroana** care era pe capul
lui şi brăţara care era pe braţul lui
şi le-am adus aici domnului meu�.
Şi David şi-a apucat hainele şi
le-a sfâşiat*, tot aşa şi toţi bărba-
ţii care erau împreună cu el. Şi au
jelit şi au plâns şi au postit* până

seara pentru Saul şi pentru Iona-
tan, fiul său, şi pentru poporul**
DDDDDomnului şi pentru casa lui Israel,
căci căzuseră prin sabie.
Şi David a zis tânărului care-i

spusese aceste lucruri: �De
unde eşti?� Şi el a zis: �Sunt fiul
unui străin, al unui amalecit�.
Şi David i-a zis: �Cum* nu te-ai
temut să-ţi întinzi mâna** ca să
omori pe unsul DDDDDomnului?�
Şi David a chemat* pe unul dintre
tineri şi i-a zis: �Vino încoace şi
aruncă-ted asupra lui!� Şi l-a lovit
şi a murit. Şi David i-a zis:
�Sângele* tău să fie asupra
capului tău! Pentru că gura** ta
a mărturisit împotriva ta, zicând:
«Am omorât pe unsul DDDDDom-
nului»�.
Şi David a plâns cu această

cântare de jalee pentru Saul şi
pentru Ionatan, fiul său. Şi a po-
runcit să înveţe pe fiii lui Iuda
cântarea arculuif*. Iată, este scri-
să în cartea** lui Iaşarg.

�Gloria lui Israel ucisă pe înăl-
ţimile tale!

Cum* au căzut cei puternici!
Nu spuneţi* în Gat,
nu vestiţi pe străzile Ascalo-

nului**,
ca să nu se bucure fiicele� fi-

listenilor,
ca să nu se laude fiicele celor

necircumcişi��.
Munţi* de la Ghilboa! Nici

rouă**, nici ploaie să nu fie pes-
te voi!

Nici ogoare cu daruri ridi-
cate!

Pentru că acolo a fost profanat
scutul celor puternici,

scutul lui Saul, ca neuns� cu
untdelemn.

CARTEA  A  DOUA  A  LUI  SAMUELa
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despre
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Arcul* lui Ionatan nu se întor-
cea înapoi

de la sângele celor ucişi,
de la grăsimea celor puternici
şi sabia lui Saul nu se întor-

cea goală.
Saul şi Ionatan, preaiubiţi şi

plăcuţi în vieţile lor,
chiar şi în moartea* lor nu s-au

despărţit.
Erau mai iuţi decât vulturii,
mai tari** decât leii.
Fiice ale lui Israel, plângeţi

după Saul,
care vă îmbrăca în stacojiu cu

strălucirea,
care punea podoabe de aur

pe veşmintele voastre!
Cum au căzut cei puternici în

mijlocul luptei!
Ionatan este omorât pe înăl-

ţimile tale!
Mă doare după tine, fratele

meu Ionatan!
Foarte plăcut îmi erai;
minunată a fost iubirea* ta

pentru mine:
întrecea iubirea femeilor!
Cum* au căzut cei puternici

şi s-au pierdut armele de război!�
Şi a fost aşa: după aceasta,

David a întrebat* pe DDDDDomnul,
zicând: �Să mă sui într-una din
cetăţile lui Iuda?� Şi DDDDDomnul a
zis: �Suie-te!� Şi David a zis:
�Unde să mă sui?� Şi El a zis: �La
Hebron**!� Şi David s-a suit a-
colo cu cele două* soţii ale sale,
Ahinoam din Izreel şi Abigail car-
melita, soţia lui Nabal. Şi pe oa-
menii* lui care erau cu el, David
i-a suit pe fiecare cu familia sa;
şi au locuit în cetăţile Hebronu-
lui. Şi bărbaţii lui Iuda* au venit
şi au uns** acolo pe David îm-
părat peste casa lui Iuda.

Şi i-au spus lui David: �Băr-
baţii� din Iabes-Galaad sunt ace-
ia care au înmormântat pe Saul�.
Şi David a trimis soli la bărbaţii
din Iabes-Galaad şi le-a zis: �Bi-

necuvântaţi* să fiţi de DDDDDomnul,
că aţi arătat această îndurare
domnului vostru, lui Saul, şi l-aţi
înmormântat! Şi acum DDDDDomnul
să vă arate* îndurare şi adevăr!
Chiar şi eu vă voi răsplăti îndu-
rarea aceasta, pentru că aţi făcut
acest lucru. Şi acum să vi se în-
tărească mâinile şi fiţi viteji,
pentru că domnul vostru Saul a
murit şi casa lui Iuda m-a uns
împărat peste ea�.
Şi Abner*, fiul lui Ner, că-

petenia oştirii lui Saul, a luat pe
Iş-Boşetb, fiul lui Saul, şi l-a tre-
cut la Mahanaim**. Şi l-a făcut
împărat peste Galaad* şi peste
gheşuriţi şi peste Izreel** şi peste
Efraim şi peste Beniamin şi peste
tot Israelul. Iş-Boşet, fiul lui Saul,
era de patruzeci de ani când s-a
făcut împărat peste Israel şi a
împărăţit doi ani. Dar casa lui
Iuda a urmat pe David. Şi nu-
mărul* zilelor cât a fost David
împărat în Hebron peste casa lui
Iuda a fost de şapte ani şi şase
luni.
Şi Abner, fiul lui Ner, şi slu-

jitorii lui Iş-Boşet, fiul lui Saul,
au ieşit din Mahanaim spre Ga-
baon*. Şi Ioab*, fiul Ţeruiei, şi
slujitorii lui David au ieşit şi s-au
întâlnit la iazul** din Gabaon şi
au stat jos, aceştia dincoace de
iaz şi aceia dincolo de iaz.
Şi Abner a zis lui Ioab: �Să se

ridice, te rog, tinerii şi să se bată
înaintea noastră!� Şi Ioab a spus:
�Să se ridice!� Şi s-au ridicat şi
au trecut, după număr, doispre-
zece pentru Beniamin şi pentru Iş-
Boşet, fiul lui Saul, şi doisprezece
dintre slujitorii lui David. Şi au
apucat fiecare pe semenul său de
cap şi au înfipt unul altuia sabia
în coastă şi au căzut deodată. Şi
locul acela a fost numit Helcat-
Haţurimc, care este lângă Gabaon.
Şi lupta a fost foarte aprigă în zi-
ua aceea. Şi Abner şi bărbaţii lui

*1 Sam. 18.4

*1 Sam. 13.2-4
**Jud. 14.18.

*1 Sam. 18.1;
18.3; 19.2;
20.17,41;
23.16.
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1 Sam. 23.2;
23.4,9; 30.7,8
**1 Sam. 30.31
Cap. 5.1,3.
1 Împ. 2.11.

*1 Sam. 30.5

*1 Sam. 27.2;
27.3; 30.1.
1 Cr. 12.1.

*1 Sam. 30.26
Cap. 5.5;
19.14,41-43.
**1 Sam. 16.13
Cap. 5.3.
�1 Sam. 31.11;
31.13.
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Israel au fost bătuţi înaintea
slujitorilor lui David.
Şi acolo erau trei* fii ai Ţe-

ruiei: Ioab şi Abişai şi Asael. Şi
Asael era iute** de picior, ase-
menea căprioarelor� care sunt pe
câmp. Şi Asael a urmărit pe Ab-
ner şi, mergând, nu se abătea nici
spre dreapta nici spre stânga din
urma lui Abner. Şi Abner s-a uitat
în urma sa şi a zis: �Tu eşti, Asa-
el?� Şi el a spus: �Eu sunt�. Şi Ab-
ner i-a zis: �Abate-te spre dreapta
sau spre stânga şi apucă pe unul
dintre tineri şi ia-ţi pentru tine ar-
mura lui!� Dar Asael n-a vrut să
se abată din urma lui. Şi Abner a
zis din nou lui Asael: �Abate-te
din urma mea: de ce să te dobor
la pământ? Cum aş putea atunci
să-mi ridic faţa înaintea lui Ioab,
fratele tău?� Dar n-a vrut să se
abată. Şi Abner i-a înfipt coada
suliţei în pântecea* şi suliţa i-a
ieşit prin spate. Şi a căzut acolo
şi a murit pe loc. Şi a fost aşa:
toţi câţi ajungeau la locul unde că-
zuse şi murise Asael se opreau**.
Iar Ioab şi Abişai au urmărit pe
Abner. Şi apunea soarele când au
ajuns la dealul Ama, care este în
dreptul Ghiahului, pe calea pus-
tiului Gabaonului.
Şi fiii lui Beniamin s-au adu-

nat după Abner şi s-au făcut un
grup şi au stat pe vârful unui deal.
Şi Abner a strigat către Ioab şi a
zis: �Va sfâşia oare sabia pentru
totdeauna? Nu ştii că la sfârşit va
fi amar? Şi până când nu vei
spune poporului să se întoarcă
de la urmărirea fraţilor săi?�
Şi Ioab a zis: �Viu este Dumne-
zeu, dacă n-ai fi vorbit*, hotărât
că doar dimineaţă poporul s-ar fi
întorsb fiecare de la urmărirea fra-
telui său�. Şi Ioab a sunat din
trâmbiţă şi tot poporul s-a oprit
şi n-au mai urmărit pe Israel, nici
nu s-au mai luptat.
Şi Abner şi oamenii săi au um-

blat prin câmpiec* toată noaptea
aceea şi au trecut Iordanul şi au
mers prin tot Bitronul şi au ajuns
la Mahanaim. Şi Ioab s-a întors
de la urmărirea lui Abner şi a
adunat tot poporul; şi, dintre slu-
jitorii lui David, lipseau nouă-
sprezece oameni, şi Asael. Şi slu-
jitorii lui David loviseră din Be-
niamin şi din oamenii lui Abner
trei sute şaizeci de bărbaţi, care
şi muriseră. Şi au ridicat pe Asa-
el şi l-au înmormântat în mor-
mântul tatălui său, care era în
Betleem*. Şi Ioab a mers toată
noaptea cu oamenii săi şi li s-au
revărsat zorile în Hebron.
Şi a fost război* îndelungat în-

tre casa lui Saul şi casa lui David.
Şi David se întărea tot mai mult, iar
casa lui Saul slăbea tot mai mult.
Şi lui David i s-au născut* fii în

Hebron: întâiul-născut al său
a fost Amnon din Ahinoam** din
Izreel; şi al doilea al său, Chi-
leab din Abigail carmelita, soţia
lui Nabal; şi al treilea, Absalom*,
fiul Maachei, fiica lui Talmai,
împăratul Gheşurului**; şi al
patrulea, Adonia*, fiul Haghitei; şi
al cincilea, Şefatia, fiul Abitalei;
şi al şaselea, Itream din Egla, so-
ţia lui David. Aceştia i s-au năs-
cut lui David în Hebron.
Şi a fost aşa: pe când era răz-

boi între casa lui Saul şi casa lui
David, Abner a ţinut cu tărie la
casa lui Saul. Şi Saul avea o ţii-
toare, al cărei nume era Riţpa*,
fiica lui Aia. Şi Iş-Boşet i-a zis
lui Abner: �De ce ai intrat la ţii-
toarea** tatălui meu?� Şi Abner
s-a mâniat foarte tare de cuvintele
lui Iş-Boşet şi a zis: �Sunt eu cap
de câine*, eu, care astăzi, împo-
triva lui Iuda, arăt îndurare casei
lui Saul, tatăl tău, fraţilor săi şi
prietenilor săi şi nu te-am dat în
mâna lui David, şi totuşi mă în-
vinuieşti astăzi de nelegiuire cu
femeia aceasta? Aşa să facă*
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Dumnezeu lui Abner şi încă mai
mult, dacă nu-i voi face aşa cum a
jurat** DDDDDomnul lui David: de
a muta împărăţia de la casa lui
Saul şi de a ridica tronul lui Da-
vid peste Israel şi peste Iuda, de
la Dan* până la Beer-Şeba�. Şi
Iş-Boşet nu i-a putut răspunde lui
Abner un alt cuvânt, pentru că se
temea de el.
Şi Abner a trimis soli la Da-

vid, din partea lui, zicând: �A cui
este ţara?� şi zicând: �Fă legământ
cu mine şi, iată, mâna mea va fi
cu tine, ca să-ţi aducă pe tot Is-
raelul�. Şi el a zis: �Bine, voi face
legământ cu tine, dar cer un lu-
cru de la tine, să nu-mi vezi* faţa
dacă nu-mi vei aduce întâi pe
Mical**, fiica lui Saul, când vei
veni să-mi vezi faţa�. Şi David a
trimis soli la Iş-Boşet*, fiul lui
Saul, zicând: �Dă-mi pe soţia
mea, Mical, cu care m-am logo-
dit pentru** o sută de prepuţuri
ale filistenilor�. Şi Iş-Boşet a tri-
mis şi a luat-o de la soţul ei, de
la Paltiel*, fiul lui Laiş. Şi soţul
ei a mers cu ea şi plângea, mer-
gând în urma ei până la Bahu-
rim*. Atunci Abner i-a zis: �Plea-
că, întoarce-te!� Şi el s-a întors.
Şi Abner a vorbit bătrânilor lui

Israel, zicând: �L-aţi cerut altădată
pe David ca împărat peste voi.
Acum deci faceţi-l! Pentru că
DDDDDomnul a vorbit* despre David,
zicând: «Prin mâna lui David,
robul Meu, voi salva pe poporul
Meu Israel din mâna filistenilor
şi din mâna tuturor vrăjmaşilor
săi»�. Şi Abner a vorbit şi în auzul
lui Beniamin*. Şi Abner s-a dus
să spună şi în auzul lui David, la
Hebron, tot ce era bine în ochii
lui Israel şi în ochii întregii case
a lui Beniamin. Şi Abner a venit
la David în Hebron, şi douăzeci
de bărbaţi cu el. Şi David a făcut
un ospăţ lui Abner şi oamenilor
care erau cu el. Şi Abner a zis lui
David: �Mă voi ridica şi voi mer-
ge şi voi aduna* tot Israelul la

domnul meu, împăratul, ca să fa-
că legământ cu tine şi să împă-
răţeşti** peste tot ce îţi doreşte
sufletul�. Şi David a dat drumul
lui Abner şi el a mers în pace.
Şi, iată, slujitorii lui David

şi Ioab au venit de la urmărirea
unei cete şi au adus mare pradă
cu ei. Şi Abner nu mai era cu
David în Hebron, pentru că îi dă-
duse drumul şi plecase în pace.
Şi Ioab a venit, şi toată oştirea care
era cu el; şi i-au spus lui Ioab, zi-
când: �Abner, fiul lui Ner, a venit
la împărat şi el i-a dat drumul şi
a plecat în pace�. Şi Ioab a intrat
la împărat şi a zis: �Ce ai făcut?
Iată, Abner a venit la tine: pentru
ce i-ai dat drumul şi a plecat?
Cunoşti pe Abner, fiul lui Ner, că
a venit să te înşele şi să afle*
ieşirile tale şi intrările tale şi să
ştie tot ce faci�. Şi Ioab a ieşit de
la David şi a trimis soli după
Abner şi l-au adus înapoi de la
fântâna Sira; dar David nu ştia.
Când Abner s-a întors la Hebron,
Ioab l-a luat deoparte* în mijlocul
porţii, ca să-i vorbească în taină
şi acolo l-a lovit în pântece** şi
acesta a murit, pentru sângele�
lui Asael, fratele său.
Şi după aceea David a auzit

şi a zis: �Sunt nevinovat, eu şi îm-
părăţia mea, înaintea DDDDDomnului
pentru totdeauna de sângele lui
Abner, fiul lui Ner. El să cadă*
asupra capului lui Ioab şi asupra
întregii case a tatălui său; şi să
nu lipsească din casa lui Ioab
om** care are o scurgere, sau care
este lepros, sau care se sprijină în
băţ, sau care cade prin sabie, sau
care este lipsit de pâine!� Astfel
au ucis Ioab şi Abişai, fratele său,
pe Abner, pentru că-l omorâse pe
Asael*, fratele lor, în luptă la
Gabaon.
Şi David i-a zis lui Ioab şi

întregului popor care era cu el:
�Sfâşiaţi-vă* hainele şi încinge-
ţi-vă** cu sac şi ţineţi doliu pen-
tru Abner!� Şi împăratul David
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mergea în urma sicriului. Şi l-au
înmormântat pe Abner în Hebron;
şi împăratul şi-a ridicat glasul şi
a plâns la mormântul lui Abner;
şi tot poporul a plâns.
Şi împăratul a plâns pentru Ab-

ner şi a zis:
�Să moară Abner cum moare

un nebuna*?
Mâinile tale nu erau legate,
nici picioarele tale puse în fiare;
ai căzut
cum cade cineva înaintea fii-

lor nelegiuirii�.
Şi tot poporul a plâns din nou

pentru el. Şi tot poporul a venit
să-l facă* pe David să mănânce
pâine, pe când era încă ziuă, dar
David a jurat, zicând: �Aşa să-mi
facă** Dumnezeu, şi încă mai
mult, dacă voi gusta pâine sau alt-
ceva înainte� de apusul soarelui�.
Şi tot poporul a văzut şi a fost
bine în ochii lor, aşa cum tot ce
făcea împăratul era bine în ochii
întregului popor. Şi tot poporul
şi tot Israelul au cunoscut în ziua
aceea că moartea lui Abner, fiul
lui Ner, n-a fost de la împărat.
Şi împăratul a zis slujitorilor săi:
�Nu ştiţi că o căpetenie şi un mare
om a căzut astăzi în Israel? Şi
eu sunt slab astăzi, deşib sunt uns
împărat, şi oamenii aceştia, fiii
Ţeruiei, sunt mai puternici* de-
cât minec. DDDDDomnul să răsplă-
tească** celui care a făcut rău
după răutatea lui!�
Şi când a auzit fiul lui Saul

că Abner a murit în Hebron, i-au
slăbit* mâinile; şi tot Israelul s-a
tulburat**. Şi fiul lui Saul avea
doi oameni căpetenii peste cete:
numele unuia era Baana şi nume-
le celuilalt, Recab, fii ai lui Ri-
mon din Beerot, dintre fiii lui Be-
niamin. (Pentru că şi Beerot* este
socotit la Beniamin. Şi cei din
Beerot au fugit la Ghitaim* şi au
locuit temporar acolo până în
ziua aceasta.)

Şi Ionatan*, fiul lui Saul, avea
un fiu, care era olog de picioare.
El era de cinci ani când a venit
ştirea din Izreel** despre Saul
şi Ionatan, şi doica lui l-a luat şi
a fugit. Şi a fost aşa: pe când
se grăbea ea să fugă, el a căzut
şi a rămas olog. Şi numele lui era
Mefiboşetd�.
Şi Recab şi Baana, fiii lui Ri-

mon din Beerot, au mers şi au a-
juns pe la arşiţa zilei în casa*
lui Iş-Boşet, care se odihnea la
amiază. Şi au intrat acolo în mij-
locul casei, ca şi cum ar fi venit
să aducă grâu, şi l-au lovit în pân-
tece*; şi Recab şi Baana, fratele
său, au scăpat. Şi ei intraseră în
casă şi el era culcat pe patul său
în camera sa de dormit; şi l-au lo-
vit şi l-au omorât şi i-au tăiat capul
şi i-au luat capul şi au mers toată
noaptea pe calea câmpiei. Şi au
adus capul lui Iş-Boşet la David, la
Hebron, şi au zis împăratului: �Iată
capul lui Iş-Boşet, fiul lui Saul,
vrăjmaşul tău, care ţi-a căutat*
viaţa. Şi DDDDDomnul a răzbunat as-
tăzi pe domnul meu, împăratul,
împotriva lui Saul şi a seminţei lui�.
Şi David a răspuns lui Recab şi

lui Baana, fratele său, fiilor lui
Rimon din Beerot, şi le-a zis: �Viu
este DDDDDomnul, care a răscumpărat*
sufletul meu din orice strâmtorare,
când cineva* mi-a spus, zicând:
«Iată, Saul este mort!», socotind
că mi-a adus o ştire bună, l-am
apucat şi l-am ucis la Ţiclag, ca
să-l răsplătesc pentru ştirea lui.
Cu cât mai mult când nişte oameni
răi au ucis pe un om drept, în casa
lui, pe patul lui, să nu cer eu sân-
gele* lui din mâna voastră şi să
nu vă iau de pe pământ?� Şi Da-
vid a poruncit* tinerilor săi şi i-au
ucis şi le-au tăiat mâinile şi pi-
cioarele şi i-au spânzurat la He-
bron, lângă iaz. Şi au luat capul lui
Iş-Boşet şi l-au înmormântat în
mormântul** lui Abner, în Hebron.
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Şi toate seminţiile lui Israel
au venit la David în Hebron şi
au vorbit, zicând: �Iată, suntem
osul* tău şi carnea ta. Mai înain-
te, când Saul era împărat peste
noi, tu* erai cel care conduceai a-
fară şi aduceai înăuntru pe Is-
rael. Şi DDDDDomnul ţi-a zis: «Tu vei fi
păstorul** poporului Meu, Israel,
şi tu vei fi conducătorul� lui Is-
rael»�. Deci toţi bătrânii* lui Is-
rael au venit la împărat, în He-
bron. Şi împăratul David a făcut
legământ** cu ei în Hebron îna-
intea� DDDDDomnului. Şi l-au uns pe
David împărat peste Israel.

David era de treizeci* de ani
când s-a făcut împărat; el a îm-
părăţit** patruzeci de ani. În He-
bron a împărăţit* şapte ani şi şase
luni peste Iuda şi în Ierusalim
a împărăţit treizeci şi trei de ani
peste tot Israelul şi Iuda.
Şi împăratul a mers cu oame-

nii săi la Ierusalim* împotriva
iebusiţilor**, locuitorii ţării. Şi ei
i-au vorbit lui David, zicând: �Nu
vei intra aici; pentru că până şi
orbii şi ologii îţi vor fi împotri-
vă!a� Vrând să zică: �David nu va
intra nicidecum aici�. Şi David a
luat cetăţuia Sionului, care este
cetatea* lui David. Şi David a zis
în ziua aceea: �Oricine va bate pe
iebusiţi* şi se va sui spre canalul
de apă, să arunce în el şi pe o-
logi şi pe orbi, urâţi de sufletul lui
David...!� De aceea se zice: �Orbul şi
ologul nu vor intra în casă�. Şi David
a locuit în cetăţuie şi a nu-
mit-o cetatea* lui David. Şi David
a zidit întărituri de jur-împrejur,
de la Milob şi spre interior.
Şi David ajungea din ce în ce

mai mare, pentru că DDDDDomnul*
Dumnezeul oştirilor era cu** el.
Şi Hiram*, împăratul Tirului,

a trimis soli la David şi lemn de
cedru şi tâmplari şi zidari; şi ei au
zidit o casă lui David. Şi David a

cunoscut că DDDDDomnul îl întărea
împărat peste Israel şi că înălţa*
împărăţia sa pentru poporul**
Său Israel.
Şi David şi-a mai luat* ţiitoa-

re şi soţii din Ierusalim, după ce a
venit de la Hebron; şi lui David i
s-au mai născut fii şi fiice. Şi a-
cestea sunt numele* celor care i
s-au născut în Ierusalim: Şamua şi
Şobab şi Natan şi Solomon** şi
Ibhar şi Elişua şi Nefeg şi Iafia
şi Elişama* şi Eliada şi Elifelet.
Şi, când au auzit filistenii*

că-l unseseră pe David împărat
peste Israel, toţi filistenii s-au
suit să-l caute pe David; şi David
a auzit şi a coborât** în cetăţuie.
Şi filistenii veniseră şi se răs-
pândiseră în Valea* Refaim. Şi
David a întrebat* pe DDDDDomnul, zi-
când: �Să mă sui împotriva fi-
listenilor? Îi vei da în mâna mea?�
Şi DDDDDomnul a zis** lui David: �Su-
ie-te! Pentru că voi da negreşit
pe filisteni în mâna ta�. Şi Da-
vid a venit la Baal-Peraţim* şi
David i-a bătut acolo. Şi el a spus:
�DDDDDomnul a rupt pe vrăjmaşii mei
înaintea mea ca ruperea de ape�.
De aceea a pus numele locului
aceluia Baal-Peraţimc. Şi şi-au
lăsat acolo idolii lor şi David şi
oamenii săi i-au luat*.
Şi filistenii* s-au suit din nou şi

s-au răspândit în Valea Refaim.
Şi David a întrebat* pe DDDDDom-
nul. Şi El a zis: �Să nu te sui; în-
conjoară-i prin spate şi să mergi
asupra lor în dreptul duzilor.
Şi va fi aşa: când vei auzi în vâr-
furile duzilor un vuiet* de um-
blet, grăbeşte-te, pentru că atunci
DDDDDomnul a ieşit** înaintea ta, ca
să bată tabărad filistenilor�. Şi Da-
vid a făcut aşa cum îi poruncise
DDDDDomnul şi a bătut pe filisteni,
de la Gheba* până la Ghezer**.
Şi David a adunat din nou

pe toţi bărbaţii aleşi ai lui Israel,
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treizeci de mii. Şi David s-a ri-
dicat şi a mers spre Baale-Iuda*
cu tot poporul care era cu el, ca
să aducă de acolo chivotul lui
Dumnezeu, chemat pe nume după
Numele** DDDDDomnului oştirilor
care şade� întrea heruvimi. Şi au
pus chivotul lui Dumnezeu pe un
car* nou şi l-au scos din casa lui
Abinadab, care era pe deal**. Şi
Uza şi Ahio, fiii lui Abinadab,
conduceau carul cel nou. Şi l-au
scos din casa* lui Abinadab,
care era pe deal, cu chivotul lui
Dumnezeu; şi Ahio mergea îna-
intea chivotului. Şi David şi toa-
tă casa lui Israel cântau* înain-
tea DDDDDomnului din tot felul de
instrumente de lemn de chiparos
şi din harfe şi din lire şi din
tamburine şi din fluiere şi din
chimvale.
Şi, când au venit la aria lui

Nacon*, Uza a întins mâna spre
chivotul lui Dumnezeu şi l-a apu-
cat**, pentru că boii s-au potic-
nitb. Şi mânia DDDDDomnului s-a aprins
împotriva lui Uza; şi Dumnezeu
l-a lovit* acolo pentru greşeala
sa; şi a murit acolo, lângă chivo-
tul lui Dumnezeu. Şi David s-a
mâhnit că DDDDDomnul făcuse o rup-
tură în Uza; şi a numit locul a-
cela Pereţ-Uzac până în ziua
aceasta. Şi David s-a temut* în
ziua aceea de DDDDDomnul şi a zis:
�Cum să vină la mine chivotul
DDDDDomnului?� Şi David n-a vrut
să mute chivotul DDDDDomnului la
el, în cetatea* lui David, ci Da-
vid l-a dus deoparte, în casa lui
Obed-Edom ghititul**. Şi chivo-
tul* DDDDDomnului a rămas trei luni
în casa lui Obed-Edom ghititul.
Şi DDDDDomnul a binecuvântat**
pe Obed-Edom şi toată casa lui.
Şi i s-a spus împăratului Da-

vid, zicând: �DDDDDomnul a binecu-
vântat casa lui Obed-Edom şi tot
ce este al lui, datorită chivotului

lui Dumnezeu�. Şi David s-a dus*
şi a suit cu bucurie chivotul lui
Dumnezeu din casa lui Obed-
Edom în cetatea lui David. Şi a
fost aşa: când cei care purtau*
chivotul DDDDDomnului făceau şase
paşi, el jertfea** un bou şi un
viţel gras. Şi David juca* din toa-
tă puterea lui înaintea DDDDDomnului.
Şi David era încins cu un efod**
de in subţire. Şi David şi toată
casa lui Israel au adus* chivotul
DDDDDomnului cu strigăt de bucurie şi
cu sunet de trâmbiţă.
Şi a fost aşa: când a intrat chi-

votul DDDDDomnului în cetatea lui
David, Mical*, fiica lui Saul, s-a
uitat pe fereastră şi l-a văzut pe
împăratul David sărind şi jucând
înaintea DDDDDomnului; şi l-a dispre-
ţuit în inima ei.
Şi au adus* chivotul DDDDDomnu-

lui şi l-au pus la locul** său, în
mijlocul cortului pe care îl în-
tinsese David pentru el. Şi David
a înălţat� arderi-de-tot şi jertfe
de pace înaintea DDDDDomnului. Şi,
când a terminat David de adus
arderea-de-tot şi jertfele de pace,
a binecuvântat* poporul în Nu-
mele DDDDDomnului oştirilor. Şi a îm-
părţit* la tot poporul, la toată
mulţimea lui Israel, la bărbaţi şi
la femei, fiecăruia câte o turtă de
pâine şi câte o bucatăd de carne
şi câte o turtă de stafide. Şi tot po-
porul a plecat fiecare la casa lui.
Şi David s-a întors să-şi bine-

cuvânteze* casa. Şi Mical, fiica
lui Saul, a ieşit înaintea lui David
şi i-a zis: �Cât de onorabil s-a ară-
tat astăzi împăratul lui Israel,
care s-a dezgolit** astăzi înaintea
ochilor roabelor slujitorilor săi,
cum se dezgoleşte fără ruşine unul
din oamenii� de rând�. Şi David
a zis către Mical: �Am făcut-o
înaintea DDDDDomnului, care m-a ales*
mai mult decât pe tatăl tău şi
mai mult decât toată casa lui, ca
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să mă punăa conducător peste po-
porul DDDDDomnului, peste Israel; deci
am jucat înaintea DDDDDomnului.
Şi mă voi arăta şi mai de nimic
decât atât şi voi fi şi mai înjosit
în ochii mei; cât despre roabele
de care ai vorbit, de ele voi fi o-
norat�. Şi Mical, fiica lui Saul, n-a
avut copil până în ziua morţii ei.
Şi a fost aşa: când a locuit*

împăratul în casa lui şi DDDDDomnul
i-a dat odihnă de toţi vrăjmaşii
lui de jur-împrejur, împăratul i-a
zis profetului Natan: �Vezi, eu
locuiesc într-o casă* de cedru, iar
chivotul** lui Dumnezeu locuieş-
te într-un cortb��. Şi Natan a spus
împăratului: �Mergi şi fă tot ce
este în inima* ta, pentru că DDDDDom-
nul este cu tine�.
Şi a fost aşa: în aceeaşi noapte,

cuvântul DDDDDomnului a fost către
Natan, zicând:  �Mergi şi spune
robului Meu David: «Aşa zice
DDDDDomnul: «Îmi vei zidi* tu o casă,
ca să locuiesc în ea? Pentru că
Eu n-am locuit în casă din ziua*
în care am scos pe fiii lui Israel
din Egipt până în ziua aceasta,
ci am umblat într-un cort** şi
într-un locaş. În toate locurile în
care am umblat* cu toţi fiii lui
Israel, am spus Eu un cuvânt
vreuneia din seminţiile lui Israel
căreia i-am poruncit să fie păs-
torul** poporului Meu Israel, zi-
când: «De ce nu Mi-aţi zidit o casă
de cedru?» Acum deci, aşa vei
spune robului Meu David: «Aşa
zice DDDDDomnul oştirilor: «Te-am
luat* din staul, dinapoia oilor, ca
să fii conducător** peste poporul
Meu, peste Israel. Şi oriunde ai
mers, am fost cu* tine şi i-am ni-
micit** pe toţi vrăjmaşii tăi dina-
intea ta şi-ţi voi face un nume
mare�, ca numele celor mari care
sunt pe pământ. Şi voi rândui un
loc poporului Meu Israel şi îl voi
sădi*, ca să locuiască într-un loc

al său şi să nu mai fie tulburat;
şi fiii răutăţii nu-l vor mai asu-
pri** ca înainte şi ca din ziua în
care am poruncit* judecători pes-
te poporul Meu Israel; şi ţi-am
dat odihnă de toţi vrăjmaşii tăi.
Şi DDDDDomnul îţi mai spune că îţi
va face** o casă. Când se vor îm-
plini* zilele tale şi vei adormi**
cu părinţii tăi, voi ridica� sămân-
ţa ta după tine, care va ieşi din
trupul tăuc, şi-i voi întări împă-
răţia. El va zidi* o casă Numelui
Meu şi Eu voi întări** tronul
împărăţiei lui pentru totdeauna.
Eu* îi voi fi tată şi el Îmi va
fi fiu. Dacă va face nelegiuire**, îl
voi mustra cu nuiaua omeneas-
căd şi cu loviturile fiilor oameni-
lor. Dar îndurareae Mea nu se va
îndepărta de la el, cum am luat-o*
de la Saul, pe care l-am îndepăr-
tat dinaintea ta. Şi casa ta şi îm-
părăţia ta vor fi întăritef* pentru
totdeauna înaintea tag; tronul tău
va fi neclintit pentru totdeauna»�.

Potrivit cu toate aceste cuvin-
te şi potrivit cu viziunea aceasta,
aşa i-a vorbit Natan lui David.
Şi împăratul David a intrat

şi a stat înaintea DDDDDomnului şi a zis:
�Cine* sunt eu, Doamne DDDDDumne-
zeule? Şi ce este casa mea, că
m-ai adus până aici? Şi încă a-
ceasta a fost prea puţin în ochii
Tăi, Doamne DDDDDumnezeule! Şi Tu
ai vorbit* chiar şi de casa robului
Tău pentru un viitor îndepărtat. Şi
este aceasta după legea omului**,
Doamne DDDDDumnezeule? Şi ce să-Ţi
mai spună David? Pentru că Tu
cunoşti* pe robul Tău, Doamne
DDDDDumnezeule! Pentru cuvântul Tău
şi după inima* Ta ai făcut toată
această măreţie, ca s-o faci cunos-
cut robului Tău. De aceea, mare*
eşti Tu, DDDDDoamne Dumnezeule!
Pentru că nimeni** nu este ca Ti-
ne şi nu este Dumnezeu în afară
de Tine, după toate câte am auzit
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cu urechile� noastre. Şi cine este
ca poporul Tău, ca Israel, singura*
naţiune de pe pământ la care
Dumnezeu a venita, ca să-l răs-
cumpere pentru a fi poporul Său şi
să-Şi facă un Nume, şi ca să facă
pentru eib lucruri mari** şi înfri-
coşătoare, pentru ţara Ta, înaintea
poporului Tău�, pe care Ţi l-ai
răscumpărat�� din Egipt, de la
naţiuni şi de la dumnezeii lor?
Şi Ţi-ai întărit pe poporul Tău*
Israel, ca să-Ţi fie popor pentru
totdeauna; şi Tu**, DDDDDoamne,
Te-ai făcut Dumnezeul lor. Şi
acum, DDDDDoamne Dumnezeule, în-
tăreşte pentru totdeauna cuvântul
pe care l-ai spus despre robul Tău
şi despre casa lui şi fă cum ai zis!
Şi mărit să fie Numele Tău pen-
tru totdeauna, zicând: «DDDDDomnul
oştirilor este Dumnezeu peste Is-
rael», şi casa robului Tău David
să fie întărită înaintea Ta. Pen-
tru că Tu, DDDDDoamne al oştirilor,
Dumnezeul lui Israel, i-ai desco-
perit robului Tău, zicând: «Îţi voi
zidi o casăc»: de aceea a găsit ro-
bul Tău în inima sa să se roage
către Tine rugăciunea aceasta. Şi
acum, Doamne DDDDDumnezeule, Tu
eşti Dumnezeud şi cuvintele* Tale
sunt adevăr; şi Tu ai promis acest
lucru bun robului Tău. Şi acum,
să-Ţi placă să binecuvântezi ca-
sa robului Tău, ca să fie pentru
totdeauna înaintea Ta, pentru că
Tu, Doamne DDDDDumnezeule, ai vor-
bit; şi casa robului Tău să fie bi-
necuvântată* cu binecuvântarea
Ta pentru totdeauna�.
Şi, după* aceasta, a fost aşa:

David a bătut pe filisteni şi i-a
supus. Şi David a luat Meteg-Ha-
amae din mâna filistenilor. Şi a
bătut* pe Moab; şi, punându-i să
se culce pe pământ, i-a măsurat cu
frânghia. Şi a măsurat două frân-
ghii pentru a-i omorî şi o frânghie
întreagă pentru a-i lăsa în viaţă.

Şi moabiţii au ajuns slujitori** ai
lui David şi i-au adus� daruri.
Şi David a bătut pe Hada-

dezer*, fiul lui Rehob, împăratul
din Ţoba, pe când mergea să-şi
recapete stăpânirea** de-a lungul
râului Eufrat. Şi David a luat de
la el o mie şapte sute de călăreţi
şi douăzeci* de mii de oameni
pedeştri. Şi David a tăiat** ten-
doanele cailor tuturor carelor,
dar a păstrat dintre ei cai pentru
o sută de care.
Şi sirienii* din Damasc au ve-

nit în ajutorul lui Hadadezer,
împăratul din Ţoba, şi David a lo-
vit dintre sirieni douăzeci şi două
de mii de oameni. Şi David a pus
străji în Siria Damascului şi si-
rienii au ajuns slujitori ai lui
David şi i-au adus daruri. Şi DDDDDom-
nul îi dădea* victorie lui Davidf

oriunde se ducea. Şi David a luat
scuturile* de aur care erau pe
slujitorii lui Hadadezer şi le-a
adus la Ierusalim. Şi din Betah şi
din Berotai*, cetăţi ale lui Hada-
dezer, împăratul David a luat
foarte multă aramă.
Şi Toi, împăratul Hamatului*,

a auzit că David bătuse toată
oştirea lui Hadadezer; şi Toi l-a
trimis pe Ioram*, fiul său, la îm-
păratul David, ca să-l întrebe de
paceg şi să-l binecuvânteze pen-
tru că se luptase împotriva lui
Hadadezer şi-l bătuse. Pentru că
Hadadezer era în război cu
Toi. Şi în mâinile lui erau vase de
argint şi vase de aur şi vase de
aramă. David le-a închinat* şi pe
acestea DDDDDomnului, cu argintul şi
cu aurul închinat de la toate na-
ţiunile pe care le-a supus: din
Siriah şi din Moab şi de la fiii lui
Amon şi de la filisteni* şi de la
amaleciţi şi din prada lui Ha-
dadezer, fiul lui Rehob, împăra-
tul din Ţoba.
Şi David şi-a făcut un renume*
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când s-a întors, după ce a bătut
pe sirienia, cam optsprezece** mii
de oameni, în Valea Sării�. Şi a
pus străji în Edom: a pus străji
în tot Edomul; şi toţi* edomiţii
au ajuns slujitori ai lui David.
Şi DDDDDomnul îl ocrotea** pe David
oriunde mergea.
Şi David a împărăţit peste

tot Israelul; şi David făcea ju-
decată şi dreptate pentru tot po-
porul său. Şi Ioab*, fiul Ţeruiei,
era peste oştire; şi Iosafat**, fiul
lui Ahilud, era cronicar; şi Ţa-
doc*, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec,
fiul lui Abiatar, erau preoţi; şi
Seraia era scriitorb; şi Benaia*,
fiul lui Iehoiada, era peste che-
retiţi** şi peletiţic; şi fiii lui Da-
vid erau dregătorid.
Şi David a zis: �Mai este ci-

neva care să fi rămas din casa lui
Saul, ca să-i arăt îndurare*, pen-
tru Ionatan?� Şi din casa lui Saul
era un slujitor al cărui nume era
Ţiba*. Şi l-au chemat la David.
Şi împăratul i-a zis: �Tu eşti Ţi-
ba?� Şi el a zis: �Robul tău!� Şi
împăratul a zis: �Mai este cineva
din casa lui Saul, ca să-i arăt bu-
nătatea* lui Dumnezeu?� Şi Ţiba
a zis împăratului: �Mai este un
fiu al lui Ionatan, olog** de pi-
cioare�. Şi împăratul i-a zis:
�Unde este?� Şi Ţiba a zis împă-
ratului: �Iată, este în casa lui Ma-
chir*, fiul lui Amiel, în Lodebar�.
Şi împăratul David a trimis şi

l-a luat din casa lui Machir, fiul
lui Amiel, din Lodebar. Şi Mefi-
boşet*, fiul lui Ionatan, fiul lui
Saul, a venit la David şi a căzut
cu faţa la pământ şi a făcut o
plecăciune. Şi David a zis: �Me-
fiboşet!� Şi el a răspuns: �Iată
robul tău!� Şi David i-a spus: �Nu
te teme, pentru că îţi voi arăta ne-
greşit bunătate, pentru Ionatan,
tatăl tău, şi-ţi voi da înapoi tot ogo-
rul lui Saul, tatăl tău, şi vei mân-
ca pâine la masa mea neîncetat�.

Şi el a făcut o plecăciune şi a
zis: �Ce este robul tău ca să te uiţi
la un câine mort* ca mine?�
Şi împăratul l-a chemat pe Ţi-

ba, slujitorul lui Saul, şi i-a zis:
�Tot ce* a fost al lui Saul şi al în-
tregii sale case am dat fiului stă-
pânului tău. Şi-i vei lucra pă-
mântul, tu şi fiii tăi şi slujitorii tăi,
şi vei aduce roadele, ca fiul stă-
pânului tău să aibă pâine, ca să
mănânce; iar Mefiboşet, fiul stă-
pânului tău, va mânca* pâine la
masa mea neîncetat�. Şi Ţiba avea
cincisprezece** fii şi douăzeci de
slujitori. Şi Ţiba a spus împăra-
tului: �Robul tău va face după
toate câte porunceşte domnul
meu, împăratul, robului său�. �Şi�,
a zis David, �Mefiboşet să mă-
nânce la masa mea, ca unul dintre
fiii împăratului�. Şi Mefiboşet
avea un fiu tânăr, al cărui nume*
era Mica. Şi toţi câţi locuiau în
casa lui Ţiba erau slujitori ai lui
Mefiboşet. Astfel Mefiboşet a
locuit în Ierusalim, pentru că mân-
ca* neîncetat la masa împăratu-
lui. Şi el era olog** de picioare.
Şi a fost aşa: după aceasta,

împăratul* fiilor lui Amon a mu-
rit; şi fiul său, Hanun, a împărăţit
în locul său. Şi David a zis: �Voi
arăta bunătate* lui Hanun, fiul lui
Nahaş**, aşa cum tatăl său mi-a
arătat mie bunătate�. Şi David a
trimis prin slujitorii săi să-l mângâ-
ie pentru tatăl său. Şi slujitorii lui
David au venit în ţara fiilor lui
Amon. Şi căpeteniile fiilor lui A-
mon au zis lui Hanun, domnul lor:
�Gândeşti tu că David a trimis
mângâietori la tine ca să-l onoreze
pe tatăl tău? N-a trimis David pe
slujitorii săi la tine ca să cerceteze
cetatea şi s-o iscodească şi s-o dă-
râme?� Atunci Hanun i-a luat pe
slujitorii lui David şi le-a ras băr-
bile pe jumătate şi le-a tăiat hai-
nele pe mijloc*, până la şezut,
şi le-a dat drumul. Şi i-au spus
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lui David, şi el a trimis în întâm-
pinarea lor, pentru că oamenii
erau foarte umiliţia. Şi împăratul
a zis: �Rămâneţi la Ierihon până
vă vor creşte bărbile şi apoi în-
toarceţi-vă�.
Şi fiii lui Amon au văzut că

se făcuseră urâţi* lui Davidb; şi
fiii lui Amon au trimis şi au toc-
mit pe sirieniic** din Bet-Rehob�,
şi pe sirienii din Ţoba, douăzeci de
mii de bărbaţi pedeştri, şi pe
împăratul din Maaca�� şi cu el o
mie de bărbaţi, şi pe bărbaţii din
Tob*�, douăsprezece mii de băr-
baţi. Şi David a auzit şi a trimis
pe Ioab şi toată oştirea celor vite-
ji*. Şi fiii lui Amon au ieşit şi s-au
aşezat în linie de bătaie la intra-
rea porţii. Şi sirienii din Ţoba şi
din Rehob şi bărbaţii din Tob şi
din Maaca erau deoparte pe câmp.
Şi Ioab a văzut că frontul luptei
era împotriva lui, pe dinainte şi
pe dinapoi, şi a ales din toţi aleşii
lui Israel şi i-a rânduit împotriva
sirienilor. Şi a dat restul poporului
în mâna lui Abişai*, fratele său,
ca să-i rânduiască împotriva fiilor
lui Amon. Şi a zis: �Dacă sirienii
vor fi mai tari decât mine, atunci
să mă ajuţi tu, iar dacă fiii lui
Amon vor fi mai tari decât tine,
voi veni eu şi te voi ajuta. Fii tare*
şi să ne arătăm** viteji pentru
poporul nostru şi pentru cetăţile
Dumnezeului nostru; şi DDDDDomnul
să facă� ce va fi bine în ochii Lui!�
Şi Ioab şi poporul care era cu el
s-au apropiat la luptă împotriva
sirienilor; şi ei au fugit dinaintea
lui. Şi, când au văzut fiii lui Amon
că sirienii fugiseră, au fugit şi ei
dinaintea lui Abişai şi au intrat în
cetate. Şi Ioab s-a întors de la fiii
lui Amon şi a venit* la Ierusalim.
Şi, când au văzut sirieniic că au

fost bătuţi de Israel, s-au adunat
împreună. Şi Hadadezer a trimis
şi a adus şi pe sirienii care erau

dincolo de Râud. Şi au venit la
Helam cu Şobac*, căpetenia oş-
tirii lui Hadadezer, în fruntea lor.
Şi i s-a spus lui David. Şi el a a-
dunat tot Israelul şi a trecut peste
Iordan şi a venit la Helam. Şi
sirienii s-au rânduit împotriva lui
David şi s-au luptat cu el. Şi si-
rieniic au fugit dinaintea lui Israel.
Şi David a lovit şapte sute de
care de-ale sirienilor şi patruzeci
de mii de călăreţi* şi a lovit pe
Şobac, căpetenia oştirii lor, care
a murit acolo. Şi toţi împăraţii
care erau supuşi lui Hadadezer au
văzut că erau bătuţi de Israel şi
au făcut pace cu Israel şi le-au
slujit*. Şi sirienii s-au temut să
mai ajute pe fiii lui Amon.
Şi a fost aşa: la începutul anu-

luie, pe timpul* când ies împăra-
ţii la luptă, David** a trimis pe
Ioab şi pe slujitorii săi împreună cu
el şi tot Israelul şi i-au nimicit pe
fiii lui Amon şi au asediat Raba�.
Iar David a rămas la Ierusalim. Şi a
fost aşa: la timpul serii, David s-a
ridicat din patul său şi se plimba pe
acoperişul* casei împăratului. Şi
de pe acoperiş a văzut** o femeie
scăldându-se; şi femeia era foarte
frumoasă la înfăţişare. Şi David a
trimis şi a cercetat despre femeie.
Şi cineva a zis: �Nu este aceasta
Bat-Şeba, fiica lui Eliam, soţia lui
Urie* hetitul?� Şi David a trimis
soli şi au luat-o. Şi ea a venit la el
şi el s-a culcat* cu ea; şi ea s-a
curăţit** de necurăţia ei; şi s-a în-
tors acasă. Şi femeia a rămas în-
sărcinată şi a trimis să spună lui
David şi a zis: �Sunt însărcinată�.
Şi David a trimis vorbă lui

Ioab: �Trimite-mi pe Urie heti-
tul!� Şi Ioab l-a trimis pe Urie la
David. Şi Urie a venit la el şi Da-
vid l-a întrebat despre situaţiaf lui
Ioab şi despre starea oştirii şi
despre mersul războiului. Şi Da-
vid a zis lui Urie: �Coboară acasă
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la tine şi spală-ţi* picioarele!� Şi
Urie a ieşit din casa împăratului
şi l-a urmat un dar de la împă-
rat. Şi Urie a dormit la intrarea*
casei împăratului cu toţi slujito-
rii săi şi nu a coborât acasă. Şi
i-au spus lui David, zicând: �Urie
nu a coborât acasă!� Şi David
a zis lui Urie: �N-ai venit de la
drum? De ce nu ai coborât a-
casă?� Şi Urie a zis lui David:
�Chivotul* şi Israel şi Iuda locu-
iesc în corturi, şi stăpânul** meu,
Ioab, şi slujitorii domnului meu
sunt în tabără, în câmp, şi eu să
intru în casa mea, ca să mănânc
şi să beau şi să mă culc cu soţia
mea? Viu eşti tu şi viu este su-
fletul tău, că nu voi face acest
lucru!� Şi David a zis lui Urie:
�Mai rămâi şi astăzi aici, iar mâi-
ne îţi voi da drumul!� Şi Urie a
rămas la Ierusalim în ziua aceea
şi a doua zi. Şi David l-a chemat
şi a mâncat şi a băut înaintea lui
şi l-a îmbătat*. Şi el a ieşit seara
afară, ca să se culce în patul său
cu slujitorii** domnului său, dar
nu a coborât acasă la el.
Şi a fost aşa: David a scris* o

scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin
mâna lui Urie. Şi a scris în scri-
soare, zicând: �Puneţi-l pe Urie în
frunte în mijlocul luptei şi trage-
ţi-vă dinapoia lui, ca să fie lovit*
şi să moară�. Şi a fost aşa: pe când
Ioab cerceta cetatea, a pus pe Urie
la locul unde ştia că erau bărbaţi
viteji. Şi bărbaţii cetăţii au ieşit
afară şi s-au luptat cu Ioab; şi au
căzut unii din popor, dintre slu-
jitorii lui David, şi a murit şi Urie
hetitul. Şi Ioab a trimis şi a spus
lui David toate lucrurile privitoa-
re la război. Şi a poruncit solului,
zicând: �După ce vei termina de
spus împăratului toate lucrurile
privitoare la război, va fi aşa: da-
că se va aprindea mânia împăratu-
lui şi-ţi va zice: «De ce v-aţi apropi-
at aşa de mult de cetate ca să lup-

taţi? N-aţi ştiut că vor trage cu să-
geata de pe zid? Cine a lovit pe
Abimelec*, fiul lui Ierubeşetb**?
N-a aruncat o femeie o piatră de
moarăc de pe zid, încât el a murit la
Tebeţ? De ce v-aţi apropiat de
zid?» Atunci să zici: «A murit şi
slujitorul tău Urie hetitul»�.
Şi solul a plecat şi a venit şi

a spus lui David despre toate pen-
tru care îl trimisese Ioab. Şi solul
a zis lui David: �Oamenii au fost
mai tari decât noi şi au ieşit la
noi în câmp, şi am fost asupra lor
până la intrarea porţii. Şi arcaşii
au tras asupra slujitorilor tăi de
pe zid şi au murit câţiva dintre
slujitorii împăratului; şi a murit şi
slujitorul tău Urie hetitul�. Şi Da-
vid a zis solului: �Să spui aşa lui
Ioab: «Să nu fie rău în ochii tăi
lucrul acesta, pentru că sabia
doboară când pe unul, când pe
altul; întăreşte şi mai mult lupta
împotriva cetăţii şi nimiceşte-o!»
Şi îmbărbătează-l!� Şi soţia lui
Urie a auzit că Urie, soţul ei, mu-
rise, şi l-a plâns pe soţul ei. Şi, după
ce a trecut plânsul, David a tri-
mis şi a luat-o în casa lui; şi ea i-a
fost soţie* şi i-a născut un fiu. Dar
lucrul pe care-l făcuse David a
fost rău** în ochii DDDDDomnului.
Şi DDDDDomnul l-a trimis pe Natan*

la David. Şi a venit la el şi i-a zis**:
�Erau doi oameni într-o cetate,
unul bogat şi celălalt sărac. Bo-
gatul avea foarte multe turme şi
cirezi. Dar săracul n-avea nimic,
decât o singură mieluşea, pe care
o cumpărase şi o hrănea; şi ea
creştea împreună cu el şi cu co-
piii săi; mânca din bucata lui
şi bea chiar din paharul lui şi se
culca la sânul lui şi-i era ca o fii-
că. Şi a venit un călător la omul
bogat. Şi el nu a vrutd să ia din
turma lui şi din cireada lui, ca
să pregătească pentru călătorul
care venise la el, şi a luat oaia
omului sărac şi a pregătit-o pen-
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tru omul care venise la el�. Şi mâ-
nia lui David s-a aprins împotri-
va omului acela şi i-a zis lui Na-
tan: �Viu este DDDDDomnul, omul care
a făcut aceasta este un fiu al mor-
ţii. Şi să întoarcă mielul împătrit*,
pentru că a făcut lucrul acesta şi
pentru că n-a avut milă�.
Şi Natan a zis lui David: �Tu

eşti omul acela! Aşa zice DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: «Te-am
uns* împărat peste Israel şi te-am
scăpat din mâna lui Saul; şi ţi-am
dat casa stăpânului tău şi soţiile
stăpânului tău la sânul tău; şi ţi-am
dat casa lui Israel şi a lui Iuda şi,
dacă ar fi fost prea puţin, ţi-aş fi
adăugat multe alte lucruri ca aces-
teaa. De ce* ai dispreţuit** cuvân-
tul DDDDDomnului şi ai făcut ce este
rău în ochii Săi? Ai lovit� cu sa-
bia pe Urie hetitul şi ţi-ai luat de
soţie pe soţia lui, iar pe el l-ai ucis
cu sabia fiilor lui Amon. Şi acum
sabia* nu se va depărta din casa
ta niciodată, pentru că M-ai dis-
preţuit şi ai luat pe soţia lui Urie
hetitul ca soţie a ta». Aşa zice
DDDDDomnul: «Iată, voi ridica un rău îm-
potriva ta chiar din casa ta şi voi
lua soţiile tale dinaintea ochilor
tăi şi le voi da aproapelui tău, şi
el se va culca cu soţiile* tale în
faţa soarelui acestuia. Pentru că tu
ai lucrat pe ascuns, dar Eu voi
face acest lucru în faţa* întregu-
lui Israel şi în faţa soarelui»�.
Şi David a zis lui Natan: �Am

păcătuit* împotriva DDDDDomnului�. Şi
Natan a zis lui David: �Şi DDDDDomnul
ţi-a îndepărtat** păcatul: nu vei
muri. Dar, pentru că, prin fapta
aceasta, ai dat mare prilej vrăj-
maşilor DDDDDomnului să hulească*,
fiul tău care ţi s-a născut va muri
negreşit�. Şi Natan a plecat acasă.
Şi DDDDDomnul a lovit pruncul pe

care i-l născuse lui David soţia
lui Urie şi a ajuns foarte bolnavb.
Şi David L-a rugat pe Dumnezeu

pentru prunc. Şi David a postit şi
s-a dus şi a stat culcat* pe pământ
toată noaptea. Şi bătrânii casei
lui s-au ridicat spre el, ca să-l
facă să se ridice de la pământ; dar
el n-a vrut şi nici n-a mâncat pâine
cu ei. Şi a fost aşa: în ziua a şap-
tea, pruncul a murit. Şi slujitorii lui
David s-au temut să-i spună că
pruncul a murit, pentru că ziceau:
�Iată, pe când încă trăia pruncul,
i-am vorbit şi n-a ascultat de gla-
sul nostru; cât de mult se va mâhni
deci dacă-i vom spune acum că
pruncul a murit!� Dar David a vă-
zut că slujitorii săi şopteau îm-
preună şi David a înţeles că prun-
cul murise. Şi David a zis sluji-
torilor săi: �A murit pruncul?� Şi
ei au zis: �A murit!� Atunci David
s-a ridicat de la pământ şi s-a
spălat şi s-a uns* şi şi-a schimbat
hainele şi a intrat în casa DDDDDom-
nului şi s-a închinat**. Apoi a
venit acasă şi a cerut şi i-au pus
pâine înainte şi a mâncat. Şi sluji-
torii săi i-au zis: �Ce faci? Tu ai
postit şi ai plâns pentru prunc
când trăia şi acum, când pruncul
a murit, te ridici şi mănânci pâi-
ne?� Şi el a zis: �Când trăia încă
pruncul, am postit şi am plâns,
pentru că ziceam*: «Cine ştie
dacă nu Se va îndura DDDDDomnul de
mine, ca pruncul să trăiască?» Dar
acum, când a murit, de ce să pos-
tesc? Pot eu să-l aduc înapoi? Eu
mă voi duce la el, dar el nu se
va întoarce* la mine�.
Şi David a mângâiat-o pe Bat-

Şeba, soţia sa, şi a intrat la ea şi
s-a culcat cu ea. Şi ea a născut*
un fiu şi elc i-a pus numele So-
lomond**. Şi DDDDDomnul l-a iubit. Şi
a trimis cuvânt prin profetul
Natan; şi el i-a pus numele Iedi-
diae, datorită DDDDDomnului.
Şi Ioab* a luptat împotriva

Rabei**, cetatea fiilor lui Amon,
şi a luat cetatea împărătească. Şi
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Ioab a trimis soli la David şi a zis:
�Am luptat împotriva Rabei şi am
luat cetatea apelora. Şi acum adună
restul poporului şi aşază tabăra
împotriva cetăţii şi ia-o tu, ca să
nu iau eu cetatea şi să i se pună
numele după numele meu�. Şi
David a adunat tot poporul şi a
mers la Raba şi a luptat împotriva
ei şi a luat-o. Şi a luat* coroana
împăratului lor, de pe capul său; şi
greutatea ei era de un talant de aur
şi în ea erau pietre scumpe; şi a
fost pusă pe capul lui David. Şi a
luat din cetate foarte multă pradă.
Şi a scos pe poporul care era în
ea şi i-a pus sub ferăstrău şi sub
suluri de fier şi sub securi de fier
şi i-a trecut prin cuptorul de cără-
mizi. Şi aşa a făcut tuturor cetăţi-
lor fiilor lui Amon. Şi David şi
tot poporul s-au întors la Ierusalim.
Şi a fost aşa: după aceasta,

Absalom*, fiul lui David, avea o
soră frumoasă, al cărei nume era
Tamarb**. Şi Amnon�, fiul lui
David, o iubea. Şi Amnon era atât
de chinuit, că a căzut bolnav du-
pă Tamar, sora sa; pentru că era
fecioară şi era greu în ochii lui
Amnon să-i facă ceva. Dar Am-
non avea un prieten al cărui nu-
me era Ionadab, fiul lui Şimea*,
fratele lui David. Şi Ionadab era
un om foarte şiret. Şi el i-a zis:
�Fiu al împăratului, de ce te usuci
dimineaţă după dimineaţă? Nu
vrei să-mi spui?� Şi Amnon i-a
zis: �O iubesc pe Tamar, sora lui
Absalom, fratele meu�. Şi Ionadab
i-a zis: �Culcă-te în patul tău şi
prefă-te bolnav; şi, când va veni
tatăl tău să te vadă, spune-i: «Să
vină, te rog, Tamar, sora mea, şi
să-mi dea mâncare şi să pregăteas-
că mâncarea înaintea ochilor mei,
ca s-o văd şi să mănânc din mâna
ei»�. Şi Amnon s-a culcat şi s-a
prefăcut bolnav. Şi, când a venit îm-
păratul să-l vadă, Amnon a zis
împăratului: �Să vină Tamar, sora

mea, te rog, şi să-mi facă două
turte* înaintea ochilor mei, ca să
mănânc din mâna ei�.
Şi David a trimis acasă la Ta-

mar şi a zis: �Du-te, te rog, în ca-
sa lui Amnon, fratele tău, şi pre-
găteşte-i de mâncare�. Şi Tamar
s-a dus în casa lui Amnon, fratele
ei; şi el era culcat. Şi ea a luat plă-
mădeală şi a frământat şi a pre-
gătit turte înaintea ochilor lui şi a
copt turtele. Şi a luat tigaia şi le-a
răsturnat înaintea lui; dar el n-a
vrut să mănânce. Şi Amnon a
zis: �Să iasă* de la mine orice om!�
Şi orice om a ieşit de la el. Şi Am-
non a zis Tamarei: �Adu mânca-
rea în cameră, ca să mănânc din
mâna ta�. Şi Tamar a luat turtele
pe care le făcuse şi le-a adus lui
Amnon, fratele ei, în cameră. Şi i
le-a adus aproape, ca să mănânce;
şi el a apucat-o* şi i-a zis: �Vino,
culcă-te cu mine, sora mea!� Iar ea
i-a zis: �Nu, fratele meu, nu mă
înjosi, pentru că un astfel* de lu-
cru nu trebuie făcut în Israel: nu
face această nebunie**. Şi unde
îmi voi duce eu ruşinea? Şi tu vei
fi ca un nebun în Israel. Şi acum,
te rog, vorbeşte împăratului, pen-
tru că nu mă va opri* să fiu a ta�.
Însă el n-a vrut să asculte de gla-
sul ei: ci, fiind mai tare decât ea,
a înjosit-o* şi s-a culcat cu ea.
Şi Amnon a urât-o cu o ură

foarte mare, pentru că ura cu care
a urât-o a fost mai mare decât dra-
gostea cu care o iubise. Şi Amnon
i-a zis: �Ridică-te, pleacă!� Şi ea
i-a zis: �Nu aşa, pentru că acest
rău de a mă alunga este mai
mare decât celălalt pe care mi l-ai
făcut�. Dar el n-a vrut s-o asculte.
Şi a chemat pe tânărul său care-i
slujea şi a zis: �Scoate acum afa-
ră pe aceasta de la mine şi încuie
uşa după ea!� Şi ea purta o căma-
şă pestriţăc, pentru că în aseme-
nea haine* erau îmbrăcate fiicele
împăratului când erau fecioare. Şi

*1 Cr. 20.2.

*Cap. 3.3.
1 Cr. 3.2.
**1 Cr. 3.9.
�Cap. 3.2.

*1 Sam. 16.9.
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slujitorul lui a dat-o afară şi a în-
cuiat uşa după ea. Şi Tamar şi-a
pus cenuşă* pe cap şi şi-a sfâşiat
cămaşa cea pestriţă cu care era
îmbrăcată şi şi-a pus mâna** pe
cap şi a plecat, mergând şi stri-
gând.
Şi Absalom, fratele ei, i-a zis:

�A fost cu tine Amnon, fratele
tău? Şi acum taci, sora mea, el este
fratele tău; nu pune la inimă lu-
crul acesta�. Şi Tamar a rămas
părăsită în casa lui Absalom, fra-
tele ei. Şi împăratul David a au-
zit de toate aceste lucruri şi s-a
mâniat foarte tare. Şi Absalom
n-a vorbit lui Amnon, fratele său,
nici rău*, nici bine, pentru că Ab-
salom îl ura** pe Amnon, pentru
că o înjosise pe Tamar, sora lui.
Şi a fost aşa: după doi ani

de zile, Absalom avea tunsul* oi-
lor la Baal-Haţor, care este lângă
Efraim. Şi Absalom a chemat pe
toţi fiii împăratului. Şi Absalom
a venit la împărat şi a zis: �Iată,
te rog, robul tău are tunsul oilor;
te rog, să vină împăratul şi sluji-
torii săi la robul tău�. Şi împăratul
a zis lui Absalom: �Nu, fiul meu,
să nu mergem toţi, ca să nu-ţi fim
povară�. Şi a stăruit de el, dar n-a
vrut să meargă, ci l-a binecuvân-
tat. Şi Absalom a zis: �Dacă nu,
lasă, te rog, pe Amnon, fratele
meu, să meargă cu noi�. Şi împă-
ratul i-a zis: �De ce să meargă el
cu tine?� Şi Absalom a stăruit de
el şi a lăsat pe Amnon şi pe toţi
fiii împăratului să meargă cu el.
Şi Absalom a poruncit slujito-

rilora săi, zicând: �Vedeţi, când se
va veseli* inima lui Amnon de vin
şi când vă voi zice: «Loviţi pe Am-
non!», atunci omorâţi-l. Nu vă te-
meţi; nu v-am poruncit eu? Fiţi tari
şi fiţi viteji!� Şi slujitorii lui Absa-
lom i-au făcut lui Amnon cum le
poruncise Absalom. Şi toţi fiii îm-
păratului s-au ridicat şi au încăle-
cat fiecare pe catârul său şi au fugit.

Şi a fost aşa: când erau ei încă
pe drum, a venit ştire la David,
zicând: �Absalom a ucis pe toţi
fiii împăratului şi n-a rămas nici
unul dintre ei�. Şi împăratul s-a ri-
dicat şi şi-a sfâşiat* hainele şi s-a
culcat** pe pământ şi toţi sluji-
torii săi au stat împrejur cu hai-
nele sfâşiate. Şi Ionadab*, fiul lui
Şimea, fratele lui David, a răspuns
şi a zis: �Să nu creadă domnul
meu că i-au omorât pe toţi tinerii,
pe fiii împăratului! Pentru că nu-
mai Amnon este mort. Pentru că
lucrul acesta a avut loc din porun-
ca lui Absalom, pe care o hotărâ-
se din ziua când a înjosit-o el pe
Tamar, sora lui. Şi acum să nu-şi
pună* domnul meu, împăratul, la
inimă lucrul acesta, zicând că toţi
fiii împăratului au murit, pentru
că numai Amnon a murit�. Şi Ab-
salom a fugit*. Şi tânărul care era
de strajă şi-a ridicat ochii şi s-a
uitat şi, iată, venea mult popor pe
drumul din spatele luib, dinspre
deal. Şi Ionadab a zis împăratu-
lui: �Iată, vin fiii împăratului!
Este aşa cum a spus slujitorul
tău�. Şi a fost aşa: pe când termina
de vorbit, iată, fiii împăratului au
venit şi şi-au ridicat glasul şi au
plâns. Şi chiar împăratul şi toţi
slujitorii săi au plâns mult.
Şi Absalom a fugit şi s-a dus

la Talmai*, fiul lui Amihur, îm-
păratul Gheşurului. Şi David
jelea pe fiul său în fiecare zic.
Şi Absalom a fugit şi s-a dus la
Gheşur* şi a stat acolo trei ani.
Şi împăratul David tânjea după
Absalom, pentru că se consola-
se* cu privire la Amnon, că era
mort.
Şi Ioab, fiul Ţeruiei, a înţeles că

inima împăratului tânjea după*
Absalom. Şi Ioab a trimis la Te-
coa* şi a luat de acolo o femeie
înţeleaptă şi i-a zis: �Fă-te că je-
leşti, te rog, şi îmbracă-te** cu
haine de doliu şi nu te unge cu
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untdelemn, ci fii ca o femeie care de
multe zile jeleşte după un mort. Şi
intră la împărat şi vorbeşte-i după
cuvântul acesta�. Şi Ioab i-a spus*
ce trebuia să spunăa.
Şi femeia din Tecoa i-a vorbit

împăratuluib şi a căzut* cu faţa la
pământ şi a făcut o plecăciune şi
a zis: �Salvează-mă**, o, împă-
rate!� Şi împăratul i-a zis: �Ce ai
tu?� Şi ea a răspuns: �Cu adevărat,
sunt o femeie văduvă* şi soţul meu
a murit. Şi roaba ta avea doi fii; şi
s-au certat amândoi la câmp şi nu
era nimeni între ei să-i scape; şi
unul a lovit pe celălalt şi l-a ucis.
Şi, iată, toată familia s-a ridicat
împotriva roabei tale, iar ei spun:
«Dă-l pe cel care l-a ucis pe fra-
tele său, ca să-l omorâm pentru*
viaţa fratelui său, pe care l-a ucis,
şi să-l nimicim şi pe moştenitor!»
Şi astfel ei ar stinge tăciunele care
mi-a rămas şi nu vor lăsa soţului
meu nici nume, nici rămăşiţă pe
faţa pământului�. Şi împăratul a
zis femeii: �Du-te acasă şi voi
porunci pentru tine�. Şi femeia
din Tecoa a zis împăratului: �Asu-
pra mea*, domnul meu, împărate,
să fie nelegiuirea şi asupra casei
tatălui meu, şi împăratul** şi
tronul său să fie fără vină�. Şi
împăratul a zis: �Pe cel care-ţi va
zice ceva, adu-l la mine, şi nu te
va mai atinge�. Şi ea a zis: �Să-şi
aducă aminte împăratul, te rog,
de DDDDDomnul Dumnezeul tău, ca
răzbunătorul* sângelui să nu
mai mărească prăpădul şi să nu
nimicească ei pe fiul meu�. Şi el
a zis: �Viu este DDDDDomnul, că nu va
cădea la pământ un fir de păr**
al fiului tău�. Atunci femeia a
zis: �Te rog, să vorbească roaba
ta un cuvânt către domnul meu,
împăratul�. Şi el a zis: �Vorbeşte�.
Şi femeia a zis: �Pentru ce dar ai
gândit un asemenea lucru împo-
triva poporului* lui Dumnezeu?

Şi împăratul spune cuvântul a-
cesta ca un vinovat, pentru că
împăratul nu aduce din nou îna-
poi pe cel pe care l-a alungat**.
Pentru că vom muri* şi suntem
ca apa vărsată pe pământ care nu
se mai poate aduna. Şi Dumne-
zeu nu ia viaţa**, ci face planuri,
încât cel alungat� să nu rămână
înlăturat de la El. Şi acum, dacă
am venit să spun acest cuvânt
domnului meu, împăratul, este
pentru că poporul m-a înspăi-
mântat şi roaba ta a zis: «Să vor-
besc acum împăratului; poate că
împăratul va împlini cuvântul
roabei sale. Pentru că împăratul
va asculta pe roaba sa, ca s-o sca-
pe din mâna omului care caută să
ne nimicească, pe mine şi pe fiul
meu, împreună, din moştenirea*
lui Dumnezeu». Şi roaba ta a zis:
«Să fie, te rog, cuvântul domnu-
lui meu, împăratul, spre odihnă,
pentru că domnul meu, împăra-
tul, este ca un îngerc* al lui Dum-
nezeu, ca să deosebească** bine-
le şi răul. Şi DDDDDomnul Dumnezeul
tău să fie cu tine!»�

Atunci împăratul a răspuns şi
a zis femeii: �Să nu-mi ascunzi,
te rog, cuvântul de care te voi
întreba�. Şi femeia a zis: �Să vor-
bească, te rog, domnul meu, împă-
ratul�. Şi împăratul a zis: �Este
mâna lui Ioab cu tine în toate a-
cestea?� Şi femeia a răspuns şi a
zis: �Viu este sufletul tău, dom-
nul meu, împărate, nimeni nu se
poate abate nici la dreapta, nici
la stânga, de la toate câte a vorbit
domnul meu, împăratul; pentru că
robul tău, Ioab, el mi-a poruncit
şi el a pus* toate aceste cuvinte în
gura roabei tale. Ca să dea o altă
înfăţişare lucruluid a făcut robul
tău, Ioab, lucrul acesta. Şi domnul
meu este înţelept*, ca înţelepciu-
nea unui îngere al lui Dumnezeu,
ca să ştie tot ce este în ţarăf�.
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Şi împăratul a zis lui Ioab:
�Iată, acum am făcuta lucrul a-
cesta; mergi deci şi adu înapoi
pe tânărul Absalom!� Şi Ioab a
căzut cu faţa la pământ şi a făcut o
plecăciune şi l-a binecuvântat
pe împărat. Şi Ioab a zis: �Astăzi
robul tău cunoaşte că am căpătat
favoare în ochii tăi, domnul meu,
împărate! Pentru că împăratul a
împlinit cuvântul robului său�.
Şi Ioab s-a ridicat şi a mers la
Gheşur* şi l-a adus pe Absalom
la Ierusalim. Şi împăratul a zis:
�Să se întoarcă acasă la el şi să
nu-mi vadă* faţa�. Şi Absalom
s-a întors acasă şi n-a văzut faţa
împăratului.
Şi în tot Israelul nu era bărbat

ca Absalom atât de lăudat pentru
frumuseţea lui. Din talpa* picioru-
lui său şi până în creştetul capu-
lui său nu era nici un cusur în el.
Şi, când îşi tundeab capul (şi îl
tundea la fiecare sfârşit de an,
pentru că părul era greu pe el, de
aceea îl tundea), părul capului său
cântărea două sute de sicli, după
greutatea împăratului. Şi lui Ab-
salom i s-au născut* trei fii şi o
fiică, al cărei nume era Tamar; ea
era o femeie frumoasă la chip.
Şi Absalom a locuit doi ani

în Ierusalim şi n-a văzut* faţa
împăratului. Şi Absalom a trimis
după Ioab, ca să-l trimită la îm-
părat, dar Ioab n-a vrut să vină
la el. Şi a trimis din nou, a doua
oară, şi n-a vrut să vină. Şi Ab-
salom a zis slujitorilor săi: �Vedeţi,
ogorulc lui Ioab este lângă al
meud şi are orz acolo; mergeţi
şi puneţi-i foc�. Şi slujitorii lui
Absalom au pus foc ogorului.
Atunci Ioab s-a ridicat şi a venit
la Absalom acasă şi a zis: �De ce
au pus foc slujitorii tăi ogorului
meu?� Şi Absalom a răspuns lui
Ioab: �Iată, am trimis la tine,
zicând: «Vino aici, ca să te trimit

la împărat, să-i zici: «De ce am
venit din Gheşur? Mai bine era
pentru mine să fi fost tot acolo!»
Şi acum, aş vrea să văd faţa îm-
păratului; şi dacă este nelegiuire*
în mine, să mă ucidă»�. Şi Ioab a
venit la împărat şi i-a spus. Şi
împăratul l-a chemat pe Absalom
şi el a venit la împărat şi s-a ple-
cat cu faţa la pământ înaintea îm-
păratului. Şi împăratul l-a sărutat*
pe Absalom.
Şi a fost aşa: dupăe* aceasta

Absalom şi-a pregătit** care şi
cai şi cincizeci de oameni care să
alerge înaintea lui. Şi Absalom
s-a ridicat şi a stat lângă drumul
porţii. Şi a fost aşa: dacă avea ci-
neva vreo neînţelegere şi mergea*
la judecată la împărat, atunci Ab-
salom îl chema şi-i zicea: �Din ce
cetate eşti?� Şi el zicea: �Robul
tău este din una din seminţiile lui
Israel�. Şi Absalom îi zicea: �Iată,
intereselef tale sunt bune şi drep-
te, dar nu este nimeni din partea
împăratului care să te asculte�.
Absalom mai zicea: �Dacă m-ar
pune* pe mine judecător în ţară,
orice om care ar avea vreo neînţe-
legere sau judecată ar putea să vină
la mineg şi i-aş face dreptate�. Şi a
fost aşa: dacă se apropia cineva
să-i facă plecăciune, el îşi întindea
mâna şi îl apuca şi-l săruta*. Şi
astfel făcea Absalom la tot Is-
raelul care venea pentru judecată
la împărat; şi Absalom fura* ini-
mile bărbaţilor lui Israel.
Şi a fost că, după patruh ani,

Absalom a zis împăratului: �Te
rog, lasă-mă să merg şi să-mi
împlinesc la Hebron* promisiu-
nea** pe care am făcut-o DDDDDom-
nului. Pentru că robul tău a fă-
cut* o promisiune pe când locu-
iam** la Gheşur, în Aram, zi-
când: «Dacă DDDDDomnul mă va în-
toarce în adevăr la Ierusalim,
voi sluji DDDDDomnului»�. Şi împăra-

*Cap. 13.37;
13.38.

*Gen. 43.3.
Cap. 3.13.

*Deut. 28.35.
Iov 2.7.
Is. 1.6.

*Cap. 13.1;
18.18.

*Vers. 24.

23

24

25

27

28

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

2

3

4

5

6

7

8

9

*1 Sam. 20.8
Pr. 28.13.

*Gen. 33.4;
45.15.
Lc. 15.20.

*Cap. 12.11.
**1 Împ. 1.5.

*Deut. 19.17

*Jud. 9.29.

*Cap. 14.33;
20.9.

*Rom. 16.18

*Cap. 3.2,3.
**Deut. 23.21

*Gen. 28.20;
28.21.
1 Sam. 16.2.
**Cap. 13.38

32

33

1

2

4

5

6

7

8

a Sau �ai făcut�    b Sau �rădea�    c Lit. �partea�    d Lit. �la îndemână�   e Sau �curând după�    f Sau
�cuvintele�    g Sau �să mi se alăture�    h Unele texte �patruzeci�

Absalom
iertat şi

adus înapoi

15

15:9

Uneltirea
lui Absalom



356

2 SAMUEL

tul i-a zis: �Mergi în pace!� Şi s-a
ridicat şi a mers la Hebron. Şi Ab-
salom a trimis iscoade în toate
seminţiile lui Israel, zicând: �Când
veţi auzi sunetul trâmbiţei, să
ziceţi: «Absalom este împărat* la
Hebron»�. Şi cu Absalom au mers
două sute de oameni din Ierusa-
lim, care au fost chemaţia*. Şi
mergeau în prostia** lor şi nu
ştiau nimic. Şi Absalom a trimis
după Ahitofel ghilonitul*, sfă-
tuitorul** lui David, din cetatea
sa, din Ghilo, pe când aducea
jertfe. Şi uneltirea era puternică,
pentru că poporul se înmulţea�
mereu lângă Absalom.
Şi a venit un sol la David, zi-

când: �Inimile* bărbaţilor lui Is-
rael sunt după Absalom�. Şi Da-
vid a zis tuturor slujitorilor săi,
care erau cu el în Ierusalim: �Ri-
dicaţi-vă şi să fugim*, pentru că
altfel nici unul dintre noi nu
va scăpa dinaintea lui Absalom.
Grăbiţi-vă să plecăm, ca să nu
se grăbească el şi să ne ajungă
şi să aducă răul peste noi şi să
lovească cetatea cu ascuţişul sa-
biei�. Şi slujitorii împăratului au
zis împăratului: �După tot ce va
alege domnul nostru, împăratul,
iată, robii tăi sunt gata!� Şi îm-
păratul a ieşit, şi toată casa lui
în urma sab. Şi împăratul a lăsat
zece* ţiitoare pentru paza ca-
sei. Şi împăratul a ieşit, şi tot
poporul în urma sa; şi a stat la
Bet-Merhacc. Şi toţi slujitorii lui
au trecut împreună cu el. Şi toţi
cheretiţii* şi toţi peletiţii şi toţi
ghitiţii, şase sute de oameni care
au venit după el din Gat, au tre-
cut înaintea împăratului.

Atunci împăratul a zis lui Itai*
ghititul: �De ce mergi şi tu cu noi?
Întoarce-te şi rămâi cu împăratul,
pentru că eşti străin şi ai fost luat
din locul tăud. Ieri ai venit şi as-
tăzi să te las să mergi cu noi în

sus şi în jos? Şi eu merg unde*
voi putea. Întoarce-te şi ia înapoi
pe fraţii tăi; îndurarea şi adevă-
rul să fie cu tinee�. Şi Itai a răs-
puns împăratului şi a zis: �Viu*
este DDDDDomnul şi viu este domnul
meu, împăratul, că în locul unde
va fi domnul meu, împăratul, fie
spre moarte, fie spre viaţă, acolo
va fi şi robul tău�. Şi David a zis
lui Itai: �Mergi şi treci!� Şi Itai
ghititul a trecut cu toţi oamenii
lui şi cu toţi copiii care erau cu el.
Şi toată ţara plângea cu glas

tare şi tot poporul trecea; şi îm-
păratul a trecut pârâul Chedron
şi tot poporul a trecut înainte pe
drumul pustiului*. Şi, iată, şi Ţa-
doc şi toţi leviţii erau cu el, pur-
tând* chivotul legământului lui
Dumnezeu; şi au pus jos chivotul
lui Dumnezeu. Şi Abiatar s-a suit,
până când tot poporul a termi-
nat de ieşit din cetate.
Şi împăratul a zis lui Ţadoc:

�Du chivotul lui Dumnezeu îna-
poi în cetate! Dacă voi căpăta
favoare înaintea DDDDDomnului, El
mă va aduce înapoi* şi mi-l va
arăta şi pe el şi locuinţa Sa. Şi
dacă va zice: «Nu-Mi place* de
tine!», iată-mă, să-mi facă** ce
este bine în ochii Lui�. Şi împă-
ratul a zis lui Ţadoc, preotul:
�Tu eşti văzătorul*: întoarce-te în
pace în cetate, şi cu voi Ahima-
aţ, fiul tău, şi Ionatan, fiul lui Abia-
tar, cei doi fii** ai voştri. Ve-
deţi, eu voi zăbovi* în câmpiilef

pustiului, până va veni un cuvânt
de la voi, ca să-mi aducă ştiri�.
Şi Ţadoc şi Abiatar au dus chivo-
tul lui Dumnezeu înapoi la Ierusa-
lim şi au rămas acolo.
Şi David a urcat suişul Măs-

linilor; şi plângea pe când urca
şi avea capul* acoperit şi mer-
gea desculţ**; şi tot poporul care
era cu el urca fiecare cu capul a-
coperit, plângând� pe când urcau.
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Şi l-au informat pe David, spu-
nând: �Ahitofel* este între unelti-
tori, cu Absalom�. Şi David a zis:
�DDDDDoamne, Te rog, zădărniceşte**
sfatul lui Ahitofel�. Şi a fost aşa:
când a ajuns David în vârf, unde
s-a închinat lui Dumnezeu, iată,
i-a ieşit înainte Huşai architul,
cu haina sfâşiată* şi cu ţărână
pe cap. Şi David i-a zis: �Dacă
vei trece mai departe cu mine,
îmi vei fi o povară*. Dar dacă
te vei întoarce în cetate şi îi vei
zice lui Absalom: «Voi fi sluji-
torul tău, împărate; aşa cum am
fost slujitorul tatălui tău în trecut,
aşa voi fi slujitorul* tău acum!»,
atunci vei împiedica sfatul lui
Ahitofel. Şi nu sunt cu tine acolo
Ţadoc şi Abiatar, preoţii? Şi va
fi aşa: orice vei auzi din casa împă-
ratului, să spui* preoţilor Ţadoc şi
Abiatar. Iată, sunt acolo cu* ei cei
doi fii ai lor, Ahimaaţ, fiul lui Ţa-
doc, şi Ionatan, fiul lui Abiatar. Şi
să-mi trimiteţi prin ei orice cuvânt
pe care-l veţi auzi�. Şi Huşai, prie-
tenul* lui David, a intrat în cetate
şi Absalom** a intrat în Ierusalim.
Şi David trecuse* puţin din-

colo de vârf şi, iată, l-a întâmpi-
nat Ţiba**, slujitorul lui Mefibo-
şet, cu o pereche de măgari în-
cărcaţi, şi pe ei două sute de pâini
şi o sută de turte de stafidea şi o
sută de turte de fructe de varăb şi
un burduf cu vin. Şi împăratul a
zis lui Ţiba: �Ce vrei să faci cu
acestea?� Şi Ţiba a zis: �Măgarii
sunt pentru casa împăratului, pen-
tru călărie, şi pâinile şi fructele de
vară pentru mâncarea tinerilor, şi
vinul pentru cei obosiţi* în pustiu,
ca să-l bea�. Şi împăratul a zis:
�Unde este fiul stăpânului tău?� Şi
Ţiba* a zis împăratului: �Iată, el a
rămas în Ierusalim, pentru că a
zis: «Astăzi casa lui Israel îmi va
înapoia împărăţia tatălui meu»�.
Şi împăratul* a zis lui Ţiba: �Iată,

tot ce a fost al lui Mefiboşet este
al tău!� Şi Ţiba a zis: �Mă închin,
să capăt favoare înaintea domnu-
lui meu, împăratul!�
Şi împăratul David a venit la

Bahurim* şi, iată, de acolo a ieşit
un om din familia casei lui Saul, al
cărui nume era Şimei**, fiul
lui Ghera. El a ieşit blestemând;
şi a aruncat cu pietre după David
şi după toţi slujitorii împăratului
David; şi tot poporul şi toţi vitejii
erau la dreapta lui şi la stânga lui.
Şi Şimei zicea aşa, blestemând:
�Pleacă, pleacăc, om al sângelui
şi om* al lui Belial! DDDDDomnul a în-
tors* asupra ta tot sângele** casei
lui Saul, în locul căruia ai împără-
ţit, şi DDDDDomnul a dat împărăţia în
mâna lui Absalom, fiul tău. Şi, iată,
acum eşti în însăţi nenorocirea ta,
pentru că eşti om al sângelui�.

Atunci Abişai, fiul Ţeruiei, a
zis împăratului: �Pentru ce să
blesteme* acest câine** mort pe
domnul meu, împăratul? Te rog,
lasă-mă să trec şi să-i iau capul�.
Şi împăratul a zis: �Ce* am eu a
face cu voi, fii ai Ţeruiei? Da,
să blesteme, pentru că DDDDDomnul**
i-a zis: «Blestemă pe David!» Şi
cine� va zice: «De ce faci aşa?»�
Şi David a zis lui Abişai şi tutu-
ror slujitorilor săi: �Iată, fiul
meu*, care a ieşit** din trupul
meud, caută să-mi ia viaţa: cu
atât mai mult acest beniamit!
Lăsaţi-l să blesteme! pentru că
DDDDDomnul i-a poruncit. Poate că
DDDDDomnul Se va uita la necazul
meu şi DDDDDomnul îmi va răsplăti
cu bine* pentru blestemul meu
de astăzi�. Şi David mergea pe
drum cu oamenii săi; şi Şimei
mergea pe coasta dealului, în
dreptul lui, şi blestema în timp ce
mergea şi arunca pietre după el
şi vântura praf. Şi împăratul şi
tot poporul care era cu el au a-
juns obosiţie şi s-au răcorit acolo.
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Şi Absalom şi tot poporul, băr-
baţii lui Israel, au venit la Ieru-
salim, şi Ahitofel împreună cu el.
Şi a fost aşa: când Huşai archi-
tul, prietenul* lui David, a venit la
Absalom, Huşai a zis** lui Absa-
lom: �Trăiască împăratul! Trăias-
că împăratul!� Şi Absalom a zis lui
Huşai: �Aceasta este bunătatea ta
faţă de prietenul tău? De ce n-ai
mers* cu prietenul tău?� Şi Huşai
a zis lui Absalom: �Nu! Ci voi fi al
aceluia pe care l-a ales DDDDDomnul, şi
acest popor, şi toţi bărbaţii lui Is-
rael, şi cu el voi rămâne. Şi apoi,
cui* voi sluji? Nu înaintea fiului
său? Cum am slujit înaintea tată-
lui tău, aşa voi fi înaintea ta�.
Şi Absalom i-a zis lui Ahito-

fel*: �Daţi un sfat, pentru ce vom
face!� Şi Ahitofel i-a zis lui Absa-
lom: �Intră la ţiitoarele* tatălui
tău, pe care el le-a lăsat pentru
paza casei, şi tot Israelul va auzi
că te-ai făcut urât** de tatăl tău;
atunci mâinile� tuturor celor care
sunt cu tine se vor întări�. Şi au
întins un cort lui Absalom pe aco-
perişul casei şi Absalom a intrat
la ţiitoarele tatălui său în ochii în-
tregului* Israel. Şi sfatul pe care-l
dădea Ahitofel în acele zile era ca
şi cum ar fi întrebat cineva cuvân-
tul lui Dumnezeu; aşa era orice
sfat al lui Ahitofel, atât* pentru
David, cât şi pentru Absalom.
Şi Ahitofel i-a zis lui Absa-

lom: �Să aleg acum douăspreze-
ce mii de oameni şi mă voi ridi-
ca şi-l voi urmări pe David în
noaptea aceasta. Şi voi veni peste
el, când va fi obosit* şi cu mâi-
nile slăbite, şi îl voi înspăimânta,
şi tot poporul care este cu el va
fugi; şi îl voi ucide numai pe împă-
rat**. Şi voi aduce înapoi la tine
pe tot poporul, când îi voi aduce
pe toţi, în afara omului pe care-l
urmăreşti; şi tot poporul va fi în
pace�. Şi cuvântul a fost drept în
ochii lui Absalom şi în ochii tu-

turor bătrânilor* lui Israel. Şi Ab-
salom a zis: �Cheamă, te rog, şi
pe Huşai architul, ca să auzim şi
ce este în* gura lui�. Şi Huşai a
venit la Absalom şi Absalom i-a
vorbit, zicând: �Ahitofel a vorbit
potrivit acestui cuvânt; să facem
ce a zis el? Dacă nu, vorbeşte tu�.
Şi Huşai a zis lui Absalom:

�Sfatul pe care l-a dat Ahitofel
de această dată nu este bun�. Şi
Huşai a zis: �Tu cunoşti pe tatăl tău
şi pe oamenii lui, că sunt viteji şi
amărâţi la suflet, ca o ursoaică*
ai cărei pui au fost răpiţi pe câmp.
Şi tatăl tău este un om de război
şi nu va sta noaptea cu poporul.
Iată, este ascuns acum în vreo
groapă sau în alt loc. Şi va fi aşa:
dacă vor cădea la început unii din-
tre ei, oricine va auzi va zice:
«Este un măcel în poporul care-l ur-
mează pe Absalom». Şi chiar şi
cel viteaz, a cărui inimă este ca ini-
ma unui leu, se va topi* de tot, pen-
tru că tot Israelul ştie că tatăl tău
este puternic şi cei care sunt cu el
sunt oameni viteji. Dar eu sfătu-
iesc să se adune la tine tot Israelul,
de la Dan* până la Beer-Şeba,
mult ca nisipul** care este lângă
mare, şi tu însuţia să mergi la
luptă. Şi vom veni peste el în
vreun loc unde se găseşte şi vom
năvăli asupra lui, cum cade roua
pe pământ; şi nu vom lăsa din el
şi din toţi oamenii care sunt cu
el nici măcar unul. Şi, dacă a
mers într-o cetate, atunci tot Is-
raelul va aduce funii la acea ce-
tate şi o vom trage* în râub, până
nu se va mai găsi acolo nici o
pietricică�. Şi Absalom şi toţi
bărbaţii lui Israel au zis: �Mai bun
este sfatul lui Huşai architul decât
sfatul lui Ahitofel�. Pentru că
DDDDDomnul* hotărâse să împiedice
sfatul bun al lui Ahitofel, pentru
ca DDDDDomnul să facă să vină răul
asupra lui Absalom.
Şi Huşai a zis preoţilor Ţadoc
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şi Abiatar: �Ahitofel a sfătuit aşa
şi aşa pe Absalom şi pe bătrânii
lui Israel, iar eu am sfătuit aşa şi
aşa. Şi acum trimiteţi repede şi
spuneţi-i lui David şi ziceţi: «Nu
poposi la noapte* în câmpiile
pustiului, ci mergi repede mai
departe, ca să nu fie înghiţit îm-
păratul şi tot poporul care este cu
el»�. Şi Ionatan* şi Ahimaaţ stă-
teau lângă En-Roguela** (şi o
slujnică a mers şi le-a spus, iar ei
au mers şi i-au spus împăratului
David, pentru că nu puteau să se
arate intrând în cetate). Şi i-a
văzut un băiat şi i-a spus lui Ab-
salom. Şi au plecat amândoi re-
pede şi au venit în casa unui om
din Bahurim*, care avea o fântână
în curtea sa şi au coborât acolo.
Şi femeia* a luat învelitoarea şi a
întins-o peste gura fântânii şi a
presărat grăunţe pisate deasupra.
Şi lucrul n-a fost cunoscut. Şi slu-
jitorii lui Absalom au venit la fe-
meie în casă şi au zis: �Unde sunt
Ahimaaţ şi Ionatan?� Şi femeia
le-a zis: �Au trecut* peste pârâul
de apă�. Şi i-au căutat şi nu i-au
găsit şi s-au întors la Ierusalim.
Şi a fost aşa: după ce au ple-

cat, ei au ieşit din fântână şi au
mers şi i-au spus împăratului Da-
vid. Şi i-au zis lui David: �Ridica-
ţi-vă* şi treceţi repede apa, pen-
tru că aşa a sfătuit Ahitofel îm-
potriva voastră�. Şi David s-a ri-
dicat, şi tot poporul care era cu
el, şi au trecut Iordanul. La lumina
dimineţii n-a lipsit un om din ei,
care să nu fi trecut Iordanul.
Şi, când a văzut Ahitofel că

sfatul lui n-a fost urmat, şi-a în-
şeuat măgarul şi s-a ridicat şi a
mers* acasă în cetatea sa; şi a dat
porunci** casei sale şi s-a spân-
zurat� şi a murit; şi a fost înmor-
mântat în mormântul tatălui său.
Şi David a venit la Mahana-

im*. Şi Absalom a trecut Iorda-

nul, el şi toţi bărbaţii lui Israel îm-
preună cu el. Şi Absalom l-a pus
pe Amasa* peste oştire în locul lui
Ioab. Şi Amasa era fiul unui om
al cărui nume era Itra ismaelitulb,
care intrase la Abigailc**, fiica lui
Nahaş, sora Ţeruiei, mama lui
Ioab. Şi Israel şi Absalom şi-au
aşezat tabăra în ţara Galaadului.
Şi a fost aşa: pe când venea

David la Mahanaim, Şobi*, fiul
lui Nahaş, din Raba fiilor lui
Amon, şi Machir**, fiul lui Ami-
el, din Lodebar, şi Barzilai� ga-
laaditul, din Roghelim, au adus
paturi şi străchini şi vase de pă-
mânt şi grâu şi orz şi făină şi
grăunţe prăjite şi fasole şi linte
şi uscături şi miere şi unt şi oi şi
brânză de vacă, pentru David
şi pentru poporul care era cu el,
ca să mănânce. Pentru că au zis:
�Poporul este flămând şi obosit
şi însetat în pustiu*�.d

Şi David a numărat poporul
care era cu el şi a pus* peste ei
căpetenii peste mii şi căpetenii
peste sute. Şi David a trimis po-
porul, o treime sub mâna lui Ioab
şi o treime* sub mâna lui Abişai,
fiul Ţeruiei şi fratele lui Ioab, şi
o treime sub mâna lui Itai** ghi-
titul. Şi împăratul a zis poporului:
�Voi ieşi negreşit şi eu însumi
cu voi�. Iar poporul a zis: �Să nu
ieşi*; pentru că, dacă vom fugi,
nu vor lua seama la noi; şi, dacă
vor muri jumătate din noi, nu vor
lua seama la noi, pentru că tu eşti
cât zece mii dintre noi. Şi acum
este mai bine ca tu să ne fii de
ajutor din cetate�. Şi împăratul
le-a zis: �Voi face ce este bine în
ochii voştri�. Şi împăratul a stat
lângă poartă şi tot poporul a ie-
şit cu sutele şi cu miile. Şi îm-
păratul a poruncit lui Ioab şi lui
Abişai şi lui Itai, zicând: �Pentru
mine, purtaţi-vă blând cu tână-
rul Absalom!� Şi tot poporul a
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auzit* când a poruncit împăra-
tul tuturor căpeteniilor pentru
Absalom.
Şi poporul a ieşit în câmp

împotriva lui Israel şi lupta a fost
în pădurea* lui Efraim. Şi popo-
rul lui Israel a fost bătut acolo
înaintea slujitorilor lui David şi
a fost mare măcel acolo în ziua
aceea, de douăzeci de mii de oa-
meni. Şi lupta s-a întins acolo
peste toată faţa ţării şi pădurea a
mâncat în ziua aceea mai mult
popor decât a mâncat sabia. Şi
Absalom s-a pomenit în faţa slu-
jitorilor lui David. Şi Absalom
călărea pe catârul său şi catârul
a intrat sub desişul de ramuri al u-
nui stejara mare; şi capul* lui
s-a prins de stejar şi a fost ridi-
cat între cer şi pământ; şi catârul
care era sub el a mers înainte.
Şi un om a văzut şi i-a spus lui Ioab
şi a zis: �Iată, am văzut pe Absa-
lom atârnat de un stejar�. Şi Ioab
a zis omului care-i spusese: �Şi,
iată, l-ai văzut şi nu l-ai lovit acolo
la pământ? Şi ţi-aş fi dat zece ar-
ginţi şi un brâu�. Şi omul a zis lui
Ioab: �Chiar dacă aş cântări în
mâna mea o mie de arginţi, tot nu
mi-aş fi întins mâna împotriva
fiului împăratului, pentru că în
auzul* nostru ţi-a poruncit îm-
păratul, ţie şi lui Abişai şi lui Itai,
zicând: «Luaţi seama, oricine aţi
fib, la tânărul Absalom ...». Sau,
dacă aş fi lucrat cu viclenie îm-
potriva vieţii luic, pentru că nimic
nu este ascuns înaintea împăra-
tului, atunci tu însuţi ai fi fost
împotriva mea�. Şi Ioab a zis:
�Nu voi zăbovi atâta înaintea ta�.
Şi a luat trei ţepuşe în mână şi
le-a înfipt în inima lui Absalom,
când era încă viu în mijloculd

stejarului. Şi zece tineri care pur-
tau armele lui Ioab l-au încon-
jurat pe Absalom şi l-au lovit şi
l-au omorât. Şi Ioab a sunat din

trâmbiţă şi poporul s-a întors de
la urmărirea lui Israel, pentru că
Ioab a oprite poporul. Şi l-au luat
pe Absalom şi l-au aruncat în
pădure într-o groapă mare şi au
ridicat* peste el o foarte mare
movilă de pietre. Şi tot Israelul a
fugit** fiecare în cortul său. Şi
Absalom, pe când era încă în
viaţă, îşi luase şi îşi aşezase un
stâlp, care este în Valea* Împăra-
tului. Pentru că zicea: �N-am** nici
un fiu care să păstreze amintirea
numelui meu�. Şi a numit stâlpul
după numele său; şi se numeşte
Stâlpul lui Absalom până în ziua
aceasta.
Şi Ahimaaţ*, fiul lui Ţadoc, a

zis: �Lasă-mă acum să alerg şi
să duc ştire împăratului, că DDDDDom-
nul l-a scăpatf din mâna vrăj-
maşilor săi�. Şi Ioab i-a zis: �Nu tu
vei fi purtător de ştiri astăzi, ci
altădată vei duce ştiri; dar astăzi
nu tu vei duce ştiri, pentru că fiul
împăratului a murit�. Şi Ioab a zis
etiopianuluig: �Mergi şi spune-i îm-
păratului ce ai văzut!� Şi etiopia-
nul s-a plecat înaintea lui Ioab şi a
alergat. Şi Ahimaaţ, fiul lui Ţa-
doc, i-a zis din nou lui Ioab: �Şi,
orice ar fi, lasă-mă, te rog, să alerg
şi eu după etiopian�. Şi Ioab a zis:
�De ce să alergi, fiul meu? Pentru
că nu este o ştire potrivităh�. �Şi,
orice ar fi�, a zis el, �voi alerga�. Şi
Ioab i-a zis: �Aleargă!� Atunci
Ahimaaţ a alergat pe calea câm-
piei şi l-a întrecut pe etiopian.
Şi David stătea între cele

două* porţi. Şi străjerul s-a suit
pe acoperişul porţii, pe zid, şi
şi-a ridicat ochii şi a privit şi iată
un om alergând singur. Şi străje-
rul a strigat şi a spus împăratului.
Şi împăratul i-a zis: �Dacă este
singur, sunt ştiri în gura lui�. Şi el
venea mereu şi se apropia. Şi
străjerul a văzut un alt om aler-
gând şi străjerul a strigat la por-
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tara şi a zis: �Iată, aleargă un alt
om singur!� Şi împăratul a zis: �Şi
el aduce o ştire�. Şi străjerul a zis:
�Văd alergarea celui dintâi ca a-
lergarea lui Ahimaaţ, fiul lui Ţa-
doc�. Şi împăratul a zis: �Este un
om bun şi vine cu ştire* bună�.
Şi Ahimaaţ a strigat şi a zis

împăratului: �Pace!�b şi s-a plecat
cu faţa la pământ înaintea îm-
păratului şi a zis: �Binecuvântat*
fie DDDDDomnul Dumnezeul tău care
a dat pe oamenii care şi-au ridi-
cat mâna împotriva domnului
meu, împăratul!� Şi împăratul a
zis: �Este pace pentru tânărul Ab-
salom?� Şi Ahimaaţ a răspuns:
�Am văzut o mulţime mare, când
a trimis Ioab pe slujitorul împă-
ratului şi pe mine, robul tău, dar
nu ştiu ce era�. Şi împăratul a zis:
�Dă-te la o parte şi stai aici!� Şi
s-a dat la o parte şi a stat.
Şi, iată, a venit etiopianul. Şi

etiopianul a zis: �Ştire pentru dom-
nul meu, împăratul! Pentru că DDDDDom-
nul ţi-a făcut judecată astăzi îna-
intea tuturor celor care se ridica-
seră împotriva ta�. Şi împăratul a
zis etiopianului: �Este pace pentru
tânărul Absalom?� Şi etiopianul a
zis: �Ca tânărul acesta să fie vrăj-
maşii domnului meu, împăratul,
şi toţi cei care se ridică împo-
triva ta spre rău!� Şi împăratul
s-a cutremurat şi s-a suit în ca-
mera de deasupra porţii şi a
plâns. Şi, mergând, zicea aşa:
�O, fiul* meu Absalom! Fiul meu,
fiul meu Absalom! De aş fi mu-
rit** eu în locul tău, Absalom,
fiul meu, fiul meu!�
Şi i s-a spus lui Ioab: �Iată,

împăratul plânge* şi jeleşte după
Absalom!� Şi victoria din ziua
aceea s-a prefăcut în jale* pentru
tot poporul. Pentru că poporul a
auzit spunându-se în ziua aceea:
�Împăratul este îndurerat din
cauza fiului său�. Şi poporul s-a
furişat* în ziua aceea înăuntrul

cetăţii, cum se furişează un po-
por care se ruşinează când fuge
din luptă. Şi împăratul şi-a a-
coperit* faţa şi împăratul bocea
cu glas tare: �Fiul** meu Absa-
lom! Absalom, fiul meu, fiul
meu!� Şi Ioab* a intrat în casă la
împărat şi a zis: �Astăzi ai făcut
de ruşine feţele tuturor slujitori-
lor tăi, care ţi-au salvat astăzi via-
ţa ta, vieţile fiilor tăi şi ale fiicelor
tale şi vieţile soţiilor tale şi vieţile
ţiitoarelor tale. Pentru că tu-i iu-
beşti pe cei care te urăsc şi-i
urăşti pe cei care te iubesc. Pentru
că în această zi ai dovedit că şi
căpeteniile şi slujitorii nu sunt ni-
mic pentru tine. Căci cunosc astăzi
că, dacă ar fi trăit Absalom, iar
noi toţi am fi murit în ziua aceas-
ta, atunci ar fi fost drept în ochii tăi.
Şi acum ridică-te, ieşi şi vorbeşte
inimii slujitorilor tăi, pentru că, jur
pe DDDDDomnul, dacă nu vei ieşi, nu va
rămâne un om cu tine în noaptea
aceasta; şi aceasta va fi mai rău
pentru tine decât tot răul care
a venit asupra ta din tinereţea ta şi
până acum�. Şi împăratul s-a ri-
dicat şi a şezut la poartă*. Şi au
spus întregului popor, zicând:
�Iată, împăratul şade la poartă�.
Şi tot poporul a venit înaintea
împăratului.
Şi Israel fugise**, fiecare la

cortul său. Şi tot poporul se cer-
ta în toate seminţiile lui Israel,
zicând: �Împăratul ne-a scăpat din
mâna* vrăjmaşilor noştri şi ne-a
salvat din mâna filistenilor** şi
acum a fugit� din ţară dinaintea
lui Absalom. Şi Absalom, pe care
l-am uns peste noi, a murit în lup-
tă; acum deci, de ce nu spuneţi
un cuvânt pentru aducerea înapoi
a împăratului?�
Şi împăratul David a trimis să

spună preoţilor Ţadoc* şi Abiatar:
�Vorbiţi bătrânilor lui Iuda, zi-
când: «De ce sunteţi voi cei din
urmă ca să aduceţi pe împărat îna-
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poi la casa lui?»� Căci cuvântul
întregului Israel venise la împărat, în
casa lui. �Voi sunteţi fraţii mei; sunteţi
osul* meu şi carnea mea.
De ce deci sunteţi cei din urmă
ca să aduceţi înapoi pe împărat?
Şi spuneţi lui Amasa*: «Nu eşti
tu osul meu şi carnea mea? Aşa**
să-mi facă Dumnezeu şi încă
mai mult, dacă nu vei fi căpetenie
peste oştire înaintea mea în toate
zilele, în locul lui Ioab!»� Şi el a
plecat inima tuturor bărbaţilor lui
Iuda ca pe un singur* om, încât
au trimis la împărat, zicând: �În-
toarce-te, tu şi toţi slujitorii tăi!�
Şi împăratul s-a întors şi a venit
până la Iordan. Şi Iuda a venit
până la Ghilgal*, ca să-l întâmpi-
ne pe împărat şi să-l treacă pe
împărat peste** Iordan.
Şi Şimei*, fiul lui Ghera, beni-

amitul, care era din Bahurim, s-a
grăbit şi a coborât cu bărbaţii lui
Iuda înaintea împăratului David.
Şi o mie de oameni din Beniamin*
erau cu el, şi Ţiba**, slujitorul
casei lui Saul, şi cei cincisprezece
fii ai lui, şi cei douăzeci de sluji-
tori ai lui cu ei, şi s-au grăbit spre
Iordan înaintea împăratului. (Şi
au trecut vadul, ca să ducă din-
colo casa împăratului şi să facă
ce era bine în ochii lui.) Şi Şimei,
fiul lui Ghera, a căzut la pământ
înaintea împăratului, pe când el
trecea Iordanul. Şi a zis împăratului:
�Să nu-mi socotească* domnul
meu nelegiuirea, ca s-o pună**
împăratul la inimă, şi să
nu-ţi aminteşti de răutatea� pe
care a făcut-o robul tău în ziua
aceea, când a ieşit domnul meu,
împăratul, din Ierusalim. Pentru
că eu, robul tău, ştiu că am pă-
cătuit. Deci, iată, am venit astăzi
cel dintâi din toată casa* lui Iosif,
ca să cobor în întâmpinarea dom-
nului meu, împăratul�. Şi Abişai,
fiul Ţeruiei, a răspuns şi a zis: �Să
nu fie ucis Şimei pentru aceasta,

pentru că a blestemat* pe unsul
DDDDDomnului?� Şi David a zis: �Ce*
am eu a face cu voi, fii ai Ţe-
ruiei, care sunteţi astăzi potriv-
nici faţă de mine? Astăzi** să fie
ucis cineva în Israel? Pentru că nu
ştiu eu că astăzi sunt împărat
peste Israel?� Şi împăratul a zis
lui Şimei: �Nu vei muri*�. Şi împă-
ratul i-a jurat.
Şi Mefiboşet*, fiul lui Saul, a

coborât în întâmpinarea împă-
ratului. Şi nu-şi îngrijisea picioa-
rele, nici nu-şi făcuse barba, nici
nu-şi spălase hainele, din ziua în
care plecase împăratul până în ziua
când s-a întors în pace. Şi a fost
aşa: când a venit la Ierusalim în
întâmpinarea împăratului, îm-
păratul i-a zis: �De ce n-ai mers*
cu mine, Mefiboşet?� Şi el a
răspuns: �Domnul meu, împărate,
slujitorul meu m-a înşelat. Pen-
tru că robul tău a zis: «Îmi voi
înşeua măgarul şi voi încăleca
pe el şi voi merge cu împăratul,
pentru că robul tău este olog». Şi
el a vorbit* de rău pe robul tău
înaintea domnului meu, împăra-
tul, dar domnul meu, împăratul,
este ca** un înger al lui Dumne-
zeu; fă deci ce este bine în ochii
tăi. Pentru că toţi cei din casab

tatălui meu nu erau decât oameni
ai morţii înaintea domnului meu,
împăratul; totuşi tu l-ai pus* pe
robul tău printre cei care mă-
nâncă la masa ta. Şi ce drept mai
am eu să mai strig către împăra-
tul?� Şi împăratul i-a zis: �Pentru
ce mai vorbeşti încă de lucrurile
tale? Spun: «Tu şi Ţiba împărţiţi
câmpul»�. Şi Mefiboşet a zis îm-
păratului: �Da, să ia el totul, pentru
că domnul meu, împăratul, a
venit în pace în casa lui�.
Şi Barzilai* galaaditul a co-

borât de la Roghelim şi a trecut
cu împăratul peste Iordan, ca să-l
conducă peste Iordan. Şi Barzi-
lai era un om foarte bătrân, de

*Cap. 5.1.
1 Cr. 11.1.

*Cap. 17.25.
1 Cr. 2.17.
**Rut 1.17.
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*Cap. 16.5.
1 Împ. 2.8.
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1 Împ. 12.21.
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1 Împ. 11.28.
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optzeci de ani; şi îngrijise de îm-
părat când locuia în Mahanaim,
pentru că era un om foarte bogat.
Şi împăratul a zis lui Barzilai:
�Treci cu mine şi voi îngriji de ti-
ne la mine, în Ierusalim�.  Şi Bar-
zilai a zis împăratului: �Câte sunt
zilele anilor vieţii mele, ca să mă
sui cu împăratul la Ierusalim? Am
optzeci* de ani astăzi; pot eu de-
osebi între bine şi rău? Poate ro-
bul tău să mai aibă plăcere pen-
tru ce mănâncă şi ce bea? Pot eu
să mai aud glasul cântăreţilor şi al
cântăreţelor? De ce dar să mai fie
robul tău o povară pentru domnul
meu, împăratul? Robul tău va tre-
ce puţin cu împăratul peste Ior-
dan. Şi de ce să-mi răsplătească îm-
păratul cu această răsplată? Lasă,
te rog, să se întoarcă robul tău, ca
să mor în cetatea mea, lângă mor-
mântul tatălui meu şi al mamei
mele! Şi, iată, robul tău, Chim-
hama*, să treacă el cu domnul meu,
împăratul, şi fă-i ce este bine în ochii
tăi�. Şi împăratul i-a zis: �Chim-
ham să treacă împreună cu mine
şi-i voi face ce va fi bine în ochii
tăi şi îţi voi face tot ce vei voi de
la mine!� Şi tot poporul a trecut
Iordanul; şi împăratul a trecut, şi
împăratul a sărutat* pe Barzilai
şi l-a binecuvântat; şi el s-a întors
la locul său. Şi împăratul a trecut
la Ghilgal şi Chimham a trecut cu
el. Şi tot poporul lui Iuda l-a con-
dus pe împărat, şi chiar şi jumă-
tate din poporul lui Israel.
Şi, iată, toţi bărbaţii lui Isra-

el au venit la împărat şi i-au zis:
�De ce te-au furat fraţii noştri,
bărbaţii lui Iuda, şi l-au trecut* pe
împărat şi casa lui peste Iordan
şi pe toţi oamenii lui David cu el?�
Şi toţi bărbaţii lui Iuda au răs-
puns bărbaţilor lui Israel: �Pentru
că împăratul ne este rudă* de
sânge. Şi de ce sunteţi voi mâ-
nioşi pentru lucrul acesta? Am mân-
cat noi ceva de la împărat? Sau

ne-a dat el vreun dar?� Şi bărba-
ţii lui Israel au răspuns bărbaţi-
lor lui Iuda şi au zis: �Noib avem
zece* părţi la împărat şi chiar
mai mult decât voi în David şi pen-
tru ce dar ne-aţi dispreţuit? Şi n-a
fost sfatul nostru cel dintâi  pen-
tru aducerea înapoi a împăratului
nostru?� Şi cuvântul** bărbaţilor
lui Iuda a fost mai aspru decât
cuvântul bărbaţilor lui Israel.
Şi a fost aşa: era acolo un

om al lui Belial al cărui nume
era Şeba, fiul lui Bicri, un beni-
amit. Şi el a sunat din trâmbiţă şi
a zis: �Noi n-avem nici o parte*
în David şi nici o moştenire în
fiul lui Isai! Fiecare** om la cor-
tul său, Israele!� Şi toţi bărbaţii
lui Israel s-au despărţit de David
şi l-au urmat pe Şeba, fiul lui Bi-
cri. Dar bărbaţii lui Iuda de la Ior-
dan până la Ierusalim s-au ali-
pit* de împăratul lor.
Şi David a venit acasă, în Ie-

rusalim. Şi împăratul a luat pe
cele zece* femei, ţiitoarele lui,
pe care le lăsase pentru paza ca-
sei şi le-a pus într-o casă sub pa-
ză şi s-a îngrijit de ele, dar n-a in-
trat la ele; şi ele au rămas închise
până în ziua morţii lor, trăind în
văduvie.
Şi împăratul a zis lui Amasa:

�Cheamă-mi* împreună pe băr-
baţii lui Iuda în trei zile şi fii de
faţă aici!� Şi Amasa a mers să
cheme împreună pe Iuda, dar a
întârziat peste timpul pe care i-l
hotărâse. Şi David a zis lui Abi-
şai*: �Acum Şeba, fiul lui Bicri,
ne va face mai mult rău decât Ab-
salom. Ia tu pe slujitorii** dom-
nului tău şi urmăreşte-l, ca să nu
ajungă în cetăţile întărite şi să
scape de ochiul nostru�. Şi băr-
baţii lui Ioab şi cheretiţii* şi pe-
letiţii şi toţi** oamenii cei tari au
mers pe urma lui. Şi au ieşit din
Ierusalim, ca să-l urmărească pe
Şeba, fiul lui Bicri.
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Şi, când erau lângă piatra cea
mare care este în Gabaon, Ama-
sa le-a ieşit înainte. Şi Ioab era
încins cu mantaua lui, haina lui, şi
peste ea era cingătoarea sabiei,
care era prinsă la coapsă, în tea-
ca ei. Şi, pe când ieşea el, ea a
căzut. Şi Ioab a zis lui Amasa:
�Pace ţie, fratele meu?� Şi Ioab
a apucat* cu mâna dreaptă barba
lui Amasa, ca să-l sărute. Şi Ama-
sa n-a luat seama la sabia care
era în mâna lui Ioab şi Ioab l-a
lovit* cu ea în pântece** şi i-a
vărsat măruntaiele pe pământ şi
nu l-a mai lovit a doua oară şi a
murit. Şi Ioab şi Abişai, fratele
lui, l-au urmărit pe Şeba, fiul lui
Bicri. Şi unul dintre tinerii lui
Ioab stătea lângă el şi zicea: �Cui
îi place de Ioab şi cine este pentru
David să-l urmeze pe Ioab!� Şi
Amasa se rostogolea în sânge în
mijlocul drumului. Şi, când a vă-
zut omul acesta că tot poporul se
oprea, l-a tras pe Amasa din drum
pe câmp şi a aruncat o haină dea-
supra lui, când a văzut că toţi care
ajungeau aproape de el se opreau.
După ce a fost luat din drum, toţi
oamenii au mers după Ioab, ca să-l
urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.
Şi el a trecut prin toate se-

minţiile lui Israel, până la Abel şi
la Bet-Maaca* şi prin tot Berimul;
şi s-au adunata şi au mers şi ei
după el. Şi au venit şi l-au asediat
pe Şeba în Abel-Bet-Maaca. Şi
au ridicat* un valb împotriva ce-
tăţii � şi a fost ridicat lângă zid;
şi tot poporul care era cu Ioab
spărgea zidul, ca să-l dărâme. Şi
o femeie înţeleaptă a strigat din
cetate: �Ascultaţi, ascultaţi! Spu-
neţi, vă rog, lui Ioab: «Apropie-te
până aici şi voi vorbi cu tine»�.
Şi s-a apropiat de ea. Şi femeia a
zis: �Tu eşti Ioab?� Şi el a zis:
�Eu�. Şi ea i-a zis: �Ascultă cu-
vintele roabei tale�. Şi el a zis:
�Ascult�. Şi ea a vorbit, zicând:

�În vechime obişnuiau să vor-
bească, zicând: «Întrebaţi numai
în Abel». Şi aşa sfârşeau. Eu sunt
iubitoare de pace şi credincioasă
în Israel; tu cauţi să nimiceşti o
cetate şi o mamă în Israel? Pentru
ce vrei să înghiţi moştenirea*
DDDDDomnului?� Şi Ioab a răspuns şi
a zis: �Departe, departe de mine
să înghit şi să nimicesc. Nu aşa
este situaţia, ci un om din ţinutul
muntos al lui Efraim, cu numele
Şeba, fiul lui Bicri, şi-a ridicat
mâna împotriva împăratului, îm-
potriva lui David; daţi-l numai pe
el în mâna mea şi mă voi de-
părta de cetate�. Şi femeia a zis
lui Ioab: �Iată, capul său îţi va fi
aruncat peste zid�. Şi femeia s-a
dus la tot poporul cu înţelep-
ciunea* ei. Şi i-au tăiat capul lui
Şeba, fiul lui Bicri, şi l-au arun-
cat lui Ioab. Şi el a sunat din
trâmbiţă şi s-au împrăştiat de
lângă cetate, fiecare la cortul său.
Şi Ioab s-a întors la Ierusalim, la
împărat.
Şi Ioab era peste* toată oşti-

rea lui Israel; şi Benaia, fiul lui
Iehoiada, peste cheretiţic şi pes-
te peletiţid; şi Adoram, peste
taxe; şi Iosafat, fiul lui Ahilud,
era cronicar; şi Şeia era scriitore;
şi Ţadoc şi Abiatar erau preoţi.
Şi de asemenea Ira* iairitul era
consilier al lui David.
Şi a fost foamete în timpul

lui David trei ani, an după an.
Şi David a căutat* faţa DDDDDomnu-
lui. Şi DDDDDomnul a zis: �Este pentru
Saul şi pentru casa lui sângeroa-
să, pentru că i-a omorât pe ga-
baoniţi�. Şi împăratul i-a chemat
pe gabaoniţi şi le-a vorbit. (Şi
gabaoniţii nu erau dintre fiii lui
Israel, ci din rămăşiţa* amoriţi-
lor; şi fiii lui Israel le juraseră;
şi Saul, în râvna** sa pentru fiii
lui Israel şi Iuda, a căutat să-i
ucidă.) Şi David a zis gabaoni-
ţilor: �Ce să vă fac şi cu ce să
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fac ispăşire, ca să binecuvântaţi
moştenirea* DDDDDomnului?� Şi ga-
baoniţii i-au spus: �Nu este vorba
de argint sau de aur între noi şi
Saul sau casa lui, şi nici să omori
pentru noi vreun om din Israel�.
Şi el a zis: �Vă voi face ce veţi
zice�. Şi ei au zis împăratului:
�De la omul care ne-a nimicit şi a
uneltit distrugerea noastră, ca să
nu mai rămânem în toate hotarele
lui Israel... să ni se dea* şapte
bărbaţi dintre fiii lui şi-i vom
spânzura DDDDDomnului la Ghibea**
lui Saul, alesul� DDDDDomnului�. Şi
împăratul a zis: �Îi voi da�. Şi
împăratul a cruţat pe Mefiboşet*,
fiul lui Ionatan, fiul lui Saul,
pentru jurământul** DDDDDomnului
care era între ei, între David şi
Ionatan, fiul lui Saul.
Şi împăratul a luat pe cei

doi fii ai Riţpei*, fiica lui Aia, pe
Armoni şi pe Mefiboşet, pe care
îi născuse ea lui Saul, şi pe cei
cinci fii ai Merabei, fiica lui
Saul, pe care-i născuse ea lui
Adriel, fiul lui Barzilai meho-
latitul. Şi i-a dat în mâinile ga-
baoniţilor şi i-au spânzurat pe
munte înaintea* DDDDDomnului. Şi
cei şapte au căzut împreună şi
au fost ucişi în cele dintâi zile
ale secerişului, la începutul se-
cerişului orzului.
Şi Riţpa*, fiica lui Aia, a luat

un sac şi l-a întins pentru sine
peste stâncă, de la începutul**
seceratului până când a curs
apă peste ei din ceruri; şi n-a lă-
sat să se aşeze pe ei păsările ce-
rurilor ziua, nici fiarele câmpului
noaptea. Şi i s-a spus lui David
ce făcuse Riţpa, fiica lui Aia, ţii-
toarea lui Saul. Şi David a mers
şi a luat oasele lui Saul şi oasele
lui Ionatan, fiul său, de la locu-
itoriia din Iabes-Galaad*, care le
luaseră pe ascuns din piaţa Bet-
Şanului**, unde îi spânzuraseră

filistenii�, în ziua când filistenii îl
uciseseră pe Saul la Ghilboa. Şi
a adus de acolo oasele lui Saul
şi oasele lui Ionatan, fiul său. Şi
au adunat oasele celor care fuse-
seră spânzuraţi. Şi au înmor-
mântat oasele lui Saul şi ale lui
Ionatan, fiul său, în ţara lui Be-
niamin, la Ţela*, în mormântul lui
Chis, tatăl său; şi au făcut tot ce
poruncise împăratul. Şi, după
aceasta, Dumnezeu a fost bine-
voitor** faţă de ţară.
Şi filistenii au făcut din nou

război cu Israel. Şi David a co-
borât cu slujitorii lui şi au lup-
tat împotriva filistenilor. Şi David
era obosit. Şi Işbi-Benob, care
era dintre fiii lui Rafab* (greuta-
tea suliţei lui era de trei sute de
greutăţi de aramă şi el era în-
cins cu o sabie nouă), s-a gândit
să-l lovească pe David. Şi Abi-
şai*, fiul Ţeruiei, l-a ajutat şi l-a
lovit pe filistean şi l-a ucis. Şi oa-
menii lui David i-au jurat, zi-
când: �Să nu mai ieşi** cu noi la
luptă, ca să nu stingi lumina� lui
Israel�.
Şi a fost aşa: după aceea a

fost din nou război* cu filistenii,
în Gob. Atunci Sibecai** huşa-
titul l-a lovit pe Saf, care era unul
dintre fiii lui Rafab.
Şi din nou a fost război cu

filistenii, la Gob. Şi Elhanan*,
fiul lui Iaare-Oreghimc, betlee-
mitul, l-a lovit pe Goliatd** ghiti-
tul; şi mânerul suliţei acestuia
era ca un sul de ţesător.
Şi din nou a fost război, la

Gat, şi acolo era un om foarte
înalt, care avea câte şase degete
la mâini şi şase la picioare,
douăzeci şi patru la număr. Şi i
se născuse şi el lui Rafa*. Şi el
a batjocorit* pe Israel; şi Io-
natan, fiul lui Şimea**, fratele lui
David, l-a ucis. Aceştia patru* i
se născuseră lui Rafa la Gat şi
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au căzut prin mâna lui David şi prin
mâna slujitorilor săi.
Şi David a spus DDDDDomnului

cuvintele* acestei cântări, în ziua
când DDDDDomnul l-a scăpat** din mâna
tuturor vrăjmaşilor săi şi
din mâna lui Saul. Şi a zis:

�DDDDDomnul este stâncaa* mea
şi cetăţuia** mea şi salvatorul meu;

Dumnezeu este stânca meab,
îmi voi pune încredereac* în El,

scutul** meu şi tăriad� salvă-
rii mele,

turnul�� meu cel înalt şi adă-
postul*� meu.

Salvatorul meu, Tu mă salvezi
din asuprire!

Voi chema pe DDDDDomnul care
este vrednic de laudă
şi voi fi salvat de vrăjmaşii mei.
Pentru că valurile morţii m-au

înconjurat,
şuvoaiele lui Belial m-au în-

spăimântat,
legăturile* Locuinţei morţilor

m-au înfăşurat;
m-au prins laţurile morţii.
În strâmtorarea mea L-am

chemat* pe DDDDDomnul
şi am strigat către Dumnezeul

meu,
şi din templul Său El a au-

zit** glasul meu
şi strigătul meu a ajuns la

urechile Sale.
Atunci pământul s-a zguduit*

şi s-a cutremurat;
temeliile** cerurilor s-au clă-

tinat
şi s-au zguduit, pentru că El

Se mâniase.
Fum se înălţa din nările Lui
şi un foc* ieşind din gura Lui

mistuia:
cărbuni se aprindeau din ea.
Şi El a plecat* cerurile şi a

coborât;
şi întuneric** era sub picioa-

rele Lui.
Şi călărea pe un heruvim şi

zbura

şi Se arăta pe aripile* vântului.
Şi a făcut întunericul din ju-

rul* Lui cort,
grămezi de ape, nori deşi ai

cerurilor.
Din strălucirea dinaintea Lui
s-au aprins cărbuni* de foc.
DDDDDomnul a tunat* din ceruri
şi Cel Preaînalt a făcut să-I

răsune glasul.
Şi a trimis săgeţi* şi i-a îm-

prăştiat pe vrăjmaşi;
a trimis fulgerul, şi i-a risipit.
Şi albiile mării* s-au văzut.
Temeliile lumii s-au arătat
la mustrarea** DDDDDomnului,
la vuietul suflării nărilor Lui.
El a trimis* din înălţime, m-a

apucat,
m-a scos din ape mari,
m-a scăpat de vrăjmaşul meu

puternic,
de cei care mă urau,
pentru că erau mai tari decât

mine.
S-au aruncat asupra mea în

ziua necazului meu,
dar DDDDDomnul a fost sprijinul*

meu.
Şi m-a scos la loc* larg,
m-a salvat, pentru că Şi-a găsit

plăcerea** în mine;
DDDDDomnul mi-a răsplătit* după

dreptatea mea,
mi-a întors după curăţia**

mâinilor mele:
pentru că am păzit* căile

DDDDDomnului
şi nu m-am abătut, prin rău-

tate, de la Dumnezeul meu,
pentru că toate judecăţile* Lui

au fost înaintea mea
şi nu m-am depărtat de la

rânduielile Lui.
Şi am fost integru înaintea Lui
şi m-am păzit de nelegiuirea

mea.
Şi DDDDDomnul mi-a răsplătit după

dreptatea* mea,
după curăţia mea înaintea

ochilor Săi.
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Cu cel îndurătora* Te arăţi
îndurător,

cu omul integru Te arăţi in-
tegru.

Cu cel curat Te arăţi curat,
dar cu cel viclean* Te porţi după

viclenia lui.
Şi vei salva poporul* smerit;
şi ochii Tăi sunt peste cei

mândri**, ca să-i cobori.
Pentru că Tu eşti lumina* mea,

DDDDDoamne;
şi DDDDDomnul luminează întunericul

meu.
Căci cu Tine alerg împotriva*

unei cete înarmate;
cu Dumnezeul meu trec peste

zid.
Cât despre Dumnezeu, calea

Lui este desăvârşită*,
Cuvântul DDDDDomnului este în-

cercat**,
El este un scut pentru toţi cei

care se încred în El.
Pentru că cine* este Dumne-

zeu în afară de DDDDDomnul?
Şi cine este o stâncă, dacă nu

Dumnezeul nostru?
Dumnezeu este cetăţuia* mea

cea tare
şi-mi face** calea desăvâr-

şităb�.
El îmi face picioarele ca* ale

cerboaicelor
şi mă face să stau pe înălţi-

mile** mele.
El îmi deprinde* mâinile la

luptă
şi braţele** mele întind un arc

de aramă.
Şi Tu mi-ai dat scutul salvării

Tale
şi bunătatea Ta m-a făcut mare.
Tu mi-ai lărgit* cărarea sub

paşii mei
şi gleznele nu mi s-au clă-

tinatc.
I-am urmărit pe vrăjmaşii mei

şi i-am zdrobit
şi nu m-am întors până nu

i-am nimicit.
Şi i-am nimicit şi i-am stră-

puns şi nu s-au putut ridica,
ci au căzut* sub picioarele

mele.
Şi m-ai încins* cu putere pen-

tru luptă;
ai plecat sub mine pe cei** care

se ridicau împotriva mea.
Şi i-ai făcut pe vrăjmaşii mei

să întoarcă* spatele spre mine
şi i-am nimicit pe cei care mă

urau.
Ei strigau, dar nu era nici un

salvator;
strigau către* DDDDDomnul, dar nu

le-a răspuns.
Şi i-am sfărâmat ca pulberea*

pământului,
i-am zdrobit, i-am călcat** în

picioare ca pe noroiul� străzilor.
Tu m-ai scăpat* din neînţe-

legerile poporului meu.
Tu m-ai păstrat** să fiu cap

al naţiunilor.
Un popor� pe care nu-l cu-

noşteam îmi slujeşted.
Fiii străinului mă linguşesc.
Cum aud ei de mine, mi se

supun.
Fiii străinului şi-au pierdut

inima
şi ies tremurând* dine locuri-

le lor întărite.
Viu este DDDDDomnul şi binecu-

vântată fie Stânca mea
şi înălţat fie Dumnezeu, Stân-

ca* salvării melef!
Da, Dumnezeu, El mă răz-

bună*
şi îmi supune** popoarele
şi mă scoate dintre vrăjma-

şii mei;
da, m-ai înălţat deasupra ce-

lor* care se ridică împotriva
mea.

M-ai scăpat de omul** vio-
lenţei.

De aceea Te voi lăuda, DDDDDoam-
ne, printre* naţiuni
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şi voi cânta psalmi Numelui Tău.
El dă mari* victoriia împăra-

tului Său
şi arată bunătate** unsului

Său,
lui David şi seminţei� lui pentru

totdeauna�.
Şi acestea sunt cele din urmă

cuvinte ale lui David:
David, fiul lui Isai, zice,
şi omul* care a fost ridicat în

înălţime �
unsul** Dumnezeului lui Iacov
şi psalmistul plăcut al lui

Israel � zice:
�Duhul* DDDDDomnului a vorbit

prin mine
şi cuvântul Lui a fost pe limba

mea.
Dumnezeul lui Israel a zis,
Stânca* lui Israel mi-a vorbit:
«Cel care stăpâneşte** pesteb

oameni va fi drept,
stăpânind în temere� de Dum-

nezeu;
Şi va fi ca* lumina dimineţii,

ca răsăritul soarelui,
o dimineaţă fără nori,
când din strălucirea soarelui,

după ploaie,
iarba verde încolţeşte din

pământ.
Cu adevărat, casa mea nu este

aşa înaintea lui Dumnezeu!
Totuşi, El a făcut* cu mine

un legământ pentru totdeauna,
bine rânduit în toate şi sta-

tornic;
pentru că nu va face El să

crească toată salvarea mea şi
buna plăcere?c

Dar cei ai lui Belial vor fi
cu toţii ca* spinii de aruncat,

pentru că nu pot fi luaţi cu
mâna.
Şi omul care se atinge de ei

se înarmează cu fier şi cu mâner
de suliţă;
şi vor fi arşi* de tot cu foc, la

locul lor»�.

Acestea sunt numele* viteji-
lor pe care-i avea David: Io-
şeb-Basşebet tahchemonitul, mai-
marele căpeteniilor: el era Adino
eznitul; care a fost împotrivad a
opt sute, omorâţi deodată.
Şi, după el, Eleazar, fiul lui

Dodo*, fiul unui ahohite**; el era
unul din cei trei viteji care erau
cu David, când i-au înfruntat pe
filistenii care erau adunaţi acolo
la luptă şi se suiseră bărbaţii lui
Israel. El s-a ridicat* şi i-a bătut
pe filisteni, până i-a obosit mâ-
na şi i s-a lipit mâna de sabie � şi
DDDDDomnul a lucrat o mare victo-
rie** în ziua aceea � şi poporul
s-a întors după el numai pentru
a lua prada�.
Şi, după el, a fost Şama*, fiul lui

Aghe, hararitul. Şi filistenii**
se adunaseră în ceată şi acolo
era un ogor plin de linte. Şi po-
porul fugise dinaintea filisteni-
lor. Şi el s-a aşezat în mijlocul o-
gorului şi l-a apărat şi i-a bătut pe
filisteni. Şi DDDDDomnul a adus o mare
salvare.
Şi trei* dintre cei treizeci de

capi au coborât şi au venit pe
timpul culesului la David, în peş-
tera** Adulam, şi ceata filiste-
nilor îşi aşezase tabăra în Valea�
Refaim. Şi David era atunci în
cetăţuie*; şi straja filistenilor
era atunci în Betleem. Şi David
a dorit şi a zis: �O, de mi-ar da ci-
neva de băut apă din fântâna care
este la poarta din Betleem!� Şi
cei trei viteji au pătruns prin ta-
băra filistenilor şi au scos apă
din fântâna care este la poarta din
Betleem şi au luat-o şi au dus-o
lui David. Şi el n-a vrut s-o bea,
ci a turnat-o ca dar de băutură
DDDDDomnului. Şi a zis: �Departe de
mine, DDDDDoamne, să fac aceasta.
Să beau eu sângele* oamenilor
care s-au dus cu riscul vieţilor
lor?� Şi n-a vrut să bea. Aceste

*Ps. 144.10.
**Ps. 89.24.
�Cap. 7.12-16
Ps. 89.29.

*Cap. 7.8,9.
Ps. 78.70,71.
**1 Sam. 16.12;
16.13.
Ps. 89.20,27.

*Mt. 22.43.
2 Pet. 1.21.

*Cap. 22.2,32
**Ex. 18.21.
Ps. 72.1-3.
Is. 11.1-5.
�2 Cr. 19.7,9.

*Jud. 5.31.
Ps. 72.6;
89.36; 110.3.
Pr. 4.18.
Is. 60.1.
Osea 6.5.

*Cap. 7.15,16
Ps. 89.29.
Is. 55.3.

*Mt. 13.41.

*Mt. 3.10;
13.30.
Ev. 6.8.
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lucruri le-au făcut cei trei viteji.
Şi Abişai*, fratele lui Ioab,

fiul Ţeruiei, era căpetenia celor
trei. Şi el şi-a ridicat suliţa îm-
potriva a trei sute şi i-a ucis. Şi
el avea un nume între cei trei. Nu
era el cel mai preţuit între cei
treia? Deci a fost făcut căpe-
tenie a lor, dar n-a ajuns ca primii
trei.
Şi Benaia, fiul lui Iehoiada,

fiul unui om viteaz, mare în fapte,
era din Cabţeel*. El i-a ucis** pe
cei doi leib din Moab. Şi a cobo-
rât şi a ucis un leu în mijlocul unei
gropi într-o zi cu zăpadă. Şi a ucis
pe un egiptean, un bărbat voinic
la înfăţişare. Şi în mâna egip-
teanului era o suliţă şi a coborât
la el cu un toiag şi a smuls suliţa
din mâna egipteanului şi l-a o-
morât chiar cu suliţa sa. Acestea
le-a făcut Benaia, fiul lui Iehoia-
da; şi avea un nume între cei trei
viteji. El era mai preţuit decât
cei treizeci, dar n-a ajuns cât pri-
mii trei. Şi David l-a pus peste
garda* sac.

Asael*, fratele lui Ioab, era
unul din cei treizeci; Elhanan, fiul
lui Dodo, din Betleem; Şama*
haroditul; Elica haroditul; Heleţ
peletitul; Ira, fiul lui Icheş, din
Tecoa; Abiezer din Anatot; Me-
bunai huşatitul; Ţalmon ahohi-
tul; Maharai din Netofa; Heleb,
fiul lui Baana, din Netofa; Itai, fiul
lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Be-
niamin; Benaia piratonitul; Hidai,
de la Nahale-Gaaşd*; Abi-Albon
arbatitul; Azmavet barhumitul;
Eliahba şaalbonitul; Bene-Iaşen;
Ionatan; Şama* hararitul; Ahiam,
fiul lui Şarar, araritul; Elifelet, fiul
lui Ahasbai, fiul maacatitului; E-
liam, fiul lui Ahitofel*, din Ghilo;
Heţrai* carmelitul; Paarai arbitul;
Igheal, fiul lui Natan, de la Ţoba*;
Bani gaditul; Ţelec amonitul; Na-
harai din Beerot, purtătorul arme-

lor lui Ioab, fiul Ţeruiei; Ira* ie-
tritul; Gareb ietritul; Urie* hetitul:
treizeci şi şapte de toţi.
Şi mânia* DDDDDomnului s-a a-

prins din nou împotriva lui Isra-
el. Şi l-a întărâtat pe David îm-
potriva lor, zicând: �Du-te şi nu-
mără** pe Israel şi pe Iuda!� Şi
împăratul a zis lui Ioab, căpetenia
oştirii, care era cu el: �Treci acum
prin toate seminţiile lui Israel, de
la Dan* până la Beer-Şeba, şi
număraţi poporul, ca să ştiu**
numărul poporului!� Şi Ioab a zis
împăratului: �DDDDDomnul Dumne-
zeul tău să adauge* acum la po-
por de o sută de ori pe cât sunt
acum şi să vadă ochii domnului
meu, împăratul, lucrul acesta. Dar
pentru ce găseşte plăcere domnul
meu, împăratul, în lucrul acesta?�
Totuşi cuvântul împăratului a
învins împotriva lui Ioab şi împo-
triva căpeteniilor oştirii. Şi Ioab
şi căpeteniile oştirii au ieşit di-
naintea împăratului să numere
poporul, pe Israel.
Şi au trecut Iordanul şi şi-au

aşezat tabăra la Aroer*, la dreapta
cetăţii care este în mijlocul văii
Gad şi până la Iaezer**. Şi au
venit la Galaad şi la ţara Tahtim-
Hodşie; şi au venit la Dan-Iaan*
şi împrejur, până la Sidon**.
Şi au venit la fortăreaţa Tirului*
şi în toate cetăţile heviţilor** şi
ale canaaniţilor; şi au ieşit la sud
de Iuda, la Beer-Şeba. Şi, după
ce au străbătut toată ţara, după
nouă luni şi douăzeci de zile, au
venit la Ierusalim. Şi Ioab a dat
împăratului suma* numărătorii
poporului: şi erau** în Israel opt
sute de mii de bărbaţi de răz-
boi, care scoteau sabia; şi băr-
baţii lui Iuda: cinci sute de mii de
bărbaţi.
Şi îi bătea* inima lui David,

după ce numărase poporul. Şi
David** a zis DDDDDomnului: �Am pă-

*1 Cr. 11.20.

*Ios. 15.21.
**Ex. 15.15.
1 Cr. 11.22.

*Cap. 8.18;
20.23.

*Cap. 2.18.
1 Cr. 27.7.

*1 Cr. 11.27.

*Jud. 2.9.

*Vers. 11.
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cătuit� mult, că am făcut aceas-
ta. Şi acum, DDDDDoamne, îndepărtea-
ză, Te rog, nelegiuirea robului
tău, pentru că am lucrat�� foar-
te nebuneşte�. Şi, când s-a trezit
David dimineaţa, cuvântul DDDDDom-
nului a fost către profetul Gad*,
văzătorul** lui David, zicând:
�Du-te şi vorbeşte lui David:
«Aşa zice DDDDDomnul: «Îţi pun îna-
inte trei nenorociri: alege-ţi una
şi pe aceasta ţi-o voi face»�.
Şi Gad a venit la David şi i-a
făcut cunoscut şi i-a zis: �Să
vină peste tine şapte ani de foa-
mete* în ţara ta? Sau să fugi
trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi
şi să te alunge? Sau să fie ciumă
trei zile în ţara ta? Acum înţele-
ge şi vezi ce răspuns să duc Celui
care m-a trimis�. Şi David a zis
lui Gad: �Sunt în mare strâmto-
rare. Să cădem, te rog, în mâna
DDDDDomnului, pentru că mari sunt
îndurările* Lui şi să nu cad**
în mâna omului�.
Şi DDDDDomnul a trimis ciumă*

în Israel de dimineaţă până la
timpul hotărât. Şi au murit din
popor, de la Dan până la Beer-
Şeba, şaptezeci de mii de bărbaţi.
Şi îngerul* şi-a întins mâna spre
Ierusalim, ca să-l nimicească; şi
DDDDDomnul S-a întors** de la răul
acela şi a zis îngerului care ni-
micea pe popor: �Destul! Opreş-
te-ţi mâna acum!� Şi îngerul DDDDDom-
nului era lângă aria lui Aravna�
iebusitul. Şi David, când a văzut
pe îngerul care lovea pe popor,
a vorbit DDDDDomnului şi a zis: �Iată,
eu am păcătuit* şi eu am făcut

rău, dar aceste oi** ce au fă-
cut? Fie mâna Ta, Te rog, împo-
triva mea şi împotriva casei ta-
tălui meu!�
Şi Gad a venit în ziua aceea

la David şi i-a zis: �Suie-te*, ri-
dică un altar DDDDDomnului în aria
lui Aravna iebusitul�. Şi David s-a
suit după cuvântul lui Gad, cum
poruncise DDDDDomnul. Şi Aravna
s-a uitat şi l-a văzut pe împărat
şi pe slujitorii lui venind spre el.
Şi Aravna a ieşit şi s-a plecat
cu faţa la pământ înaintea împă-
ratului. Şi Aravna a zis: �Pentru
ce vine domnul meu, împăratul,
la robul său?� Şi David* a zis:
�Ca să cumpăr de la tine aria, ca
să zidesc un altar DDDDDomnului, ca
să înceteze ciumaa** din popor�.
Şi Aravna a zis lui David: �S-o ia
domnul meu, împăratul, şi să jert-
fească ce este bun în ochii lui.
Iată*, boii vor fi pentru arderea-
de-tot, şi uneltele de treierat şi
jugurile boilor în loc de lemne. Pe
toate acestea, împărate, Aravna
le dă împăratului�. Şi Aravna a
zis împăratului: �DDDDDomnul Dum-
nezeul tău să te primească*!� Şi
împăratul a zis lui Aravna: �Nu,
ci cu adevărat voi cumpăra de la
tine cu preţ şi nu voi aduce DDDDDom-
nului Dumnezeului meu arderi-
de-tot care să nu mă coste�. Şi
David a cumpărat* aria şi boii cu
cincizeci de sicli de argint. Şi Da-
vid a zidit acolo un altar DDDDDom-
nului şi a adus arderi-de-tot şi
jertfe de pace. Şi DDDDDomnul a fost
binevoitor* faţă de ţară şi ciu-
maa** a fost oprită de peste Israel.
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*1 Cr. 23.1.

*Cap. 2.17.
**Ios. 19.18.
1 Sam. 28.4.

*2 Sam. 3.4.
**2 Sam. 15.1

*2 Sam. 3.3,4
1 Cr. 3.2.

*1 Cr. 11.6.
**2 Sam. 20.25
�Cap. 2.22,28

*Cap. 2.35.
**Cap. 2.25.
2 Sam. 8.18.
�2 Sam. 12.1
��Cap. 4.18.
*�2 Sam. 23.8

*Ios. 15.7;
18.16.
2 Sam. 17.17

*2 Sam. 12.24

CARTEA  ÎNTÂI  A  ÎMPĂRAŢILORa

Şi împăratul David era bă-
trân*, înaintat în zile. Şi îl acope-
reau cu haine, dar nu se încălzea.
Şi slujitorii săi i-au zis: �Să se ca-
ute pentru domnul nostru, împă-
ratul, o tânără fecioară; şi ea să
stea cu împăratul şi să-l îngrijeas-
că şi să se culce la sânul tău, ca
să se încălzească domnul meu,
împăratul�. Şi au căutat o fată
frumoasă în toate hotarele lui Is-
rael şi au găsit pe Abişag* su-
namita**; şi au adus-o la împărat.
Şi fata era foarte frumoasă şi-l
îngrijea pe împărat şi-i slujea,
dar împăratul n-a cunoscut-o.
Şi Adonia*, fiul Haghitei, s-a

înălţat, zicând: �Eu voi fi îm-
păratb!� Şi şi-a pregătit** care şi
călăreţi şi cincizeci de oameni
care alergau înaintea lui. Şi tatăl
său nu-l mustrasec niciodată, zi-
când: �Pentru ce ai făcut aşa?� Şi
el era şi foarte frumos la chip; şi
l-a născut după* Absalom.
Şi el a vorbit cu Ioab*, fiul Ţe-

ruiei, şi cu preotul Abiatar**; şi
ei l-au ajutat� pe Adonia, urmân-
du-l. Dar preotul Ţadoc*, şi Be-
naia**, fiul lui Iehoiada, şi pro-
fetul Natan�, şi Şimei�� şi Rei
şi vitejii*� lui David n-au fost
cu Adonia. Şi Adonia a înjunghi-
at oi şi boi şi viţei graşi lângă
piatra Zohelet, care este lângă
En-Roguel*, şi a chemat pe toţi
fraţii săi, fiii împăratului, şi pe
toţi bărbaţii lui Iuda, slujitorii îm-
păratului; dar pe profetul Natan,
şi pe Benaia şi pe viteji şi pe fra-
tele său, Solomon*, nu i-a chemat.
Şi Natan a vorbit către Bat-

Şeba, mama lui Solomon, zicând:

�N-ai auzit că Adonia, fiul Haghi-
tei*, s-a făcut împărat, şi domnul
nostru David nu ştie? Şi acum,
vino, te rog, să-ţi dau un sfat, ca
să-ţi scapi viaţa ta şi viaţa fiului
tău, Solomon. Mergi şi intră la
împăratul David şi spune-i: «Dom-
nul meu, împărate, n-ai jurat tu
roabei tale, zicând: «Negreşit, So-
lomon, fiul tău, va împărăţi* după
mine şi el va şedea pe tronul
meu»? De ce dar împărăţeşte Ado-
nia?» Iată, pe când vei vorbi tu
încă acolo cu împăratul, voi intra
şi eu în urma ta şi voi întărid cu-
vintele tale�.
Şi Bat-Şeba a intrat la împă-

rat, în cameră. Şi împăratul era
foarte bătrân; şi Abişag sunamita
servea pe împărat. Şi Bat-Şeba
s-a plecat şi a îngenuncheat îna-
intea împăratului.
Şi împăratul a zis: �Ce do-

reşti?� Şi ea i-a zis: �Domnul
meu, tu ai jurat* roabei tale pe
DDDDDomnul Dumnezeul tău: «Negre-
şit, Solomon, fiul tău, va fi îm-
părat după mine şi el va şedea
pe tronul meu». Şi acum, iată,
Adonia este împărat. Şi tu, domnul
meu, împărate, nu ştii. Şi el
a înjunghiat* boi şi viţei graşi şi
oi în mare număr şi a chemat pe
toţi fiii împăratului, şi pe preo-
tul Abiatar, şi pe Ioab, căpetenia
oştirii, iar pe robul tău, Solomon,
nu l-a chemat. Şi spre tine, dom-
nul meu, împărate, sunt ochii în-
tregului Israel, ca să le spui cine
va şedea pe tronul domnului
meu, împăratul, după el. Şi va fi
aşa: îndată ce domnul meu, îm-
păratul, va adormi* cu părinţii săi,
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eu şi fiul meu, Solomon, vom fi soco-
tiţi păcătoşi�.
Şi, iată, pe când vorbea ea cu

împăratul, a intrat şi profetul Na-
tan. Şi i-au spus împăratului, zi-
când: �Iată, profetul Natan�. Şi
el a intrat la împărat şi s-a ple-
cat înaintea împăratului cu faţa
la pământ.
Şi Natan a zis: �Domnul meu,

împărate, ai zis tu: «Adonia va fi
împărat după mine şi va şedea
pe tronul meu»? Pentru că a co-
borât* astăzi şi a înjunghiat boi
şi viţei graşi şi oi în mare număr
şi a chemat pe toţi fiii împăratu-
lui şi pe căpeteniile oştirii şi pe
preotul Abiatar şi, iată, mănâncă
şi beau înaintea lui şi zic: «Tră-
iască** împăratul Adonia!» Iar
pe mine, robul tău, pe preotul
Ţadoc, şi pe Benaia, fiul lui Ie-
hoiada, şi pe Solomon, robul tău,
nu ne-a chemat. Este lucrul acesta
de la domnul meu, împăratul, şi tu
n-ai arătat robilor tăia cine va şe-
dea pe tronul domnului meu, îm-
păratul, după el?�
Şi împăratul David a răspuns

şi a zis: �Chemaţi-mi pe Bat-Şe-
ba�. Şi ea a intrat înaintea împă-
ratului şi a stat înaintea împă-
ratului. Şi împăratul a jurat şi a
zis: �Viu* este DDDDDomnul, care a
răscumpărat sufletul meu din orice
strâmtorare. Cu adevărat, cum*
ţi-am jurat pe DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel, zicând: «Negreşit,
fiul tău Solomon va împărăţi
după mine şi el va şedea pe tro-
nul meu în locul meu», aşa voi
face în ziua aceasta�.
Şi Bat-Şeba s-a plecat cu faţa

până la pământ şi a îngenuncheat
înaintea împăratului şi a zis:
�Trăiască* domnul meu, împă-
ratul David, pentru totdeauna!�
Şi împăratul David a zis:

�Chemaţi-mi pe preotul Ţadoc,
şi pe profetul Natan, şi pe Bena-
ia, fiul lui Iehoiada�. Şi ei au in-

trat înaintea împăratului. Şi îm-
păratul le-a zis: �Luaţi* cu voi pe
slujitorii domnului vostru şi pu-
neţi pe Solomon, fiul meu, călare
pe catârul** meu şi coborâţi-l la
Ghihonb�. Şi preotul Ţadoc, şi
profetul Natan, să-l ungă* acolo
împărat peste Israel; şi sunaţi**
din trâmbiţă şi spuneţi: «Trăias-
că împăratul Solomon!» Şi vă
veţi sui în urma lui şi el va veni şi
va şedea pe tronul meu; şi el
va fi împărat în locul meu şi eu
am poruncit ca el să fie condu-
cător peste Israel şi peste Iuda�.
Şi Benaia, fiul lui Iehoiada, a
răspuns împăratului, zicând:
�Amin*! Aşa să zică şi DDDDDomnul
Dumnezeul domnului meu, împă-
ratul! Cum* a fost DDDDDomnul cu
domnul meu, împăratul, aşa să
fie şi cu Solomon şi să facă**
tronul lui mai mare decât tronul
domnului meu, împăratul David�.
Şi preotul Ţadoc, şi profetul

Natan, şi Benaia*, fiul lui Ie-
hoiada, şi cheretiţii** şi peletiţii
au coborât şi l-au pus pe Solomon
pe catârul împăratului David şi
l-au dus la Ghihon. Şi preotul
Ţadoc a luat cornul cu untde-
lemn* din cort şi l-a uns** pe So-
lomon. Şi au sunat din trâmbiţă şi
tot� poporul a zis: �Trăiască îm-
păratul Solomon!� Şi tot poporul
s-a suit după el; şi poporul cânta
din fluiere şi se bucura cu mare
bucurie, încât se zguduia pă-
mântul de glasul lor.
Şi Adonia şi toţi oaspeţii care

erau cu el au auzit, pe când ter-
minau de mâncat. Şi Ioab a auzit
sunetul trâmbiţei şi a zis: �Pentru
ce este vuietul acesta de care ră-
sună cetatea?� Pe când vorbea el
încă, iată, a venit Ionatan*, fiul
preotului Abiatar. Şi Adonia i-a
zis: �Intră, pentru că eşti om**
viteazc şi aduci ştiri bune�.
Şi Ionatan a răspuns şi a zis

lui Adonia: �Cu adevărat, împă-
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ratul David, domnul nostru, l-a fă-
cut împărat pe Solomon. Şi îm-
păratul a trimis cu el pe preotul
Ţadoc, şi pe profetul Natan, şi
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, şi pe
cheretiţi şi pe peletiţi şi l-au pus
pe catârul împăratului. Şi preo-
tul Ţadoc şi profetul Natan l-au
uns împărat în Ghihon şi s-au suit
de acolo, veselindu-se, încât răsu-
nă cetatea. Acesta este vuietul pe
care l-aţi auzit. Ba încă Solomon
şade* pe tronul împărăţiei. Şi
chiar şi slujitorii împăratului au
venit să-l binecuvânteze pe dom-
nul nostru, împăratul David, zi-
când: «Dumnezeul tău să facă* nu-
mele lui Solomon mai bun decât
numele tău şi să facă tronul lui mai
mare decât tronul tău!» Şi împă-
ratul s-a plecat** pe pat. Şi împă-
ratul a mai zis aşa: «Binecuvântat
să fie DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel, care a dat* astăzi pe unul
să şadă pe tronul meu, şi ochii**
mei văd lucrul acesta»�.
Şi toţi oaspeţii care erau ai lui

Adonia au tremurat şi s-au ridicat
şi au mers fiecare pe drumul său.
Şi Adonia s-a temut de Solomon
şi s-a ridicat şi a mers şi s-a apu-
cat* de coarnele altarului. Şi i s-a
spus lui Solomon, zicând: �Iată,
Adonia se teme de împăratul So-
lomon şi, iată, s-a apucat de coar-
nele altarului, zicând: «Să-mi jure
împăratul Solomon întâi că nu va
omorî cu sabia pe slujitorul său»�.
Şi Solomon a zis: �Dacă va fi

un fiu vrednic, un fir din părul*
lui nu va cădea la pământ, dar, da-
că se va găsi rău în el, va muri�.
Şi împăratul Solomon a trimis şi
l-a coborât de la altar. Şi el a ve-
nit şi s-a plecat înaintea împă-
ratului Solomon. Şi Solomon i-a
zis: �Du-te acasă!�
Şi zilele lui David s-au apro-

piat de moarte*; şi a poruncit lui
Solomon, fiul său, zicând: �Eu
merg* pe calea întregului pământ;

tu fii tare** şi fii bărbat. Şi pă-
zeşte cele de păzit ale DDDDDomnului
Dumnezeului tău, umblând* în
căile Lui, păzind rânduielile Lui
şi poruncile Lui şi judecăţile Lui
şi mărturiile Lui, după cum este
scris în legea lui Moise, ca să
prosperia** în tot ce vei face şi
oriunde te vei întoarce, ca DDDDDom-
nul să întărească* cuvântul Său,
pe care l-a spus despre mine, zi-
când: «Dacă** fiii tăi vor lua
aminte la calea lor, umblând� îna-
intea Mea în adevăr, cu toată ini-
ma lor şi cu tot sufletul lor, nu vei
fi lipsitb��», a zis El, «de un băr-
bat pe tronul lui Israel».
Şi mai ştii şi ce mi-a făcut*

Ioab, fiul Ţeruiei, ce a făcut celor
două căpetenii ale oştirilor lui
Israel: lui Abner**, fiul lui Ner, şi
lui Amasa�, fiul lui Ieter, pe care
i-a ucis şi în timp de pace a văr-
sat sânge de război şi a pus sânge
de război pe cingătoarea lui care
era pe coapsele lui şi pe sandalele
lui care erau în picioarele lui. Şi
fă după înţelepciunea* ta şi perii
lui albi să nu coboare în pace
în Locuinţa morţilor.

Dar să arăţi îndurare fiilor lui
Barzilai* din Galaad şi ei să fie
dintre cei care vor mânca** la ma-
sa ta, pentru că au venit� la mine,
când fugeam de faţa lui Absalom,
fratele tău.
Şi, iată, la tine este Şimei*,

fiul lui Ghera beniamitul, de la
Bahurim. El m-a blestemat cu
blestem greu în ziua când mer-
geam la Mahanaim, dar a cobo-
rât** în întâmpinarea mea la
Iordan şi i-am jurat� pe DDDDDomnul,
zicând: «Nu te voi omorî cu sa-
bia». Şi acum, nu-l lăsa nepedep-
sitc*, pentru că eşti om înţelept
şi vei şti ce să-i faci. Şi să cobori
în sânge** perii săi albi în Lo-
cuinţa morţilor�.
Şi David a adormit* cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat în
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cetatea** lui David. Şi zilele cât
a împărăţit* David peste Israel au
fost patruzeci de ani: şapte ani a
împărăţit în Hebron şi treizeci şi
trei de ani a împărăţit în Ierusa-
lim. Şi Solomon a şezut* pe tro-
nul lui David, tatăl său; şi îm-
părăţia s-a întărit** foarte mult.
Şi Adonia, fiul Haghitei, a

venit la Bat-Şeba, mama lui So-
lomon. Şi ea a zis: �Vii* cu pace?�
Şi el a zis: �Cu pace�. Şi a zis:
�Am să-ţi spun un cuvânt�. Şi ea
a zis: �Vorbeşte�. Şi el a zis: �Ştii
că împărăţia era* a mea şi tot**
Israelul şi-a îndreptat faţa către
mine, ca să fiu împărat, dar� îm-
părăţia s-a întors şi este a fratelui
meu, pentru că era a lui�� de la
DDDDDomnul. Şi acum am o singură ce-
rere la tine; nu mă refuza�. Şi ea
i-a zis: �Vorbeşte!� Şi el a zis:
�Vorbeşte, te rog, împăratului So-
lomon, pentru că nu te va refuza,
să-mi dea de soţie pe Abişag*
sunamita�. Şi Bat-Şeba i-a zis:
�Bine, voi vorbi împăratului pen-
tru tine�.
Şi Bat-Şeba a intrat la împă-

ratul Solomon, să-i vorbească
pentru Adonia. Şi împăratul s-a
ridicat în întâmpinarea ei şi s-a
plecat* înaintea ei şi a stat jos pe
tronul său; şi a făcut să se pună
un tron pentru mama împăratu-
lui şi ea a stat** la dreapta lui. Şi
ea a zis: �Doresc să-ţi fac o mică
cerere, nu mă refuza�. Şi împăratul
a zis: �Cere, mama mea, pentru
că nu te voi refuza�. Şi ea a zis:
�Să se dea Abişag sunamita de
soţie lui Adonia, fratele tău�. Şi
împăratul Solomon a răspuns şi
a zis mamei sale: �Şi pentru ce
ceri pe Abişag sunamita pentru
Adonia? Cere şi împărăţia pen-
tru el, pentru că este fratele meu
mai mare*, şi pentru el şi pentru
preotul Abiatar**, şi pentru Ioab,
fiul Ţeruiei�. Şi împăratul Solo-
mon a jurat pe DDDDDomnul, zicând:
�Aşa să-mi facă Dumnezeu, şi
încă mai mult, dacă n-a spus*

Adonia acest cuvânt chiar împo-
triva vieţii lui. Şi acum, viu este
DDDDDomnul, care m-a întărit şi m-a
pus pe tronul lui David, tatăl meu,
şi care mi-a făcut o casă, după
cum a vorbit*, astăzi va fi omorât
Adonia�. Şi împăratul Solomon a
trimis* pe Benaia, fiul lui Ieho-
iada, şi el s-a aruncat asupra lui
şi acela a murit.
Şi împăratul i-a zis preotu-

lui Abiatar: �Du-te la Anatot*, la
câmpurile tale, pentru că eşti un
om** al morţii; dar astăzi nu
te voi omorî, pentru că ai purtat�
chivotul Domnului DDDDDumnezeu
înaintea lui David, tatăl meu, şi
ai suferit�� în tot ce a suferit ta-
tăl meu�. Şi Solomon l-a alungat
pe Abiatar din preoţia DDDDDomnu-
lui, pentru a împlini cuvântul*
DDDDDomnului pe care l-a spus cu
privire la casa lui Eli, în Şilo.
Şi ştirea a venit până la Ioab

(pentru că Ioab îl urmase* pe Ado-
nia, deşi nu-l urmase** pe Absa-
lom). Şi Ioab a fugit la cortul
DDDDDomnului şi a apucat� coarnele
altarului. Şi i s-a spus împăra-
tului Solomon că Ioab a fugit la
cortul DDDDDomnului şi, iată, este
lângă altar. Şi Solomon a trimis*
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zi-
când: �Du-te şi aruncă-te asupra
lui�. Şi Benaia a venit la cortul
DDDDDomnului şi i-a zis: �Aşa zice îm-
păratul: «Ieşi!»� Şi el a zis: �Nu,
pentru că aici voi muri�. Şi Bena-
ia a adus din nou cuvânt împă-
ratului, zicând: �Aşa a vorbit Ioab
şi aşa mi-a răspuns�. Şi împăra-
tul i-a zis: �Fă cum a zis şi arun-
că-te asupra lui şi înmormântea-
ză-l şi îndepărtează* de la mine
şi de la casa tatălui meu sângele
pe care l-a vărsat Ioab fără mo-
tiv. Şi DDDDDomnul să întoarcă sân-
gele* lui asupra capului lui, pen-
tru că s-a aruncat** asupra celor
doi bărbaţi mai drepţi şi mai
buni decât el şi i-a ucis cu sabia,
şi tatăl meu David n-a ştiut: pe
Abner�, fiul lui Ner, căpetenia
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oştirii lui Israel, şi pe Amasa��,
fiul lui Ieter, căpetenia oştirii lui
Iuda. Şi sângele lor să cadă asu-
pra capului lui Ioab şi asupra ca-
pului seminţei* lui pentru totdea-
una; iar pacea să fie de la DDDDDom-
nul peste David** şi peste sămân-
ţa lui şi peste casa lui şi peste
tronul lui pentru totdeauna�.
Şi Benaia*, fiul lui Iehoiada,

s-a suit şi s-a aruncat asupra lui
şi l-a omorât. Şi a fost înmormân-
tat în casa lui, în pustiu**. Şi îm-
păratul l-a pus pe Benaia*, fiul lui
Iehoiada, în locul lui, peste oşti-
re; şi împăratul l-a pus pe preotul
Ţadoc** în locul� lui Abiatar.
Şi împăratul a trimis şi a che-

mat pe Şimei* şi i-a zis: �Zideş-
te-ţi o casă în Ierusalim şi locu-
ieşte acolo şi să nu ieşi de acolo,
nici încoace, nici încolo. Şi va fi
aşa: în ziua când vei ieşi şi vei
trece pârâul* Chedron, să ştii că
vei muri negreşit: sângele** tău
va fi asupra capuluia tău�.
Şi Şimei a zis împăratului:

�Bun este cuvântul acesta; cum a
vorbit domnul meu, împăratul, aşa
va face slujitorul tău�. Şi Şimei a
locuit în Ierusalim multe zile.
Şi a fost aşa: după trei ani, doi

slujitori de-ai lui Şimei au fugit la
Achiş*, fiul lui Maaca, împăratul
din Gat. Şi i-au spus lui Şimei, zi-
când: �Iată, slujitorii tăi sunt în
Gat�. Şi Şimei s-a ridicat şi şi-a
înşeuat măgarul şi a mers la Gat,
la Achiş, ca să-i caute pe slujitorii
săi; şi Şimei a mers şi i-a adus pe
slujitorii săi din Gat.
Şi i s-a spus lui Solomon că

Şimei a plecat din Ierusalim la
Gat şi s-a întors. Şi împăratul a
trimis şi l-a chemat pe Şimei şi
i-a zis: �Nu te-am pus eu să juri
pe DDDDDomnul şi ţi-am mărturisit, zi-
când: «Să ştii negreşit că, în ziua
când vei ieşi şi vei merge încoace
şi încolo, vei muri»? Şi tu mi-ai
spus: «Bun este cuvântul pe care

l-am auzit». Pentru ce dar n-ai pă-
zit jurământul DDDDDomnului şi porunca
pe care ţi-am poruncit-o?�
Şi împăratul a zis lui Şimei:

�Cunoşti* tot răul pe care ştie
inima ta că i l-ai făcut lui David,
tatăl meu: şi DDDDDomnul să întoar-
că** răul tău asupra capului tău.
Şi împăratul Solomon să fie bi-
necuvântat şi tronul* lui David
să fie întărit înaintea DDDDDomnului
pentru totdeauna�.
Şi împăratul a poruncit* lui

Benaia, fiul lui Iehoiada, şi el a
ieşit şi s-a aruncat asupra lui şi
acela a murit.
Şi împărăţia s-a întărit** în

mâna lui Solomon.
Şi Solomon s-a înrudit prin

căsătorie* cu Faraon, împăratul
Egiptului, şi a luat pe fiica lui Fa-
raon şi a adus-o în cetatea** lui
David, până avea să termine de
zidit casa� lui şi casa�� DDDDDomnului
şi zidul*� Ierusalimului de jur-îm-
prejur. Dar poporul jertfea* pe
înălţimi, pentru că nu era zidită o
casă Numelui DDDDDomnului până în
zilele acelea. Şi Solomon Îl iubea*
pe DDDDDomnul, umblând** în rânduie-
lile lui David, tatăl său, numai că
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi împăratul a mers la Gaba-

on*, ca să jertfească acolo, pen-
tru că** aceasta era înălţimea cea
mare. Solomon a adus o mie de
arderi-de-tot pe acest altar.

DDDDDomnul S-a arătat* lui Solo-
mon la Gabaon într-un vis** de
noapte. Şi Dumnezeu i-a zis: �Ce-
re� ce vrei să-ţi daub�. Şi Solomon
a zis: �Tu ai arătat mare îndura-
re* robului Tău David, tatăl meu,
după cum el a umblat** înaintea
Ta în adevăr şi în dreptate şi în in-
tegritate a inimii faţă de Tine; şi
i-ai păstrat� această mare îndu-
rare şi i-ai dat un fiu, care şade
pe tronul său, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne Dumnezeul meu,
Tu l-ai făcut* pe robul Tău împărat
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în locul lui David, tatăl meu, şi
eu sunt un copil** mic, nu ştiu�
nici să ies, nici să intru. Şi robul Tău
este în mijlocul poporului Tău
pe care l-ai ales*, un popor mare,
care nu se poate socoti**, nici
număra, datorită mulţimii lui.
Deci dă* robului Tău o inimă
care înţelegea, ca să judece** pe
poporul Tău, ca să deosebească�
între bine şi rău; pentru că cine
poate judeca pe acest numeros
popor al Tău?�
Şi cuvântul a fost bun în ochii

DDDDDomnului, că Solomon a cerut
acest lucru. Şi Dumnezeu i-a zis:
�Pentru că ai cerut acest lucru şi
n-ai cerut pentru tine zile multe
şi n-ai cerut pentru tine bogăţii
şi n-ai cerut viaţa vrăjmaşilor
tăi, ci ai cerut* pentru tine pri-
cepere, ca să înţelegi judecata,
iată, am făcut* după cuvântul
tău; ţi-am dat** o inimă înţeleap-
tă şi care înţelege, încât n-a fost
nimeni asemenea ţie înaintea ta
şi nu se va ridica nimeni aseme-
nea ţie după tine. Şi ţi-am dat şi*
ce n-ai cerut: bogăţii** şi glorie,
încât nu va fi nimeni asemenea
ţie între împăraţi în toate zilele
tale. Şi, dacă vei umbla* în căile
Mele, păzind rânduielile Mele şi
poruncile Mele, cum a umblat
David, tatăl tău, atunci îţi voi
lungi** zilele�. Şi Solomon s-a
trezit* şi, iată, a fost un vis.
Şi a venit la Ierusalim şi a

stat înaintea chivotului legămân-
tului DDDDDomnului şi a adus arderi-
de-tot şi jertfe de pace şi a făcut
un ospăţ** tuturor slujitorilor săi.

Atunci două femei curve
au venit la împărat şi au stat*
înaintea lui. Şi una dintre femei a
zis: �Te rog, domnul meu! Eu şi
femeia aceasta locuiam într-o
casă şi eu am născut cu ea în casă.
Şi a fost aşa: a treia zi după ce
am născut, a născut şi această
femeie. Şi eram împreună; nici un

străin nu era cu noi în casă; nu-
mai noi amândouă eram în casă.
Şi fiul acestei femei a murit noap-
tea, pentru că s-a culcat pe el. Şi
ea s-a sculat la miezul nopţii şi a
luat pe fiul meu de lângă mine,
când roaba ta dormea, şi l-a cul-
cat la sânul ei; şi pe fiul ei, care
era mort, l-a culcat la sânul meu.
Şi m-am sculat dimineaţa să a-
lăptez pe fiul meu şi, iată, era
mort! Şi m-am uitat la el dimi-
neaţa şi, iată, nu era fiul meu pe
care-l născusem�. Şi femeia cea-
laltă a zis: �Ba nu, pentru că fiul
meu este cel viu şi fiul tău este
cel mort�. Şi aceea zicea: �Ba nu,
pentru că fiul tău este cel mort şi
fiul meu este cel viu�. Aşa vor-
beau ele înaintea împăratului. Şi
împăratul a zis: �Una zice: «Aces-
ta, cel viu, este fiul meu şi cel
mort este fiul tău» şi cealaltă zice:
«Ba nu; pentru că cel mort este
fiul tău şi cel viu este fiul meu»�.
Şi împăratul a zis: �Aduceţi-mi o
sabie�. Şi au adus o sabie înain-
tea împăratului. Şi împăratul a
zis: �Tăiaţi pe copilul cel viu şi
daţi jumătate uneia şi jumătate
celeilalte�. Şi femeia al căreia era
copilul cel viu a vorbit împăratu-
lui, pentru că lăuntrul ei era tul-
burat* pentru fiul ei, şi a zis: �Te
rog, domnul meu, dă-i ei copilul
cel viu şi nu-l omorî nicidecum�.
Şi cealaltă a zis: �Să nu fie nici al
meu, nici al tău; tăiaţi-l în două�.
Şi împăratul a răspuns şi a

zis: �Daţi-i celei dintâi copilul
cel viu şi nu-l omorâţi, pentru că
ea este mama lui�.
Şi tot Israelul a auzit de judeca-

ta pe care o făcuseb împăratul şi s-
au temut de împărat, pentru că au
văzut că înţelepciunea* lui Dum-
nezeu era în el, ca să facă judecată.
Şi împăratul Solomon era îm-

părat peste tot Israelul. Şi aces-
tea sunt căpeteniile pe care le avea:

Azaria, fiul lui Ţadoc*, preotul;
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Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa,
scriitoria;

Iosafat*, fiul lui Ahilud, cro-
nicar;
şi Benaia*, fiul lui Iehoiada,

era peste oştire;
şi Ţadoc şi Abiatar** erau

preoţi;
şi Azaria, fiul lui Natan, era

peste* administratori;
şi Zabud, fiul lui Natan, era

dregător**, prieten� al împăratului;
şi Ahişar era peste treburile

caseib;
şi Adoniram*, fiul lui Abda,

era peste taxe.
Şi Solomon avea doisprezece

administratori peste tot Israelul;
şi ei aduceau hrană împăratului
şi casei sale: fiecare trebuia să
aducă hrană o lună pe an. Şi a-
cestea sunt numele lor:

Ben-Hur, peste muntele* lui
Efraim;

Ben-Decher, peste Macaţ şi
peste Şaalbim* şi peste Bet-Şe-
meş** şi peste Elon-Bet-Hanan;

Ben-Hesed, peste câmpiic; şi
el avea Soco* şi tot pământul
Hefer**;

Ben-Abinadab, peste tot cu-
prinsul Dorului*; Tafat, fiica lui
Solomon, îi era soţie;

Baana, fiul lui Ahilud, peste
Taanac* şi peste Meghido şi peste
tot Bet-Şeanul**, care este lângă
Ţartan�, sub Izreel, de la Bet-Şean
până la Abel-Mehola��, până
dincolo de Iocmeam*�;

Ben-Gheber, peste Ramot-Ga-
laad*; el avea satele** lui Iair, fiul
lui Manase, care sunt în Galaad;
el avea ţinutul� Argob care este
în Basan, şaizeci de cetăţi mari, cu
ziduri şi zăvoare de aramă;

Ahinadab, fiul lui Ido, peste
Mahanaim*;

Ahimaaţ*, peste Neftali; şi el
luase de soţie pe Basmat, fiica lui
Solomon;

Baana, fiul lui Huşai*, peste
Aşer şi Bealot;

Iosafat, fiul lui Paruah, peste
Isahar;
Şimei*, fiul lui Ela, peste Be-

niamin;
Gheber, fiul lui Uri, peste ţara

Galaad, ţara* lui Sihon, împăra-
tul amoriţilor, şi a lui Og, împăra-
tul Basanului, pentru că numai el
era administrator în această ţară.

Iuda şi Israel erau mulţi la nu-
măr, ca nisipul* care este lângă
mare, mâncând** şi bând şi des-
fătându-se.
Şi Solomon* a stăpânit peste

toate împărăţiile de la râud** până
la ţara filistenilor şi până la
hotarul Egiptului. Ei au adus�
daruri şi au slujit lui Solomon în
toate zilele vieţii sale.
Şi hrana lui Solomon pentru

o zi era: treizeci de cori de floa-
rea făinii şi şaizeci de cori de făi-
nă, zece boi îngrăşaţi şi douăzeci
de boi păşunaţi şi o sută de oi, în
afară de cerbi şi de gazele şi de
căprioare şi de păsări îngrăşate.
Pentru că stăpânea peste tot din-
coace de râu: de la Tifsahe până
la Gaza*, peste toţi** împăraţii de
dincoace de râu. Şi avea pace�
pretutindeni împrejurul lui. Şi Iu-
da şi Israel au locuit* în siguranţă,
fiecare sub via sa şi sub smochi-
nul său, de la Dan** până la Beer-
Şeba, în toate zilele lui Solomon.
Şi Solomon avea* patruzecif

de mii de iesle de cai pentru ca-
rele sale şi douăsprezece mii
de călăreţi.
Şi administratorii* aceia adu-

ceau hrană împăratului Solomon
şi tuturor celor care veneau la ma-
sa împăratului Solomon, fiecare
în luna sa; nu lăsau să fie vreo
lipsă. Şi orzul şi paiele pentru cai
şi caii* de curse le aduceau la
locul unde se aflau administra-
torii, fiecare după misiunea sa.
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Şi Dumnezeu a dat* lui Solo-
mon înţelepciune şi foarte multă
pricepere şi o inimă deschisă,
ca nisipul** care este pe ţărmul
mării. Şi înţelepciunea lui Solo-
mon a întrecut înţelepciunea tu-
turor fiilor răsăritului* şi toată
înţelepciunea** Egiptului. Şi era
mai înţelept* decât toţi oamenii,
decât Etan** ezrahitul şi decât
Heman şi Calcol� şi Darda, fiii
lui Mahol. Şi numele lui era ves-
tit între toate naţiunile, de jur-
împrejur. Şi a rostit* trei mii de
proverbe şi cântările lui au fost o
mie cinci**. Şi a vorbit despre
copaci, de la cedrul care este în
Liban, până la isopul care răsare
din zid; şi a vorbit despre anima-
le şi despre păsări şi despre târâ-
toare şi despre peşti. Şi de la toa-
te popoarele veneau* să audă în-
ţelepciunea lui Solomon, de la
toţi împăraţii pământului, care
auziseră de înţelepciunea lui.
Şi Hiram*, împăratul Tirului,

i-a trimis pe slujitorii săi la Solo-
mon, pentru că auzise că-l unse-
seră împărat în locul tatălui său;
căci Hiram îl iubise** pe David
în toate zilele. Şi Solomon a trimis
la Hiram, zicând: �Ştii că David,
tatăl meu, n-a putut să zidească o
casă pentru Numele DDDDDomnului
Dumnezeului său din cauza răz-
boiului* cu care l-au înconjurat
vrăjmaşii săi, până când DDDDDomnul
i-a pus sub talpa picioarelor sale.
Şi acum DDDDDomnul Dumnezeul meu
mi-a dat odihnă* de jur-împrejur:
nu este nici un potrivnic, nici o
împrejurare rea. Şi, iată, am de
gând* să zidesc o casă pentru Nu-
mele DDDDDomnului Dumnezeului meu,
după cum a vorbit DDDDDomnul lui Da-
vid, tatăl meu, zicând: «Fiul tău,
pe care-l voi pune în locul tău pe
tronul tău, el va construi o casă
pentru Numele Meu». Şi acum po-
runceşte să taie pentru mine cedri*
din Liban; şi slujitorii mei vor fi

împreună cu slujitorii tăi; şi-ţi voi
da plată pentru slujitorii tăi, după
toate câte îmi vei zice, pentru că
ştii că între noi nu este cine să se
priceapă să taie lemne ca sido-
nienii�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Hi-

ram cuvintele lui Solomon, s-a bu-
curat mult şi a zis: �Binecuvântat să
fie astăzi DDDDDomnul, care i-a dat lui
David un fiu înţelept peste acest
popor mare!� Şi Hiram a trimis la
Solomon, zicând: �Am auzit pen-
tru ce ai trimis la mine; îţi voi îm-
plini toată dorinţa ta cu privire la
lemnele de cedru şi cu privire la
lemnele de chiparos. Slujitorii mei
le vor coborî din Liban la mare şi
le voi pune* pe mare în plute,
până la locul la care îmi vei trimite
cuvânt, şi le voi desface acolo, şi le
vei lua. Şi să-mi împlineşti şi tu
dorinţa mea, dând pâine** casei
mele�. Şi Hiram i-a dat lui So-lo-
mon lemne de cedru şi lemne de
chiparos, după dorinţa lui. Şi Solo-
mon* i-a dat lui Hiram douăzeci
de mii de cori de grâu pentru
hrana casei lui şi douăzeci de cori
de untdelemn curata: aceasta i-a
dat Solomon lui Hiram an de an.
Şi DDDDDomnul i-a dat lui Solomon

înţelepciune, cum* îi zisese. Şi era
pace între Hiram şi Solomon: şi
au făcut legământ amândoi.
Şi împăratul Solomon a ridi-

cat* oameni de corvoadă din tot
Israelul; şi oamenii de corvoadă
au fost treizeci de mii de bărbaţi.
Şi i-a trimis în Liban pe rând, câ-
te zece mii pe lună; o lună erau în
Liban, două luni acasă; şi Adoni-
ram* era peste oamenii de cor-
voadă. Şi Solomon avea* şapte-
zeci de mii de purtători de po-
veri şi optzeci de mii de cioplitori
în piatră, în munţi, în afară* de
supraveghetorii puşi de Solomon
peste lucrare, trei mii trei sute,
care supravegheau poporul care
făcea lucrarea. Şi împăratul a po-
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runcit şi au adus pietre mari, pietre
de preţ, pietre cioplite*, ca să facă
temelia casei. Şi constructorii lui
Solomon şi constructorii
lui Hiram şi ghibliţii* le-au cio-
plit şi au pregătit lemnele şi pie-
trele pentru construirea casei.
Şi a fost aşa: în anul patru

sute optzeci* de la ieşirea fiilor
lui Israel din ţara Egiptului, în
anul al patrulea al împărăţiei lui
Solomon peste Israel, în luna Ziv,
care este luna a doua, a început
construirea** casei DDDDDomnului.
Şi casa* pe care a construit-o

împăratul Solomon pentru DDDDDom-
nul avea lungimea de şaizeci de
coţi şi lăţimea de douăzeci şi
înălţimea de treizeci de coţi. Şi
pridvorul, în faţa templului casei,
era de douăzeci de coţi în lun-
gime, potrivit lăţimii casei, şi de
zece coţi lăţime, în faţa casei. Şi
a făcut casei ferestre* largi înă-
untru şi strâmte în afară. Şi a
construit pe zidul casei etaje* îm-
prejur, pe zidurile casei, împre-
jurul templului şi a părţii din spa-
te**; şi a făcut camere laterale�
împrejur. Lăţimea etajului de jos
era de cinci coţi şi lăţimea celui
din mijloc de şase coţi şi lăţimea
celui de-al treilea de şapte coţi;
pentru că pe partea din afară a
casei a făcut ieşituri înguste îm-
prejur, pentru ca nimic să nu fie
prins în zidurile casei.
Şi casa*, când a fost zidită, a

fost zidită din piatră pregătită în
totul mai înainte de a fi adusăa şi
nu s-a auzit nici ciocan, nici
secure, nici vreo unealtă de fier,
în casă, când a fost construită.

Intrarea camerelor laterale de
la mijlocb era în partea dreaptă a
casei; şi se suiau la etajul de la
mijloc pe o scară în spirală, şi de
la cel din mijloc la al treilea. Şi a
construit casa şi a terminat-o*; şi
a acoperit casa cu grinzi şi cu
scânduri de cedru. Şi a construit

etajele împrejurul întregii case,
de cinci coţi înălţime; şi erau prinse
de casă prin lemnele de cedru.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Solomon, zicând: �Cât de-
spre casa aceasta pe care o con-
struieşti, dacă vei umbla* în rân-
duielile Mele şi vei face judecă-
ţile Mele şi vei păzi toate porun-
cile Mele, umblând în ele, voi îm-
plini cuvântul** Meu despre tine,
pe care l-am spus lui David, tatăl
tău. Şi voi locui* în mijlocul fii-
lor lui Israel şi nu voi părăsi** pe
poporul Meu, Israel�.
Şi Solomon a construit casa

şi a terminat-o. Şi a acoperitc pe-
reţii* casei pe dinăuntru cu scân-
duri de cedru; de la pardoseala ca-
sei până la grinzile acoperişului,
i-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru
şi a îmbrăcat pardoseala casei cu
scânduri de chiparos. Şi a acope-
ritc cu scânduri de cedru cei două-
zeci de coţi ai părţii celei mai
dinăuntru a casei, atât pardoseala
cât şi pereţii; şi a construit pentru
ea, înăuntru, pentru partea din spa-
te, Sfânta* Sfintelor. Şi casa, adică
templul dinaintea sa, era de patru-
zeci de coţi. Şi cedrul casei pe di-
năuntru era cu sculpturi de colocin-
ţi* şi flori pe jumătate deschise; to-
tul era de cedru, nu se vedea piatra.
Şi a pregătit partea din spate

în mijlocul casei, înăuntru, ca să
pună acolo chivotul legământului
DDDDDomnului. Şi partea din spate,
înăuntru, avea douăzeci de coţi
lungime şi douăzeci de coţi lăţi-
me şi douăzeci de coţi înălţime:
şi a acoperit-o cu aur curat; şi a
acoperit altarul cu cedru. Şi So-
lomon a acoperit casa pe dină-
untru cu aur curat şi a întins lan-
ţuri de aur dinaintea părţii din
spate şi a acoperit-o cu aur. Şi a
acoperit cu aur toată casa, până
când a fost terminată toată casa;
şi a acoperit cu aur tot altarul*
care ţinea de partea din spate.
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Şi a făcut în partea din spate
doi heruvimi* din lemn de măslin
de zece coţi înălţime. Şi o aripă a
heruvimului era de cinci coţi, şi
cealaltă aripă a heruvimului de
cinci coţi: erau zece coţi de la
vârful unei aripi până la vârful
celeilalte aripi. Şi celălalt heru-
vim era de zece coţi; amândoi
heruvimii erau de aceeaşi măsură
şi de aceeaşi formă. Înălţimea
unui heruvim era de zece coţi, tot
aşa şi a celuilalt heruvim. Şi a
pus heruvimii în mijlocul casei
dinăuntru şi aripile heruvimilor
erau întinse*, încât aripa unuia
atingea peretele, şi aripa celuilalt
heruvim atingea celălalt perete.
Şi aripile lor se atingeau aripă de
aripă în mijlocul casei. Şi a a-
coperit heruvimii cu aur.
Şi pe toţi pereţii casei împre-

jur a făcuta imagini sculptate de
heruvimi şi de palmieri şi de flori
pe jumătate deschise, pe dinăuntru
şi pe din afară. Şi pardoseala ca-
sei a acoperit-o cu aur pe dină-
untru şi pe din afară. Şi pentru
intrarea părţii din spate a făcut uşi
din lemn de măslin: pragul de sus
şi uşorii erau a cincea parte din
lăţimea casei. Cele două uşi erau
din lemn de măslin şi a sculptat
pe ele imagini de heruvimi şi de
palmieri şi de flori pe jumătate
deschise şi le-a acoperit cu aur;
şi a întins aurul peste heruvimi şi
peste palmieri. Şi a făcut şi la
intrarea templului uşori din lemn
de măslin, a patra parte din lă-
ţimea casei. Şi cele două uşi erau
din lemn de chiparos: cele două
părţi* ale unei uşi erau pliante şi
cele două părţi ale celeilalte uşi
erau pliante. Şi a sculptat pe ele
heruvimi şi palmieri şi flori pe
jumătate deschise; şi le-a îmbrăcat
cu aur placat peste sculptură.
Şi a zidit curtea* dinăuntru

cu trei rânduri de piatră cioplită
şi un rând de grinzi de cedru.

În anul al patrulea*, în luna
Ziv, s-au pus temeliile casei DDDDDom-
nului. Şi în anul al unsprezecelea,
în luna Bul, care este luna a opta,
s-a terminat casa, cu toate părţile
ei şi după toate planurile ei. Ast-
fel, în şapte ani a construit-o.
Şi Solomon şi-a construit ca-

sa* lui în treisprezece ani şi şi-a
terminat toată casa. Şi a construit
casa* Pădurea Libanului. Lungi-
mea ei era de o sută de coţi şi lă-
ţimea ei de cincizeci de coţi şi
înălţimea ei de treizeci de coţi,
pe patru şiruri de stâlpi de cedru
şi cu grinzi de cedru peste stâlpi.
Şi a fost acoperită cu cedru pe
deasupra, peste camerele laterale
care erau pe patruzeci şi cinci de
stâlpi, cincisprezece într-un rând.
Şi erau grinzi transversale în trei
rânduri şi era o fereastră în drep-
tul altei ferestre în trei rânduri. Şi
toate uşile şi uşorii erau pătrate,
din bârne transversaleb, şi o fe-
reastră era în dreptul altei feres-
tre, în trei rânduri.
Şi a făcut pridvorul* stâlpilor;

lungimea lui era de cincizeci de
coţi şi lăţimea lui de treizeci de
coţi; şi era un pridvor în faţa lor
şi erau stâlpi şi treptec** în faţa
lor. Şi a făcut pridvorul* pentru
tronul unde judeca, pridvorul ju-
decăţii; şi era acoperit** cu ce-
dru de la pardoseală la tavan.
Şi casa lui unde a locuit avea

o altă curte înăuntrul pridvorului,
care era de lucrare asemănătoare.
Şi a mai făcut, asemenea acestui
pridvor, o casă* pentru fiica lui Fa-
raon, pe care o luase** Solomon.

Toate acestea erau din pietre
de preţ, pietre cioplite după mă-
sură, tăiate cu ferăstrăul pe dină-
untru şi pe din afară, de la teme-
lie până la streaşină, şi pe din a-
fară până la curtea cea mare. Şi
temeliile erau din pietre de preţ,
pietre mari, pietre de zece coţi şi
pietre de opt coţi. Şi deasupra erau
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pietre de preţ, pietre cioplite după
măsură, şi cedru. Şi curtea* cea
mare de jur-împrejur avea trei
rânduri de pietre cioplite şi un
rând de grinzi de cedru; şi aşa era
şi curtea dinăuntru a casei DDDDDom-
nului şi pridvorul** casei.
Şi împăratul Solomon a trimis

şi a adus pe Hiram* din Tir. El era
fiul* unei femei văduve din semin-
ţia lui Neftali şi tatăl lui era un
bărbat din Tir, lucrător în aramă.
Şi el era plin** de înţelepciunea şi
de pricepere şi de cunoştinţă, ca să
facă orice fel de lucrări în ara-
mă. Şi el a venit la împăratul So-
lomon şi i-a făcut toată� lucrarea.
Şi a turnat cei doi* stâlpi de

aramă: înălţimea unui stâlp era
de optsprezece coţi, şi un fir de
doisprezece coţi cuprindea al doi-
lea stâlp. Şi a făcut două capite-
lurib de aramă turnată de pus pe
capetele de sus ale stâlpilor; înăl-
ţimea unui capitel era de cinci coţi
şi înălţimea celuilalt capitel de
cinci coţi; şi reţele de înlănţuiri,
împletituri de lanţuri pentru capi-
telurile care erau pe capătul de sus
al stâlpilor, şapte pentru un capitel
şi şapte pentru celălalt capitel. Şi
a făcut câte două şiruri de rodii,
pe fiecare reţea, împrejur, ca să
acopere capitelurile care erau pe
capătul de sus al stâlpilor; aşa a
făcut şi pentru celălalt capitel. Şi
capitelurile care erau pe capătul
de sus al stâlpilor erau în formă
de crin, ca în pridvor, de patru
coţi. Şi capitelurile de pe cei doi
stâlpi, aveau de asemenea deasu-
pra, aproape de lărgirea care era
dincolo de reţea, două sute de ro-
dii* în şiruri, împrejur; la fel şi
celălalt capitel. Şi a aşezat* stâlpii
pentru pridvorul** templului; şi a
aşezat stâlpul de la dreapta şi i-a
pus numele Iachinc şi a aşezat stâl-
pul de la stânga şi i-a pus numele
Boazd. Şi capătul de sus al stâl-

pilor avea formă de crin; şi lu-
crarea stâlpilor a fost terminată.
Şi a făcut marea* turnată, de

zece coţi de la margine la mar-
ginee, rotundă de jur-împrejur; şi
înălţimea ei era de cinci coţi; şi
un fir de treizeci de coţi o cuprin-
dea de jur-împrejur. Şi sub mar-
ginea ei, de jur-împrejur, erau co-
locinţi*, zece la un cot, care o cu-
prindeau, înconjurând marea de
jur-împrejur**; erau două rânduri
de colocinţi, turnaţi odată cu eaf.

Stătea pe doisprezece* boi:
trei priveau spre nord şi trei pri-
veau spre apus şi trei priveau spre
sud şi trei priveau spre răsărit; şi
marea era deasupra, pe ei şi toate
părţile dinapoi ale lor erau înă-
untru. Şi grosimea ei era de un lat
de palmă; şi marginea ei era ca
lucrătura marginii unei cupe, ca
floarea de crin; două* mii de baţi
încăpeau în ea.
Şi a făcut cele zece* posta-

mente de aramă; lungimea unui
postament era de patru coţi, şi
lăţimea lui de patru coţi, şi înăl-
ţimea lui de trei coţi. Şi lucrătu-
ra postamentelor era aceasta: a-
veau tăblii şi tăbliile erau între
îmbinări. Şi pe tăbliile care erau
între îmbinări erau lei, boi şi
heruvimi; şi deasupra îmbinărilor
era un piedestal; şi dedesubtul
leilor şi boilor erau ghirlande fă-
cute să atârne. Şi fiecare posta-
ment avea patru roţi de aramă şi
osii de aramă; şi pe cele patru un-
ghiuri ale lui erau suporturig; sub
lighean erau suporturi turnate în
spatele fiecărei ghirlande. Şi des-
chizăturah lui dinăuntrul capite-
lului şi până deasupra era de un
cot; şi deschizătura lui era rotun-
dă, ca lucrătura piedestalului, de
un cot şi jumătate; şi pe deschi-
zătura lui erau de asemenea scul-
pturi; şi tăbliile lor erau pătrate,
nu rotunde. Şi sub tăblii erau cele
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patru roţi; şi osiile roţilor erau
prinse de postament; şi înălţimea
unei roţi era de un cot şi o jumă-
tate de cot. Şi lucrătura roţilor
era ca lucrătura roţii de car; osiile
lor şi obezile lor şi spiţele lor şi
butucii lor erau toate turnate.
Şi erau patru suporturi la cele

patru unghiuri ale unui postament;
suporturile lui erau din postamen-
tul însuşi. Şi în capătul de sus al
postamentului era o înălţime, ro-
tundă de jur-împrejur, de o jumă-
tate de cot: şi pe capătul de sus al
postamentului erau suporturilea lui
şi tăbliile lui, din aceeaşi buca-
tă. Şi pe plăcile suporturilor lui
şi pe tăbliile lui a gravat heru-
vimi, lei şi palmieri, după locul
gol de pe fiecare; şi ghirlande de
jur-împrejur. În felul acesta a fă-
cut cele zece postamente: toate a-
veau aceeaşi turnare, aceeaşi mă-
sură şi aceeaşi formă.
Şi a făcut zece* lighene de a-

ramă: în fiecare lighean încăpeau
patruzeci de baţi; fiecare lighean
era de patru coţi; pe fiecare din
cele zece postamente era câte un
lighean. Şi a pus postamentele,
cinci în latura dreaptăb a casei şi
cinci în latura stângă a casei; şi a
pus marea în latura dreaptă a ca-
sei, spre răsărit, în partea de sud.
Şi Hiram a făcut cazane şi

lopeţi şi farfuriic.
Şi Hiram a terminat de făcut

toată lucrarea pe care a făcut-o
pentru împăratul Solomon, pen-
tru casa DDDDDomnului: doi stâlpi şi
coroanele în formă de cupă ale
capitelurilor care erau pe capătul
de sus al celor doi stâlpi*; şi cele
două reţele, ca să acopere cele două
coroane ale capitelurilor care erau
pe capătul de sus al stâlpilor; şi cele
patru* sute de rodii pentru cele
două reţele, două şiruri de rodii
pentru fiecare reţea, ca să acopere
cele două coroane ale capiteluri-

lor care erau pe capătul de susd al
stâlpilor; şi cele zece postamente
şi cele zece lighene de pe posta-
mente; şi o mare* şi cei doispre-
zece boi de sub mare; şi oalele* şi
lopeţile şi farfuriile. Şi toate aceste
lucrurie pe care le-a făcut Hiram
împăratului Solomon pentru casa
DDDDDomnului erau din aramă lustruită.
Împăratul le-a turnat* în câmpia
Iordanului, în pământ argilos, în-
tre Sucot** şi Ţartan�. Şi Solomon
a lăsat toate vasele necântărite,
pentru că erau foarte multe, şi nu
s-a cunoscut greutatea* aramei.
Şi Solomon a făcut toate va-

sele care erau în casa DDDDDomnului:
altarul* de aur şi masa** de aur
pe care erau pâinile� pentru pu-
nerea înainte; şi sfeşnicele de
aur curat, cinci la dreapta şi cinci
la stânga, înaintea Sfintei Sfin-
telorf; şi florile* şi candelele şi
mucările de aur; şi vasele şi cu-
ţiteleg şi farfuriile şi ceştile şi ce-
nuşarele* de aur curat; şi bala-
malele de aur de la uşile casei
dinăuntru, pentru Sfânta Sfin-
telor şi de la uşile casei, ale tem-
plului.
Şi toată* lucrarea pe care a

făcut-o împăratul Solomon pen-
tru casa DDDDDomnului s-a terminat.
Şi Solomon a adus** în ea toate
lucrurile închinate de David, ta-
tăl său; argintul şi aurul şi vase-
le  le-a pus în vistieriile casei
DDDDDomnului.
Şi Solomon a adunat* pe bă-

trânii lui Israel şi pe toţi capii**
seminţiilor, pe căpeteniile părin-
teşti ale fiilor lui Israel, la împă-
ratul Solomon, la Ierusalim, pen-
tru a aduce chivotul� legămân-
tului DDDDDomnului din cetatea�� lui
David, care este Sionul. Şi toţi
bărbaţii lui Israel s-au adunat la
împăratul Solomon la sărbătoa-
rea* din luna Etanimh, care este
luna a şaptea.
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Şi toţi bătrânii lui Israel au
venit; şi preoţii au ridicat* chi-
votul. Şi au suit chivotul DDDDDom-
nului şi cortul* întâlnirii şi toate
uneltele sfinte care erau în cort:
preoţii şi leviţii le-au suit. Şi
împăratul Solomon şi toată adu-
narea lui Israel care se strânsese
la el împreună cu el înaintea
chivotului au jertfit* oi şi boi,
care nu se puteau număra, nici
socoti, datorită mulţimii.
Şi preoţii au adus* chivotul le-

gământului DDDDDomnului la locul**
său, în partea din spate a casei, în
Sfânta Sfintelor, sub� aripile he-
ruvimilor; pentru că heruvimii îşi
întindeau aripile peste locul chi-
votului şi heruvimii acopereau
chivotul şi drugii lui pe deasupra.
Şi drugii* erau aşa de lungi, încât
capetele drugilor se vedeau din
Locul Sfânt, dinaintea părţii din
spatea, dar nu se vedeau de afară.
Şi sunt acolo până în ziua aceas-
ta. Nu era nimic în chivot*, decât
cele două** table de piatră pe
care le pusese� Moise acolo, la
Horeb, unde�� DDDDDomnul a făcut
legământ cu fiii lui Israel, după ce
au ieşit ei din ţara Egiptului.
Şi a fost aşa: pe când ieşeau

preoţii din Locul Sfânt, norul* a
umplut casa DDDDDomnului. Şi preo-
ţii n-au putut să stea să slujeas-
că, din cauza norului, pentru că
gloria DDDDDomnului umpluse casa
DDDDDomnului.

Atunci Solomon a zis*: �DDDDDom-
nul a zis că va locui în întuneric**
gros. Eu Ţi-am construit*, în a-
devăr, o casă de locuit, un loc**
rânduit pentru Tine, ca să locu-
ieşti pentru totdeauna�. Şi îm-
păratul şi-a întors faţa şi a binecu-
vântat* toată adunarea lui Israel,
iar toată adunarea lui Israel stă-
tea în picioare.
Şi a zis: �Binecuvântat* să fie

DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel,
care a vorbit** cu gura Sa lui

David, tatăl meu, şi a împlinit cu
mâna Sa cuvântul Său, zicând:
«Din ziua* în care am scos pe po-
porul Meu Israel din Egipt, n-am
ales dintre toate seminţiile lui
Israel nici o cetate în care să se
construiască o casă, pentru ca să
fie Numele** Meu acolo, ci am
ales pe David�, ca să fie peste
poporul Meu Israel».
Şi David, tatăl meu, avea pe

inimă* să construiască o casă Nu-
melui DDDDDomnului Dumnezeului lui
Israel. Şi DDDDDomnul a zis lui David,
tatăl meu: «Pentru că* ai avut pe
inimă să construieşti o casă Nu-
melui Meu, bine ai făcut că ai
avut aceasta pe inimă. Dar nu
tu* vei construi casa, ci fiul tău,
care va ieşi din coapsele tale, el
va construi o casă Numelui Meu».
Şi DDDDDomnul a împlinit cuvân-

tul Său pe care l-a spus; şi eu
m-am ridicat* în locul lui David,
tatăl meu, şi stau pe tronul lui Is-
rael, cum a zis DDDDDomnul, şi am
construit casa pentru Numele
DDDDDomnului Dumnezeului lui Is-
rael. Şi am însemnat acolo un loc
pentru chivotul în care este legă-
mântul* DDDDDomnului, pe care El
l-a făcut cu părinţii noştri când
i-a scos din ţara Egiptului�.
Şi Solomon a stat* înaintea

altarului DDDDDomnului, în faţa între-
gii adunări a lui Israel, şi şi-a
întins** mâinile spre ceruri. Şi a
zis: �DDDDDoamne, Dumnezeul lui Is-
rael! Nu* este Dumnezeu aseme-
nea Ţie în ceruri, sus, şi pe pă-
mânt, jos! Tu, care păzeşti** le-
gământul şi îndurarea faţă de ro-
bii Tăi care umblă� înaintea Ta
din toată inima lor; Tu, care ai
ţinut faţă de robul Tău, David,
tatăl meu, ce i-ai spus, Tu ai vor-
bit cu gura Ta şi ai împlinit cu
mâna Ta, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne, Dumne-

zeul lui Israel, ţine faţă de robul
Tău David, tatăl meu, ce i-ai
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promis, când ai zis: «Nu va lipsi*
dinaintea Mea bărbat din tine,
care să şadă pe tronul lui Is-
rael; numai dacă vor lua aminte
fiii tăi la calea lor, ca să umble
înaintea Mea, cum ai umblat tu
înaintea Mea». Şi acum, Dumne-
zeul lui Israel, să se adevereas-
că*, Te rog, cuvântul Tău, pe
care l-ai spus robului Tău, David,
tatăl meu.

Dar, cu adevărat, va locui*
Dumnezeu pe pământ? Iată, ceru-
rile** şi cerurile cerurilor nu Te
cuprind, cu cât mai puţin casa a-
ceasta pe care am construit-o eu!
Totuşi, priveşte la rugăciunea*
robului Tău şi la cererea lui,
DDDDDoamne, Dumnezeul meu, ca să
auzi strigătul şi rugăciunea cu
care se roagă robul Tău înaintea
Ta astăzi, ca să fie ochii Tăi des-
chişi* peste casa aceasta, noapte
şi zi, peste locul** despre care ai
zis: «Numele Meu va fi acolo!»,
ca să auzi rugăciunea cu care se
roagă robul Tău spre locul aces-
ta. Şi ascultă* cererea robului Tău
şi a poporului Tău Israel, cu care
se vor ruga spre** locul acesta,
şi ascultă-i din locul locuinţei Ta-
le, din ceruri, şi ascultă şi iartă�.

Dacă va păcătui vreun om îm-
potriva aproapelui său şi se va
pune asupra lui un jurământ*, ca
să-l facă să jure, şi jurământul va
veni înaintea altarului Tău în ca-
sa aceasta, atunci ascultă din ce-
ruri şi lucrează şi judecă pe robii
Tăi, condamnând* pe cel rău, ca
să aduci calea lui asupra capului
lui, şi îndreptăţind pe cel drept,
ca să-i dai după dreptatea lui.

Când va fi bătut* poporul Tău
Israel înaintea vrăjmaşului, pen-
tru că au păcătuit împotriva Ta,
şi se vor întoarce** la Tine şi vor
mărturisi Numele Tău şi se vor
ruga şi-Ţi vor face cerere în casa
aceasta, atunci ascultă din ceruri
şi iartă păcatul poporului Tău

Israel şi adu-i din nou în ţara pe
care ai dat-o părinţilor lor.

Când se vor închide* cerurile
şi nu va fi ploaie, pentru că au
păcătuit împotriva Ta, dacă se
vor ruga spre locul acesta şi vor
mărturisi Numele Tău şi se vor
întoarce de la păcatul lor, pentru
că i-ai smerit, atunci ascultă din
ceruri şi iartă păcatul robilor Tăi
şi al poporului Tău Israel, învă-
ţându-i* calea cea bună pe care
trebuie să umble, şi dă ploaie**
peste ţara Ta, pe care ai dat-o po-
porului Tău de moştenire.

Dacă va fi foamete* în ţară,
dacă va fi ciumă, dacă va fi tăciu-
ne în grâu, manăa, lăcustă, omi-
dă, dacă-i va asedia vrăjmaşul lor
în ţara porţilor lor, orice plagă,
orice boală ar fi, orice rugăciune,
orice cerere care va fi făcută de
vreun om sau de tot poporul Tău,
Israel, când îşi vor recunoaşte
fiecare suferinţa inimii lui şi îşi
vor întinde mâinile spre casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri,
locul locuinţei Tale, şi iartă şi
lucrează şi dă fiecăruia după toa-
te căile lui, Tu, care cunoşti inima
lui (pentru că Tu, numai Tu cu-
noşti* inima tuturor fiilor oame-
nilor), ca să se teamă* de Tine în
toate zilele cât vor trăi pe faţa pă-
mântului pe care l-ai dat părin-
ţilor noştri.
Şi de asemenea pentru străi-

nul care nu este din poporul Tău,
Israel, dar care a venit dintr-o ţară
îndepărtată, pentru Numele Tău
(pentru că vor auzi de Numele
Tău cel mare şi de mâna* Ta cea
tare şi de braţul Tău cel întins),
când va veni şi se va ruga spre ca-
sa aceasta, Tu ascultă din ceruri,
locul locuinţei Taleb, şi lucrează
potrivit cu tot pentru ce va striga
străinul acela către Tine, pentru
ca toate popoarele pământului să
cunoască* Numele Tău şi să se
teamă** de Tine, ca şi poporul
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Tău, Israel, şi să cunoască toţi că
Numele Tău este chemat peste casa
aceasta pe care am construit-o eua.

Când poporul Tău va ieşi la
luptă împotriva vrăjmaşului său,
pe calea pe care îi vei trimite, şi
se vor ruga DDDDDomnului spre ceta-
tea pe care ai ales-o Tu şi spre
casa pe care am construit-o eu Nu-
melui Tău, atunci ascultă din ce-
ruri rugăciunea lor şi cererea lor
şi fă-le dreptate.

Când vor păcătui împotriva Ta
(pentru că nu* este om care să nu
păcătuiască) şi Te vei mânia pe ei
şi-i vei da înaintea vrăjmaşului, şi
îi vor duce captivi în ţara** vrăj-
maşului, departe sau aproape, şi,
dacă vor pune* aceasta la inimă
în ţara unde au fost duşi captivi şi
se vor pocăi şi Îţi vor face cerere
în ţara acelora care i-au dus cap-
tivi, zicând**: «Am păcătuit, am
făcut nelegiuire, am lucrat cu rău-
tate!», şi se vor întoarce* la Tine
din toată inima lor şi din tot sufle-
tul lor, în ţara vrăjmaşilor lor care
i-au dus captivi, şi se vor ruga**
Ţie spre ţara lor pe care ai dat-o
părinţilor lor, spre cetatea pe care
ai ales-o şi spre casa pe care am
construit-o Numelui Tău, atunci
ascultă din ceruri, locul locuinţei
Tale, rugăciunea lor şi cererea lor
şi fă-le dreptate şi iartă poporu-
lui Tău păcatul lor împotriva Ta
şi toate nelegiuirile pe care le-au
săvârşit împotriva Ta şi dă-le să
găsească* îndurare înaintea ce-
lor care i-au dus captivi, ca să
se îndure de ei (pentru că ei
sunt* poporul Tău şi moştenirea
Ta, pe care ai scos-o din Egipt,
din mijlocul cuptorului** de fier).

Fie ochii Tăi deschişi la cere-
rea robului Tău şi la cererea po-
porului Tău, Israel, ca să-i asculţi
în tot ce strigă ei către Tine. Pen-
tru că Tu i-ai deosebit dintre toate
popoarele pământului, ca să

fie moştenirea Ta, după cum ai
vorbit* prin Moise, robul Tău,
când i-ai scos pe părinţii noştri
din Egipt, Doamne DDDDDumnezeule!�
Şi a fost aşa: când a terminat

Solomon să se roage toată rugă-
ciunea şi cererea aceasta către
DDDDDomnul, s-a ridicat dinaintea al-
tarului DDDDDomnului, unde era înge-
nuncheat pe genunchii săi, cu mâi-
nileb întinse către cer, şi a stat în
picioare şi a binecuvântat* cu glas
tare toată adunarea lui Israel,
zicând:

�Binecuvântat să fie DDDDDomnul,
care a dat odihnă poporului Său,
Israel, după toate câte a spus; n-a
căzut* nici un cuvânt din toate
cuvintele bune pe care le-a spus
prin Moise, robul Său. DDDDDomnul
Dumnezeul nostru să fie cu noi,
cum a fost cu părinţii noştri! Să
nu ne lase* şi să nu ne părăseas-
că, pentru ca să ne plece* inimi-
le spre El, ca să umblăm în toate
căile Lui şi să păzim toate porun-
cile Lui şi rânduielile Lui şi ju-
decăţile Lui, pe care le-a poruncit
părinţilor noştri! Şi aceste cuvin-
te ale mele, cu care am făcut ce-
rerea mea înaintea DDDDDomnului, să
fie ziua şi noaptea aproape înain-
tea DDDDDomnului Dumnezeului nos-
tru, ca să facă dreptate robului
Său şi dreptate poporului Său,
Israel, după lucrarea fiecărei zile
în ziua ei; ca să cunoască* toate
popoarele pământului că DDDDDom-
nul**, El este Dumnezeuc şi că nu
este altul, şi ca inima voastră să
fie în totul* cu DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru, ca să umblaţi în rân-
duielile Lui şi să păziţi porunci-
le Lui, ca în ziua aceasta�.
Şi împăratul* şi tot Israelul

împreună cu el au adus** jertfe
înaintea DDDDDomnului. Şi Solomon a
adusca jertfă de pace, pe care a
jertfit-o DDDDDomnului, douăzeci şi
două de mii de boi şi o sută două-
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zeci de mii de oi. Şi împăratul şi
toţi fiii lui Israel au dedicat* casa
DDDDDomnului.

În aceeaşi zi, împăratul a sfin-
ţit mijlocul curţii care era în faţa
casei DDDDDomnului, pentru că acolo
a adus arderea-de-tot şi darul de
mâncare şi grăsimea jertfelor de
pace, pentru că altarul de aramă*
care era înaintea DDDDDomnului era
prea mic ca să cuprindă arderea-
de-tot şi darul de mâncare şi
grăsimea jertfelor de pace.
Şi, în timpul acela, Solomon

şi tot Israelul împreună cu el, o
mare adunare, de la intrarea*
Hamatului până la pârâul** Egip-
tului, au ţinut� sărbătoarea înain-
tea DDDDDomnului Dumnezeului nostru,
şapte zile şi încă şapte�� zile, pai-
sprezece zile. În ziua a opta* a dat
drumul poporului. Şi au binecu-
vântat pe împărat şi au mers la
corturile lor, bucuroşi şi voioşi
cu inima pentru tot binele pe care-l
făcuse DDDDDomnul lui David, robul
Său, şi lui Israel, poporul Său.
Şi a fost aşa: când a termi-

nat* Solomon de construit casa
DDDDDomnului şi casa** împăratului şi
tot ce-a dorit� Solomon să facăa,
DDDDDomnul S-a arătat* lui Solomon
a doua oară, cum i Se arătase în
Gabaon. Şi DDDDDomnul i-a spus: �Am
auzit* rugăciunea ta şi cererea
ta, cu care te-ai rugat înaintea
Mea; am sfinţit casa aceasta pe
care ai construit-o, ca să pun**
acolo Numele Meu pentru totdea-
una; şi ochii� Mei şi inima Mea
vor fi întotdeauna acolo.
Şi, cât despre tine, dacă vei

umbla* înaintea Mea cum** a
umblat David, tatăl tău, în inte-
gritate a inimii şi în dreptate, ca
să faci potrivit cu tot ce ţi-am
poruncit, şi vei păzi rânduielile
Mele şi judecăţile Mele, atunci
voi întări tronul împărăţiei tale
peste Israel pentru totdeauna,

cum* am vorbit lui David, tatăl tău,
zicând: «Nu-ţi va lipsi un bărbat pe
tronul lui Israel».

Dacă vă veţi abate* de la a
Mă urma, voi şi fiii voştri, şi nu
veţi păzi poruncile Mele, rându-
ielile Mele, pe care le-am pus
înaintea voastră, ci veţi merge şi
veţi sluji altor dumnezei şi vă
veţi închina lor, voi nimici* pe
Israel de pe faţa pământului pe
care l-am dat lor; şi casa** aceas-
ta, pe care am sfinţit-o Numelui
Meu, o voi arunca de la faţa Mea,
şi Israel va fi de pominăb� şi de
batjocură între toate popoarele.
Şi oricât de înaltă ar fi casa*
aceasta, oricine va trece pe lângă
ea va rămâne încremenit şi va şu-
iera; şi se va spune: «Pentru ce**
a făcut DDDDDomnul aşa ţării acesteia
şi casei acesteia?» Şi vor zice:
«Pentru că au părăsit pe DDDDDomnul
Dumnezeul lor, care i-a scos pe
părinţii lor din ţara Egiptului şi
s-au alipit de alţi dumnezei şi s-au
închinat lor şi le-au slujit; de ace-
ea a adus DDDDDomnul asupra lor toa-
tă nenorocirea aceasta»�.
Şi a fost aşa: la sfârşitul a

douăzeci* de ani, după ce a con-
struit Solomon cele două case:
casa DDDDDomnului şi casa împăratu-
lui (şi Hiram*, împăratul Tirului,
ajutase pe Solomon cu lemn de
cedru şi cu lemn de chiparos şi
cu aur după toată dorinţa lui), îm-
păratul Solomon a dat lui Hiram
douăzeci de cetăţi în ţara Gali-
leii. Şi Hiram a ieşit din Tir, ca să
vadă cetăţile pe care i le dăduse
Solomon, dar nu i-au plăcutc. Şi
a zis: �Ce sunt cetăţile acestea pe
care mi le-ai dat, fratele meu?�
Şi le-a numit ţara* Cabuld, până
în ziua aceasta. Şi Hiram a trimis
împăratului o sută douăzeci de
talanţi de aur.
Şi aceasta este socoteala oa-

menilor de corvoadă* pe care îm-
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păratul Solomon i-a pus să con-
struiască şi casa DDDDDomnului şi ca-
sa lui şi Milo** şi zidul Ieru-
salimului şi Haţor� şi Meghido�� şi
Ghezer*�. (Faraon, împăratul E-
giptului, se suise şi luase Ghe-
zerul şi-l arsese cu foc şi-i ucise-
se pe canaaniţii* care locuiau în ce-
tate şi o dăduse zestre** fiicei
sale, soţia lui Solomon). Şi Solo-
mon a construit Ghezerul, şi Bet-
Horonul* de jos, şi Baalatul*, şi
Tadmorula în pustiu, în ţară, şi
toate cetăţile pentru provizii pe
care le avea Solomon, şi cetăţile
pentru care*, şi cetăţile pentru
călăreţi**, şi tot ce a dorit� Solomon
să construiască în Ierusalim şi în
Liban şi în toată ţara stăpânirii sale.

Tot poporul care rămăsese*
dintre amoriţi şi hetiţi şi fereziţi
şi heviţi şi iebusiţi, care nu erau
dintre fiii lui Israel, pe fiii lor, care
rămăseseră* în ţară după ei, pe
care** nu i-au putut nimici fiii lui
Israel, Solomon i-a făcut robi pen-
tru muncă forţatăb� până în ziua
aceasta. Dar dintre fiii lui Israel
Solomon n-a făcut robi*, pentru
că ei erau oameni de război şi
slujitori ai săi şi mai-mari ai săi
şi căpetenii ale sale şi căpetenii
ale carelor sale şi călăreţi ai săi.
Aceştia erau căpetenii ale admi-
nistratorilor, care erau peste lu-
crarea lui Solomon: cinci sute
cincizeci*, care supravegheau po-
porul care făcea lucrarea.
Şi fiica* lui Faraon s-a suit din

cetatea lui David în casa** ei, pe
care o construise Solomon pen-
tru ea; atunci a construit el Milo�.
Şi de trei ori pe an Solomon

aducea* arderi-de-tot şi jertfe de
pace pe altarul pe care-l zidise
DDDDDomnului şi ardea tămâie pe
cel care era înaintea DDDDDomnului.
Astfel a terminat casa.
Şi împăratul Solomon a făcut

o flotă de corăbii la Eţion-Ghe-

ber*, care este lângă Elot, pe
ţărmul Mării Roşii, în ţara Edo-
mului. Şi Hiram* a trimis cu flo-
ta de corăbii pe slujitorii săi, ma-
rinari care cunoşteau marea, cu
slujitorii lui Solomon. Şi au venit
la Ofir* şi au luat de acolo patru
sute douăzeci de talanţi de aur şi
i-au adus împăratului Solomon.
Şi împărăteasa* din Seba** a

auzit de renumele lui Solomon
legat de Numele DDDDDomnului şi a
venit să-l încerce� cu întrebări
grele. Şi a venit la Ierusalim cu
un alai foarte mare, cu cămile în-
cărcate cu mirodenii şi cu aur
foarte mult şi cu pietre scumpe.
Şi a venit la Solomon şi a vorbit
cu el despre tot ce era în inima
ei. Şi Solomon i-a răspuns la toa-
te întrebărilec ei; n-a fost nici un
lucru ascuns pentru împărat pe
care să nu i-l fi explicat.
Şi împărăteasa din Seba a

văzut toată înţelepciunea lui So-
lomon şi casa pe care o constru-
ise şi mâncarea mesei lui şi ţinu-
ta slujitorilor lui şi rânduiala
slujbei servitorilor lui şi hainele
lor şi paharnicii lui şi suişul lui
pe care urcad* la casa DDDDDomnu-
lui, şi i s-a tăiat răsuflareae.
Şi a zis împăratului: �Adevă-

rat era cuvântul pe care l-am au-
zit în ţara mea despre lucrurile
tale şi despre înţelepciunea ta,
dar n-am crezut acele cuvinte
până când am venit şi le-am vă-
zut cu ochii mei; şi, iată, nici ju-
mătate nu mi s-a spus: tu întreci
în înţelepciune şi bunăstare fai-
ma despre care am auzit. Ferice*
de oamenii tăi, ferice de aceşti
slujitori ai tăi, care stau neîncetat
înaintea ta şi ascultă înţelepciu-
nea ta. Binecuvântat* să fie DDDDDom-
nul Dumnezeul tău care Şi-a gă-
sit plăcerea în tine, ca să te pună
pe tronul lui Israel. Pentru că
DDDDDomnul iubeşte pe Israel pentru
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totdeauna, de aceea te-a făcut pe
tine împărat, ca să faci** judecată
şi dreptate�.
Şi ea a dat împăratului o sută

douăzeci de talanţi de aur şi foar-
te multe mirodenii şi pietre scum-
pe; n-au mai venit atâtea miro-
denii ca cele pe care le-a dat
împărăteasa din Seba* împăratu-
lui Solomon. (Şi flota* de corăbii
a lui Hiram, care aducea aur din
Ofir, a adus din Ofir şi foarte
mult lemn de santala şi pietre
scumpe. Şi împăratul* a făcut
din lemnele de santal balustrade
la casa DDDDDomnului şi la casa îm-
păratului şi harfe şi lire pentru
cântăreţi; astfel de lemn de san-
tal n-a venit şi nu s-a văzut până
în ziua aceasta).
Şi împăratul Solomon a dat

împărătesei din Seba tot ce a do-
rit eab, tot ce a cerut, pe lângă ce
i-a dat el, după dărniciac împă-
ratului Solomon. Şi s-a întors şi a
plecat în ţara ei, ea şi slujitorii ei.
Şi greutatea aurului care ve-

nea la Solomon într-un an era
de şase sute şaizeci şi şase de ta-
lanţi de aur, în afară de ce pri-
mea de la negustorii cei mari şi
din comerţul micilor* negustori
şi de la toţi împăraţii Arabiei şi
de la guvernatorii ţării.
Şi împăratul Solomon a fă-

cut două sute de scuturi de aur
bătut: a folosit şase sute de siclid

de aur pentru un scut; şi a făcut
trei* sute de scuturi mici de aur
bătut: a folosit trei minee de aur
pentru un scut; şi împăratul le-a
pus în casa** Pădurea Libanului.
Şi împăratul a făcut un tron

mare de fildeş* şi l-a acoperit cu
aur foarte fin. Tronul avea şase
trepte şi capătul de sus al tronu-
lui era rotund pe dinapoia sa; şi
erau braţe de o parte şi de alta a
scaunului şi doi lei stăteau lângă
braţe. Şi doisprezece lei stăteau

acolo pe cele şase trepte, de o
parte şi de alta. Aşa ceva nu se fă-
cuse în nici o împărăţie. Şi toa-
te vasele* de băut ale împăratului
Solomon erau de aur şi toate va-
sele casei Pădurea Libanului erau
de aur curat; nimic nu era de ar-
gint, pentru că el era socotit de
nimic în zilele lui Solomon. Pen-
tru că împăratul avea pe mare o
flotă de corăbii din Tarsis cu flo-
ta de corăbii a lui Hiram; flota*
de corăbii din Tarsis** venea o
dată la trei ani, aducând aur şi
argint, fildeş şi maimuţe şi păuni.
Şi împăratul Solomon a fost

mai mare* în avere şi în înţe-
lepciune decât toţi împăraţii pă-
mântului. Şi tot pământul căuta
faţa lui Solomon, ca să audă înţe-
lepciunea* lui, pe care o pusese
Dumnezeu în inima lui. Şi îşi adu-
ceau* fiecare darul său: vase
de argint şi vase de aur şi haine şi
arme şi mirodenii şi cai şi catâri,
câte o cotă, în fiecare ang.
Şi Solomon a adunat care* şi

călăreţi; şi avea o mie patru sute
de care şi douăsprezece mii de
călăreţi; şi i-a aşezat în cetăţi-
le** pentru care, şi pe lângă îm-
părat, în Ierusalim. Şi în Ierusa-
lim împăratul a făcut argintul* ca
pietrele, iar cedrii ca sicomorii
care sunt din abundenţă în vale.
Şi caii pe care-i avea Solomon
erau aduşi* din Egipt; o caravană
a negustorilorf împăratului adu-
cea o mulţime de cai cu un preţ.
Şi un car era luath şi ieşea din
Egipt pentru şase sute de sicli de
argint, şi un cal pentru o sută cinci-
zeci; şi tot astfel aduceau prin
eii pentru toţi împăraţii hetiţi-
lor* şi pentru împăraţii Siriei.
Şi împăratul Solomon a iu-

bit multe femei străine*, pe lân-
gă fiica lui Faraon: moabite, a-
monite, edomite, sidoniene, heti-
te, dintre popoarele despre care
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DDDDDomnul zisese fiilor lui Israel:
�Să nu intraţi* la ele şi ele să nu
intre la voi; ele v-ar abate negre-
şit inima după dumnezeii lor�.
Solomon s-a alipit de acestea din
iubire. Şi avea* şapte sute de soţii
prinţese şi trei sute de ţiitoare;
şi soţiile lui i-au abătut inima.
Şi a fost aşa: când a îmbătrânit
Solomon, soţiile* lui i-au abătut
inima după alţi dumnezei şi ini-
ma** lui n-a fost în totul cu DDDDDom-
nul Dumnezeul său, ca inima lui
David, tatăl său. Şi Solomon a
umblat după Astarteeaa, zeiţa
sidonienilor, şi după Milcom,
urâciunea amoniţilor. Şi Solomon
a făcut rău înaintea DDDDDomnului
şi n-a urmat deplin pe DDDDDomnul,
ca David, tatăl său.

Atunci Solomon a construit o
înălţime lui Chemoş*, urâciunea
Moabului, pe dealul care este în
faţa Ierusalimuluib, şi lui Moloh**,
urâciunea fiilor lui Amon. Şi la
fel a făcut pentru toate soţiile lui
străine, care ardeau tămâie şi jert-
feau dumnezeilor lor.
Şi DDDDDomnul S-a mâniat* pe

Solomon, pentru că i se abătuse
inima** de la DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel, care i Se arătase�
de două ori şi îi poruncise* cu
privire la lucrul acesta, să nu
meargă nicidecum după alţi dum-
nezei; dar n-a păzit ce îi porunci-
se DDDDDomnul. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Solomon: �Fiindcă astfel a fost cu
tine şi n-ai ţinut legământul Meu
şi rânduielile Mele pe care ţi le-am
poruncit, voi rupe* negreşit împă-
răţia de la tine şi o voi da slujito-
rului tău. Dar n-o voi face în zilele
tale, pentru David, tatăl tău: o voi
rupe din mâna fiului tău. Numai,
nu voi rupe toată* împărăţia: voi
da o seminţie** fiului tău, pentru
David, robul Meu, şi pentru
Ierusalim�, pe care l-am ales�.
Şi DDDDDomnul a ridicat* un po-

trivnicc lui Solomon, pe Hadad

edomitul; el era din sămânţa îm-
păratului din Edom. Şi a fost aşa:
când* era David în Edom şi Ioab,
căpetenia oştirii, se suise să în-
mormânteze pe cei ucişi şi lo-
vise** orice parte bărbătească în
Edom (pentru că şase luni a stat
acolo Ioab cu tot Israelul, până a
nimicit toată partea bărbătească
din Edom), atunci Hadad a fugit,
el şi câţiva edomiţi dintre slujito-
rii tatălui său împreună cu el,
ca să meargă în Egipt; şi Hadad
era un copil mic. Şi ei s-au ridi-
cat din Madian şi au venit la Pa-
ran* şi au luat cu ei oameni din
Paran şi au venit în Egipt la Fa-
raon, împăratul Egiptului, care
i-a dat o casă şi i-a rânduit me-
rinde şi i-a dat pământ.
Şi Hadad a căpătat mare fa-

voare în ochii lui Faraon şi el i-a
dat de soţie pe sora soţiei lui, pe
sora împărătesei Tahpenes. Şi so-
ra Tahpenei i-a născut pe Ghenu-
bat, fiul său; şi Tahpenes l-a în-
ţărcat în casa lui Faraon şi Ghe-
nubat era în casa lui Faraon între
fiii lui Faraon. Şi, fiind în Egipt,
Hadad a auzit* că David a ador-
mit cu părinţii săi şi că Ioab,
căpetenia oştirii, a murit; şi Ha-
dad i-a zis lui Faraon: �Dă-mi
drumul să mă duc în ţara mea�. Şi
Faraon i-a zis: �Dar ce-ţi lipseşte
la mine, că, iată, doreşti să te
duci în ţara ta?� Şi el a zis: �Ni-
mic; dar, oricum, dă-mi drumul�.
Şi Dumnezeu i-a mai ridicat*

un potrivnic, pe Rezon, fiul lui E-
liada, care fugise de la stăpânul
său Hadadezer**, împăratul din
Ţoba. Şi el a adunat la sine oa-
meni şi s-a făcut căpetenia unei
cete, când* David a ucis pe cei
din Ţoba; şi au mers la Damasc
şi au locuit acolo şi au împărăţit
în Damasc. Şi el a fost potrivnicc

lui Israel în toate zilele lui Solo-
mon, pe lângă răul pe care l-a fă-
cut Hadad: şi el a urât pe Israel şi
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a împărăţit în Siria.
Şi Ieroboam*, fiul lui Nebat, un

efratita din Ţereda, slujitorul lui
Solomon � şi numele mamei lui era
Ţerua, o femeie văduvă � şi-a
ridicat** şi el mâna împotriva
împăratului. Şi acesta a fost lucrul
pentru care şi-a ridicat el mâna
împotriva împăratului: Solomon
construia* Milo şi închidea spăr-
turab cetăţii lui David, tatăl său.
Şi bărbatul Ieroboam era tare şi
viteaz. Şi Solomon l-a văzut* pe
tânăr că era muncitor şi l-a pus
peste toată lucrarea casei lui Iosif.
Şi a fost aşa: în timpul acela,

Ieroboam a ieşit din Ierusalim; şi
profetul Ahiia* şilonitul l-a găsit
pe drum; şi el era îmbrăcat cu o
haină nouă şi erau numai ei
amândoi pe câmp. Şi Ahiia a a-
pucat haina cea nouă, care era
pe el, şi a rupt-o* în douăspreze-
ce bucăţi. Şi a zis lui Ieroboam:
�Ia-ţi zece bucăţi, pentru că aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael: «Iată, voi rupe* împărăţia
din mâna lui Solomon şi-ţi voi da
zece seminţii; dar el va avea o
seminţie*, pentru robul Meu Da-
vid şi pentru Ierusalim, cetatea**
pe care am ales-o dintre toate se-
minţiile lui Israel. Fiindcă M-au
părăsit şi s-au închinat* Astarte-
ei, zeiţa sidonienilor, lui Che-
moş**, dumnezeul moabiţilor, lui
Milcom, dumnezeul fiilor lui
Amon, şi n-au umblat în căile Me-
le, ca să facă ce este drept în ochii
Mei şi în rânduielile Mele şi în ju-
decăţile Mele, ca David, tatăl lor.

Dar nu voi lua toată împărăţia
din mâna lui, pentru că îl voi ţine
conducător în toate zilele vieţii
lui, pentru David, robul Meu, pe
care l-am ales, fiindcă el a păzit
poruncile Mele şi rânduielile Me-
le. Dar voi lua* împărăţia din mâ-
na fiului său şi ţi-o voi da ţie, a-
dică zece seminţii. Iar fiului* său
îi voi da o seminţie, pentru ca Da-

vid**, robul Meu, să aibă întot-
deauna o lumină înaintea Mea, în
Ierusalim, cetatea pe care am ale-
s-o pentru Mine Însumi, ca să-Mi
pun Numele acolo. Şi te voi lua şi
vei împărăţi peste tot ce-ţi va
dori sufletul şi vei fi împărat peste
Israel. Şi va fi aşa: dacă vei as-
culta de tot ce-ţi voi porunci şi vei
umbla în căile Mele şi vei face ce
este drept în ochii Mei, păzind
rânduielile Mele şi poruncile Me-
le, cum a făcut David, robul Meu,
atunci voi fi cu* tine şi-ţi voi
zidi** o casă statornică, aşa cum
i-am zidit lui David, şi-ţi voi da
ţie pe Israel. Şi voi aduce necaz
seminţei lui David, din cauza a-
ceasta, dar nu pentru totdeauna»�.
Şi Solomon a căutat să-l o-

moare pe Ieroboam. Şi Ieroboam
s-a ridicat şi a fugit în Egipt la
Şişac*, împăratul Egiptului; şi a
rămas în Egipt până la moartea
lui Solomon.
Şi celelalte* fapte ale lui So-

lomon, şi tot ce a făcut el, şi în-
ţelepciunea lui, nu sunt scrise în
Cartea Cuvintelor lui Solomon?
Şi zilele cât a împărăţit Solomon
în Ierusalim peste tot Israelul au
fost patruzeci* de ani. Şi Solo-
mon a adormit* cu părinţii săi şi
a fost înmormântat în cetatea lui
David, tatăl său. Şi Roboam**,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam* a mers la Sihem,

pentru că tot Israelul venise să-l
facă împărat la Sihem. Şi a fost
aşa: când a auzit aceasta Iero-
boam*, fiul lui Nebat (şi el era
încă în Egipt, unde fugise de faţa
împăratului Solomon, şi Ieroboam
locuia în Egipt; şi au trimis şi l-au
chemat), atunci Ieroboam şi toată
adunarea lui Israel au venit şi i-au
vorbit lui Roboam, zicând: �Tatăl
tău ne-a îngreuiat* jugul şi acum
tu uşurează robia aspră a tatălui
tău şi jugul lui cel greu pe care l-a
pus asupra noastră, şi-ţi vom
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sluji�. Şi el le-a zis: �Plecaţi*
pentru trei zile şi întoarceţi-vă la
mine�. Şi poporul a plecat.
Şi împăratul Roboam s-a sfă-

tuit* cu bătrânii care stătuseră îna-
intea lui Solomon, tatăl său, pe
când trăia el, zicând: �Cum mă
sfătuiţi voi să răspund poporului
acestuia?� Şi ei i-au vorbit, zi-
când: �Dacă vei fi astăzi un sluji-
tor* al poporului acestuia şi le vei
sluji şi le vei răspunde şi le vei
spune cuvinte bune, atunci ei vor
fi slujitorii tăi în toate zilele�. Dar
el a părăsit sfatul pe care i l-au
dat bătrânii, şi s-a sfătuit cu tinerii
care crescuseră împreună cu el,
care stăteau înaintea lui. Şi le-a
zis: �Ce ne sfătuiţi voi să răspun-
dem poporului acestuia, care mi-a
vorbit, zicând: «Uşurează jugul pe
care l-a pus tatăl tău asupra
noastră»?� Şi tinerii care cres-
cuseră cu el i-au vorbit, zicând:
�Aşa să zici poporului acestuia,
care ţi-a vorbit, zicând: «Tatăl tău
ne-a îngreuiat jugul, dar tu uşu-
rează-ni-l»; aşa să le zici: «Dege-
tul meu cel mic este mai gros
decât coapsele tatălui meu. Şi
acum, dacă tatăl meu a pus asu-
pra voastră un jug greu, eu voi
adăuga la jugul vostru: tatăl meu
v-a pedepsit cu bice, dar eu vă
voi pedepsi cu scorpioanea»�.
Şi Ieroboam şi tot poporul au

venit la Roboam a treia zi, cum
spusese împăratul, zicând: �În-
toarceţi-vă* la mine a treia zi�. Şi
împăratul a răspuns aspru popo-
rului şi a părăsit sfatul bătrâni-
lor, pe care i-l dăduseră. Şi le-a
vorbit după sfatul tinerilor, zi-
când: �Tatăl meu v-a îngreuiat*
jugul, dar eu voi adăuga la jugul
vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu
bice, dar eu vă voi pedepsi cu
scorpioane�. Şi împăratul n-a as-
cultat de popor, pentru că aceas-
ta* venea de la DDDDDomnul, ca
să împlinească** cuvântul Său,

pe care-l spusese DDDDDomnul lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahi-
ia şilonitul.
Şi tot Israelul a văzut că îm-

păratul nu i-a ascultat; şi poporul
a răspuns împăratului, zicând:

�Ce parte avem noi în David?
N-avem nici o moştenire în

fiul lui Isai.
La corturile* tale, Israele!
Acum, vezi-ţi de casa ta, Da-

vide!�
Şi Israel a mers la corturile sale.
Cât despre fiii lui Israel care lo-
cuiau în cetăţile lui Iuda*, Ro-
boam a împărăţit peste ei.
Şi împăratul Roboam a trimis

pe Adoram*, care era peste taxe,
şi tot Israelul l-a lovit cu pietre şi
el a murit. Şi împăratul Roboam
s-a grăbit să se suie în carul său,
ca să fugă la Ierusalim. Şi Israel
s-a răzvrătit* împotrivab casei lui
David până în ziua aceasta.
Şi a fost aşa: când a auzit tot

Israelul că Ieroboam s-a întors,
au trimis şi l-au chemat la adu-
nare şi l-au făcut împărat peste
tot Israelul; nimeni n-a urmat ca-
sa lui David, decât singură* se-
minţia lui Iuda.
Şi Roboam* a venit la Ieru-

salim şi a adunat toată casa lui
Iuda şi seminţia lui Beniamin: o
sută optzeci de mii de oameni a-
leşi, buni pentru luptă, ca să lupte
împotriva casei lui Israel, ca să
aducă împărăţia din nou la Ro-
boam, fiul lui Solomon.

Dar cuvântul lui Dumnezeu a
fost către Şemaia*, omul lui Dum-
nezeu, zicând: �Vorbeşte-i lui Ro-
boam, fiul lui Solomon, împăra-
tul lui Iuda, şi întregii case a lui
Iuda şi a lui Beniamin şi rămăşi-
ţei* poporului, zicând: «Aşa zice
DDDDDomnul: «Nu vă suiţi, nici nu vă
luptaţi cu fraţii voştri, fiii lui Is-
rael! Întoarceţi-vă fiecare aca-
să, pentru că de la Mine* este
lucrul acesta»�. Şi ei au ascultat
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de cuvântul DDDDDomnului şi s-au
întors să plece, după cuvântul
DDDDDomnului.
Şi Ieroboam a zidit Sihemul*

în ţinutul muntos al lui Efraim şi
a locuit în el; şi a ieşit de acolo
şi a zidit Penuelul**.
Şi Ieroboam a zis în inima sa:

�Acum împărăţia se va întoarce
spre casa lui David. Dacă popo-
rul acesta se va sui* să aducă jert-
fe la casa DDDDDomnului în Ierusalim,
inima poporului acestuia se va
întoarce la domnul lor, la Robo-
am, împăratul lui Iuda, şi pe mi-
ne mă vor ucide şi se vor întoar-
ce la Roboam, împăratul lui Iuda�.
Şi împăratul s-a sfătuit şi a

făcut doi viţei* de aur. Şi le-a zis:
�Este prea mult pentru voi să vă
suiţi la Ierusalim: iată** dumne-
zeii tăi, Israele, care te-au scos
din ţara Egiptului!� Şi a pus pe
unul în Betel*, iar pe celălalt l-a
pus în Dan**. Şi lucrul acesta a
fost un păcat; şi poporul a mers
până la Dan, să se închine îna-
intea* unuia dintre ei.
Şi a făcut o casă* a înălţimilor

şi a pus preoţi** din toate cate-
goriilea poporului, care nu erau
dintre fiii lui Levi. Şi Ieroboam a
făcut o sărbătoare în luna a opta,
în ziua a cincisprezecea a lunii,
ca sărbătoarea* care era în Iudab,
şi a jertfit pe altar. Aşa a făcut în
Betel, jertfind viţeilor pe care-i
făcuse; şi a aşezat** în Betel
preoţi ai înălţimilor pe care le
făcuse el. Şi a jertfit pe altarul pe
care-l făcuse în Betel, în ziua a
cincisprezecea a lunii a opta, în
luna pe care a inventat-o el din
inima* lui şi a făcut-o sărbătoare
pentru fiii lui Israel; şi a jertfit
pe altar, arzând tămâie**.
Şi, iată, un om al lui Dum-

nezeu a venit* din Iuda la Betel,
prin cuvântul DDDDDomnului, şi Iero-
boam stătea** lângă altar, ca să
ardă tămâie. Şi a strigat împotri-

va altarului prin cuvântul DDDDDomnu-
lui şi a zis: �Altarule, altarule! Aşa
zice DDDDDomnul: «Iată, un fiu se va
naşte casei lui David; numele lui
va fi Iosia*; şi el va jertfic pe
tine pe preoţii înălţimilor, care
ard tămâie pe tine, şi oase de
oameni se vor arde pe tine»�. Şi,
în ziua aceea, a dat un semn*, zi-
când: �Acesta este semnul că
DDDDDomnul a vorbit: Iată, altarul se
va despica şi cenuşa de pe el se
va vărsa�.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvântul pe care l-a stri-
gat omul lui Dumnezeu împotri-
va altarului din Betel, Ieroboam
şi-a întins mâna de deasupra alta-
rului, zicând: �Prindeţi-l!� Şi i s-a
uscat mâna pe care o întinsese îm-
potriva lui şi n-a putut să şi-o re-
tragă. Şi altarul s-a despicat şi ce-
nuşa de pe altar s-a vărsat, după
semnul pe care-l dăduse omul lui
Dumnezeu prin cuvântul DDDDDomnului.
Şi împăratul a răspuns şi a

zis omului lui Dumnezeu: �Cere*,
te rog, DDDDDomnului Dumnezeului
tău şi roagă-L pentru mine, ca
să-mi retrag mâna�. Şi omul lui
Dumnezeu a cerut** DDDDDomnului
şi împăratul şi-a retras mâna şi
ea s-a făcut ca mai înainte.
Şi împăratul a zis omului lui
Dumnezeu: �Vino cu mine acasă
şi răcoreşte-te şi-ţi voi da* un
dar�. Şi omul lui Dumnezeu a zis
împăratului: �Dacă mi-ai da chiar
jumătate* din casa ta, nu voi in-
tra cu tine, nici nu voi mânca**
pâine, nici nu voi bea apă în lo-
cul acesta. Pentru că aşa mi s-a
poruncit prin cuvântul DDDDDomnu-
lui, zicând: «Să nu mănânci* pâine
şi să nu bei apă şi să nu te întorci
pe calea pe care ai venit»�. Şi a
plecat pe altă cale şi nu s-a întors
pe calea pe care venise la Betel.
Şi în Betel locuia* un profet

bătrân şi fiii săid au venit şi i-au
spus toate faptele pe care le făcu-
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se omul lui Dumnezeu în ziua a-
ceea în Betel; au spus tatălui lor
şi cuvintele pe care le spusese îm-
păratului. Şi tatăl lor le-a zis: �Pe
ce drum a plecat?� Şi fiii săi vă-
zuserăa pe ce drum plecase omul
lui Dumnezeu, care venise din Iu-
da. Şi a zis fiilor săi: �Puneţi-mi
şaua pe măgar�. Şi i-au pus şaua
pe măgar. Şi a încălecat pe el. Şi
a mers pe urma omului lui Dum-
nezeu şi l-a găsit şezând sub un
stejar şi i-a zis: �Tu eşti omul lui
Dumnezeu care a venit din Iuda?�
Şi el a zis: �Eu sunt�. Şi i-a zis:
�Vino cu mine acasă şi mănâncă
pâine�. Şi el a zis: �Nu pot să mă
întorc cu tine, nici să merg cu tine;
şi nu voi mânca* pâine, nici nu
voi bea apă cu tine în locul acesta.
Pentru că mi s-a spus prin cu-
vântul* DDDDDomnului: «Să nu mă-
nânci pâine şi să nu bei apă acolo;
plecând, să nu te întorci pe calea
pe care te-ai dus»�. Şi el i-a zis:
�Şi eu sunt profet* ca tine şi un
înger** mi-a vorbit prin cuvântul
DDDDDomnului, zicând: «Întoarce-l cu
tine acasă la tine, ca să mănânce
pâine şi să bea apă»�. Îl minţea�.
Şi s-a întors cu el şi a mâncat pâi-
ne în casa lui şi a băut apă.
Şi a fost aşa: pe când şedeau

la masă, cuvântul DDDDDomnului a
fost către profetul care-l întorsese.
Şi a strigat către omul lui Dum-
nezeu care venise din Iuda, zi-
când: �Aşa zice DDDDDomnul: «Pentru
că n-ai ascultatb de cuvântulc

DDDDDomnului şi n-ai păzit porunca
pe care ţi-o poruncise DDDDDomnul
Dumnezeul tău, ci te-ai întors şi
ai mâncat pâine şi ai băut apă
în locul despre care ţi-a zis: «Să
nu mănânci pâine şi să nu bei
apă!», trupul tău nu va intra în
mormântul părinţilor tăi�.
Şi a fost aşa: după ce a mân-

cat pâine şi a băut, a pus şaua pe
măgar pentru el, pentru profetul
pe care-l întorsese. Şi a plecat.

Şi un leu* l-a găsit pe drum şi l-a
omorât; şi trupul său mort era a-
runcat în drum şi măgarul stătea
lângă el şi leul stătea şi el lângă
trup. Şi, iată, au trecut nişte oa-
meni şi au văzut trupul aruncat
pe drum şi leul stând lângă trup; şi
au venit şi au spus în cetate, unde
locuia* profetul cel bătrân. Şi
profetul care-l întorsese din drum
a auzit şi a zis: �Este omul lui
Dumnezeu care n-a ascultat de
cuvântulc DDDDDomnului; pentru a-
ceasta DDDDDomnul l-a dat leului care
l-a sfâşiat şi l-a omorât, după cuvân-
tul DDDDDomnului pe care i-l spusese�.
Şi a vorbit fiilor săi, zicând: �Pu-
neţi-mi şaua pe măgar�. Şi au pus
şaua. Şi s-a dus şi a găsit trupul
aruncat în drum şi măgarul şi leul
stând lângă trup. Leul nu mânca-
se trupul, nici nu sfâşiase măga-
rul. Şi profetul a ridicat trupul
omului lui Dumnezeu şi l-a pus
pe măgar şi l-a adus înapoi şi
profetul cel bătrân a intrat în cetate,
ca să-l jelească şi să-l înmor-
mânteze. Şi a pus trupul aceluia
în mormântul său şi l-a jelit: �Vai*,
fratele meu!� Şi, după ce l-a în-
mormântat, a vorbit fiilor săi, zi-
când: �Când voi muri, să mă în-
mormântaţi în mormântul unde
a fost înmormântat omul lui Dum-
nezeu; puneţi-mi oasele* lângă
oasele lui. Deoarece se va împli-
ni* negreşit cuvântul pe care l-a
strigat el prin cuvântul DDDDDomnu-
lui împotriva altarului din Betel
şi împotriva** tuturor caselor
înălţimilor, care sunt în cetăţile�
Samariei�.

După acest lucru, Ieroboam nu
s-a întors de la calea lui cea rea, ci
a făcut din nou* din toate categorii-
led poporului preoţi pentru înălţimi;
pe cine voia** îl consacra şi se fă-
cea preot al înălţimilor. Şi prin acest
lucru a fost păcat* asupra casei lui
Ieroboam, ca s-o doboare** şi s-o
nimicească de pe faţa pământului.
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În timpul acela s-a îmbolnă-
vit Abiia, fiul lui Ieroboam. Şi Ie-
roboam a zis soţiei sale: �Te rog,
ridică-te şi schimbă-ţi hainele*,
ca să nu se ştie că eşti soţia lui
Ieroboam. Şi mergi la Şilo**: iată,
acolo este Ahiia, profetul, care
mi-a spus că voi fi� împărat peste
poporul acesta. Şi ia* în mâna ta
zece pâini şi turte şi un vas cu
miere şi mergi la el: el îţi va spu-
ne ce i se va întâmpla copilului�.
Şi soţia lui Ieroboam a făcut aşa
şi s-a ridicat şi a mers la Şilo şi
a venit în casa lui Ahiia*.
Şi Ahiia nu putea să vadă,

pentru că ochii** i se întunecase-
ră de bătrâneţe. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Ahiia: �Iată, soţia lui Iero-
boam vine să te întrebe despre
fiul său, pentru că este bolnav;
şi vei vorbi aşa şi aşa, pentru că
atunci când va intra se va pre-
face* că este alta�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Ahi-

ia sunetul paşilor ei, pe când in-
tra pe uşă, a zis: �Intră, soţia lui
Ieroboam! Pentru ce te prefaci că
eşti alta? Pentru că sunt trimis la
tine cu ceva aspru. Du-te şi spu-
ne-i lui Ieroboam: «Aşa zice DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: «Pentru
că te-am înălţat* din mijlocul
poporului şi te-am pus conducător
peste poporul Meu, Israel, şi am
rupt* împărăţia de la casa lui Da-
vid şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost
ca robul Meu, David, care a pă-
zit** poruncile Mele şi care M-a
urmat cu toată inima sa, făcând nu-
mai� ce este drept în ochii Mei,
ci ai făcut rău mai mult decât toţi
câţi au fost înaintea ta şi ai mers
şi ţi-ai făcut* alţi dumnezei şi chi-
puri turnate**, pentru a Mă mânia,
şi M-ai aruncat� în spatele tău,
pentru aceasta, iată, voi aduce răul
asupra casei lui Ieroboam şi voi
nimici* din Ieroboam pe orice
suflet de parte bărbătească, pe
cel închis** şi pe cel liber din Is-

rael, şi voi mătura� cu desăvâr-
şire în urma casei lui Ieroboam
cum mătură cineva gunoiul, până
când se duce tot. Pe cel* care va
muri în cetate din Ieroboam, câinii
îl vor mânca, şi pe cel care va
muri în câmp, păsările cerurilor îl
vor mânca, pentru că DDDDDomnul a
vorbit». Şi tu, ridică-te şi du-te
acasă; când vor păşi* picioarele
tale în cetate, copilul va muri.
Şi tot Israelul îl va jeli şi-l vor în-
mormânta, pentru că, din Iero-
boam, numai el, va intra în mor-
mânt; pentru că în el s-a găsit ceva
bun* faţă de DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, în casa lui Ieroboam.
Şi DDDDDomnul Îşi va ridica un îm-
părat* peste Israel care va nimici
casa lui Ieroboam în ziua aceea:
dar ce spun? ... chiar acum! Şi
DDDDDomnul va lovi pe Israel cum se
clatină trestia în apă şi va dezră-
dăcina* pe Israel din această ţară
bună** pe care a dat-o părinţilor
lor şi-i va împrăştia� dincolo de
râua, pentru că şi-au făcut�� aşere,
mâniindu-L pe DDDDDomnul. Şi El va
părăsi pe Israel pentru păcatele*
lui Ieroboam, care a păcătuit şi a
făcut pe Israel să păcătuiască�.
Şi soţia lui Ieroboam s-a ridi-

cat şi a plecat; şi a venit la Tirţa*;
şi cum a ajuns** la pragul uşii,
copilul a murit. Şi l-au înmormân-
tat* şi tot Israelul l-a jelit, după
cuvântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese prin robul Său, profetul Ahiia.
Şi celelalte fapte ale lui Iero-

boam, cum s-a luptat* şi cum a îm-
părăţit, iată, sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Israel.
Şi zilele cât a împărăţit Ieroboam
au fost douăzeci şi doi de ani; şi a
adormit cu părinţii săi; şi Nadab,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam, fiul lui Solomon,

a împărăţit peste Iuda. Roboam
era în vârstă de patruzeci* şi unu
de ani când a început să împără-
ţească şi a împărăţit şaptespre-
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zece ani în Ierusalim, cetatea pe
care a  ales-o** DDDDDomnul dintre
toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi
pună Numele Său acolo. Şi nume-
le� mamei lui era Naama amonita.
Şi Iuda a făcut rău* înaintea

DDDDDomnului; şi I-au întărâtat gelo-
zia** prin păcatele lor cu care au
păcătuit mai mult decât tot ce fă-
cuseră părinţii lor. Şi şi-au zidit şi
înălţimi* şi stâlpia** şi aşere�, pe
orice deal înalt şi sub�� orice co-
pac verde. Şi erau şi homosexu-
ali* în ţară. Au făcut după toate
urâciunile naţiunilor pe care le a-
lungase DDDDDomnul dinaintea fiilor lui
Israel.
Şi a fost aşa: în anul al cin-

cilea* al împăratului Roboam, Şi-
şac, împăratul Egiptului, s-a suit
împotriva Ierusalimului şi a luat
vistieriile casei DDDDDomnului şi vis-
tieriile casei împăratului: a luat*
tot; şi a luat toate scuturile de aur
pe care le făcuse** Solomon. Şi
împăratul Roboam a făcut în locul
lor scuturi de aramă şi le-a încre-
dinţat* în mâna căpeteniilor aler-
gătorilor, care păzeau intrarea
casei împăratului. Şi a fost aşa:
oricând intra împăratul în casa
DDDDDomnului, alergătorii le purtau şi
le aduceau înapoi în camera aler-
gătorilor.
Şi celelalte* fapte ale lui Ro-

boam şi tot ce a făcut, nu sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Iuda? Şi a fost război*
între Roboam şi Ieroboam, în toa-
te zilele. Şi Roboam* a adormit cu
părinţii săi şi a fost înmormântat
cu părinţii săi în cetatea lui Da-
vid. Şi numele** mamei lui era
Naama amonita. Şi Abiiam, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi, în anul al optsprezecelea*

al împăratului Ieroboam, fiul lui
Nebat, a început să împărăţească
Abiiam peste Iuda. El a împărăţit
trei ani în Ierusalim. Şi numele*

mamei lui era Maaca, fiica lui
Abişalomb**.
Şi el a umblat în toate păcate-

le tatălui său pe care le făcuse îna-
intea lui şi inima* lui n-a fost în
totul cu DDDDDomnul Dumnezeul lui,
ca inima lui David, tatăl său. Dar,
pentru David, DDDDDomnul Dumne-
zeul său i-a dat o lumină* în Ie-
rusalim, înălţând pe fiul său după
el şi întărind Ierusalimul. Pentru
că David făcuse* ce era drept în
ochii DDDDDomnului şi nu se abătuse
de la tot ce îi poruncise El, în toa-
te zilele vieţii sale, în afară** de
fapta cu Urie hetitul.
Şi între Roboam şi Ieroboam a

fost război* în toate zilele vieţii lui.
Şi celelalte* fapte ale lui Abi-

iam şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi a fost război**
între Abiiam şi Ieroboam. Şi Abi-
iam* a adormit cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în cetatea lui
David. Şi Asa, fiul său, a împără-
ţit în locul său.
Şi în anul al douăzecilea al

lui Ieroboam, împăratul lui Israel,
Asa a început să împărăţească
peste Iuda. Şi el a împărăţit pa-
truzeci şi unu de ani în Ierusalim.
Şi numele* mameic lui era Maaca,
fiica lui Abişalom.
Şi Asa* a făcut ce era drept în

ochii DDDDDomnului, ca şi David, ta-
tăl său. Şi a alungat din ţară pe
homosexuali* şi a îndepărtat**
toţi idoliid pe care-i făcuse tatăl
său. Chiar şi pe Maaca, mama*
sa, a îndepărtat-o, ca să nu fie
împărăteasă, pentru că făcuse un
idole Aşerei. Şi Asa i-a tăiat ido-
lul şi l-a ars** în Valea Chedro-
nului. Dar înălţimile* n-au fost
îndepărtate; totuşi inima** lui
Asa a fost în totul cu DDDDDomnul în
toate zilele sale. Şi a adus* în casa
DDDDDomnului lucrurile pe care le con-
sacrase tatăl său şi lucrurile pe
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care le consacrase el însuşi: ar-
gint şi aur şi vase.
Şi între Asa şi Baeşa, împăra-

tul lui Israel, a fost război* în toate
zilele lor. Şi Baeşa*, împăratul
lui Israel, s-a suit împotriva lui
Iuda; şi a zidit Rama**, ca să nu
lase� pe nimeni să iasă sau să in-
tre la Asa, împăratul lui Iuda.
Şi Asa a luat tot* argintul şi

aurul care rămăseseră în vistierii-
le casei DDDDDomnului şi în vistieriile
casei împăratului şi le-a dat în
mâna slujitorilor săi şi împăratul
Asa i-a trimis la Ben-Hadada**,
fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion,
împăratul Siriei, care locuia în
Damasc�, zicând: �Există o alian-
ţă* între mine şi tine, între tatăl
meu şi tatăl tău: iată, îţi trimit un
dar de argint şi aur. Mergi şi rupe
alianţa ta cu Baeşa, împăratul lui
Israel, ca să plece de la mine�.
Şi Ben-Hadad a ascultat pe

împăratul Asa şi a trimis pe căpe-
teniile oştirilor sale împotriva
cetăţilor lui Israel şi au bătut
cetatea Iion* şi cetatea Dan** şi
Abel-Bet-Maaca� şi tot Chine-
rotul��, împreună cu toată ţara lui
Neftali. Şi a fost aşa: cum a auzit
Baeşa aceasta, s-a oprit de la
zidirea* Ramei şi a locuit în Tirţa**.
Şi împăratul Asa a chemat* pe tot
Iuda: nimeni n-a fost scutit; şi au
ridicat de la Rama pietrele şi
lemnele ei cu care zidise Baeşa;
şi împăratul Asa a zidit cu ele
Gheba** lui Beniamin şi Miţpa�.
Şi toate celelalte* fapte ale lui

Asa şi toată puterea lui şi tot ce a
făcut şi cetăţile pe care le-a zidit,
nu sunt scrise în Cartea Cronici-
lor împăraţilor lui Iuda? Totuşi, la
vremea bătrâneţii sale, s-a îmbol-
năvit de picioare. Şi Asa a ador-
mit cu părinţii săi şi a fost în-
mormântat cu părinţii săi în
cetatea lui David, tatăl său. Şi
Iosafatb, fiul său, a împărăţit în
locul* său.

Şi Nadab*, fiul lui Ieroboam,
a început să împărăţească peste
Israel în al doilea an al lui Asa,
împăratul lui Iuda. Şi el a împă-
răţit peste Israel doi ani. Şi a fă-
cut rău în ochii DDDDDomnului şi a
umblat* în calea tatălui său şi în
păcatul** lui, prin care a făcut
pe Israel să păcătuiască.
Şi Baeşa*, fiul lui Ahiia, din

casa lui Isahar, a uneltit împotri-
va lui; şi Baeşa l-a bătut în Ghibe-
ton**, care era al filistenilor, când
Nadab şi tot Israelul asediau Ghi-
betonul. Şi Baeşa l-a ucis în al
treilea an al lui Asa, împăratul lui
Iuda, şi a împărăţit în locul său.
Şi a fost aşa: cum s-a făcut

împărat, a lovit toată casa lui Ie-
roboam şi n-a lăsat lui Ieroboam
nimic care sufla, până când l-a
nimicit, după cuvântul* pe care-l
spusese DDDDDomnul prin robul Său A-
hiia şilonitul, pentru păcatele* lui
Ieroboam, cu care păcătuise şi prin
care făcuse pe Israel să păcătuias-
că, prin mânia cu care Îl mâniase
pe DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel.
Şi celelalte* fapte ale lui Na-

dab şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Israel? Şi a fost război*
între Asa şi Baeşa, împăratul lui
Israel, în toate zilele lor.

În al treilea an al lui Asa, îm-
păratul lui Iuda, a început să îm-
părăţească Baeşa, fiul lui Ahiia,
peste tot Israelul, în Tirţa, timp de
douăzeci şi patru de ani. Şi el a
făcut rău în ochii DDDDDomnului şi a
umblat în calea* lui Ieroboam şi
în păcatele lui, prin care făcuse
pe Israel să păcătuiască.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Iehu*, fiul lui Hanani, împo-
triva lui Baeşa, zicând: �Pentru
că te-am ridicat* din ţărână şi
te-am pus căpetenie peste popo-
rul Meu Israel şi ai umblat în ca-
lea** lui Ieroboam şi ai făcut pe
poporul Meu Israel să păcătuias-
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că, mâniindu-Mă prin păcatele
lor, iată, voi mătura* cu desă-
vârşire pe Baeşa şi casa lui. Şi voi
face casa ta ca şi casa** lui Ie-
roboam, fiul lui Nebat. Pe cel care
va muri* în cetate din Baeşa,
câinii îl vor mânca; şi pe cel care
va muri în câmp dintre ai lui, pă-
sările cerurilor îl vor mânca�.
Şi celelalte fapte ale lui Bae-

şa şi ce a făcut şi puterea lui, nu
sunt scrise* în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Baeşa a
adormit cu părinţii săi şi a fost
înmormântat în Tirţa*. Şi Ela, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

prin Iehu*, profetul, fiul lui Ha-
nani, împotriva lui Baeşa şi îm-
potriva casei lui, pentru tot răul
pe care-l făcuse în ochii DDDDDom-
nului, mâniindu-L prin lucrarea**
mâinilor sale, fiind ca şi casa lui
Ieroboam, şi pentru că îl lovise�
pe acesta.

În anul al douăzeci şi şaselea
al lui Asa, împăratul lui Iuda, a
început să împărăţească peste
Israel Ela, fiul lui Baeşa, în Tirţa,
doi ani.
Şi slujitorul său, Zimri, căpe-

tenia jumătăţii carelor lui, a unel-
tit* împotriva sa. Şi el era în Tirţa,
bând şi îmbătându-se în casa lui
Arţa, care era administratorul
casei sale în Tirţa. Şi Zimri a
intrat, l-a lovit şi l-a ucis, în anul
al douăzeci şi şaptelea al lui Asa,
împăratul lui Iuda. Şi a împărăţit
în locul său.
Şi a fost aşa: când a început

să împărăţească, îndată ce a stat
pe tronul său, a lovit toată casa
lui Baeşa; nu i-a lăsat nici un su-
flet* de parte bărbătească, nici
dintre rude, nici dintre prietenii
lui. Şi Zimri a nimicit toată casa
lui Baeşa, după cuvântul* DDDDDom-
nului, pe care-l rostise împotriva
lui Baeşa prin Iehu**, profetul,
pentru toate păcatele lui Baeşa

şi păcatele lui Ela, fiul său, cu
care păcătuiseră şi prin care făcu-
seră pe Israel să păcătuiască, mâ-
niindu-L pe DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel cu deşertăciunilea* lor.
Şi celelalte fapte ale lui Ela

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Israel?

În anul al douăzeci şi şaptelea
al lui Asa, împăratul lui Iuda, a
împărăţit Zimri, în Tirţa, şapte zi-
le. Şi poporul era în tabără împo-
triva Ghibetonului*, care era al
filistenilor. Şi poporul care se afla
în tabără a auzit spunându-se:
�Zimri a uneltit şi chiar a lovit pe
împărat�. Şi în ziua aceea, în ta-
bără, tot Israelul a făcut pe Omri,
căpetenia oştirii, împărat peste Is-
rael. Şi Omri s-a suit de la Ghi-
beton şi tot Israelul cu el şi au
împresurat Tirţa. Şi a fost aşa:
când a văzut Zimri că cetatea fu-
sese luată, a intrat în locul întărit
al casei împăratului şi a ars cu
foc casa împăratului peste el; şi
el a murit pentru păcatele sale cu
care păcătuise, făcând rău în ochii
DDDDDomnului, pentru că umblase în
calea* lui Ieroboam şi în păcatul
lui, pe care-l săvârşise, făcând
pe Israel să păcătuiască.
Şi celelalte fapte ale lui Zimri

şi uneltirea lui pe care a făcut-o,
nu sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel?

Atunci poporul lui Israel s-a
despărţit în două părţi: jumătate
din popor l-au urmat pe Tibni, fiul
lui Ghinat, ca să-l facă împărat, şi
jumătate l-au urmat pe Omri. Dar
cei care l-au urmat pe Omri i-au
înfrânt pe cei care-l urmau pe
Tibni, fiul lui Ghinat. Şi Tibni a
murit, iar Omri a împărăţit.

În anul al treizeci şi unulea al
lui Asa, împăratul lui Iuda, a în-
ceput să împărăţească Omri pes-
te Israel, doisprezece ani. A împă-
răţit şase ani în Tirţa. Şi a cum-

*Vers. 11.
**Cap. 14.10;
15.29.

*Cap. 14.11.

*2 Cr. 16.1.

*Cap. 14.17;
15.21.

*Vers. 1.
**Ps. 115.4.
Is. 2.8.
�Cap. 14.14;
15.27,29.

*2 Împ. 9.31.

*1 Sam. 25.22

*Vers. 3.
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20.34.
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părat de la Şemer dealul Sama-
riei* cu doi talanţi de argint şi a
făcut construcţii pe deal şi a pus
cetăţii pe care o construise numele
Samaria, după numele lui Şemer,
stăpânul dealului.
Şi Omri* a făcut rău în ochii

DDDDDomnului şi a făcut mai rău de-
cât toţi cei care au fost înaintea
lui. Şi a umblat în toată calea* lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, şi în pă-
catele lui, prin care făcuse pe Is-
rael să păcătuiască; şi L-au mâ-
niat pe DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu deşertăciunilea lor.
Şi celelalte fapte ale lui Omri,

ce a făcut şi puterea lui pe care a
arătat-o, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Israel?
Şi Omri a adormit cu părinţii săi
şi a fost înmormântat în Samaria.
Şi Ahab, fiul său, a împărăţit în
locul său.
Şi Ahab, fiul lui Omri, a înce-

put să împărăţească peste Israel
în anul al treizeci şi optulea al lui
Asa, împăratul lui Iuda; şi Ahab,
fiul lui Omri, a împărăţit peste
Israel, în Samaria, douăzeci şi doi
de ani. Şi Ahab, fiul lui Omri, a
făcut rău în ochii DDDDDomnului mai
mult decât toţi cei care au fost
înaintea lui. Şi a fost aşa: ca şi
cum i-ar fi fost puţin lucru să
umble în păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, a luat de soţie pe
Izabela*, fiica lui Etbaal, împă-
ratul sidonienilor**, şi a mers şi
i-a slujit� lui Baal şi i s-a închinat;
şi a ridicat un altar lui Baal înă-
untrul casei* lui Baal, pe care a
construit-o în Samaria. Şi Ahab a
făcut o aşeră*; şi Ahab a făcut
mai mult** rău decât toţi împăra-
ţii lui Israel care au fost înaintea
lui, ca să-L întărâte la mânie pe
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel .

În zilele lui, Hiel din Betel a
reconstruit Ierihonul; i-a pus te-
melia cu preţul lui Abiramb, întâ-

iul său născut, şi i-a pus porţile
cu preţul lui Segub, cel mai tânăr
fiu al său, după cuvântul* pe ca-
re-l spusese DDDDDomnul prin Iosua,
fiul lui Nun.
Şi Iliec tişbitul, dintre locui-

torii* Galaaduluid, a zis lui Ahab:
�Viu** este DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, înaintea� căruia stau,
că în anii aceştia nu va fi�� nici
rouă, nici ploaie, decât la cu-
vântule meu�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către el, zicând: �Pleacă de aici şi
îndreaptă-te spre răsărit şi ascun-
de-te lângă pârâul Cherit, care
este în faţaf Iordanului. Şi va fi aşa:
vei bea din pârâu şi am poruncit
corbilor* să te hrănească acolo�.
Şi s-a dus şi a făcut după cu-

vântul DDDDDomnului; s-a dus şi a stat
lângă pârâul Cherit, care este în fa-
ţa Iordanului. Şi corbii îi aduceau
pâine şi carne dimineaţa, şi pâine
şi carne seara; şi el bea din pârâu.
Şi a fost aşa: după câteva zi-

leg, pârâul a secat, pentru că nu
era ploaie în ţară.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către el, zicând: �Ridică-te şi
du-te la Sarepta* Sidonului** şi
locuieşte acolo, pentru că, iată,
am poruncit acolo unei femei
văduve să te hrănească�. Şi el s-a
ridicat şi s-a dus la Sarepta. Şi a
venit la intrarea cetăţii şi, iată, a-
colo era o femeie văduvă strân-
gând vreascuri. Şi a strigat către
ea şi a zis: �Adu-mi, te rog, puţină
apă în vas, ca să beau�. Şi ea a
mers să-i aducă. Şi el a strigat
către ea şi a zis: �Adu-mi, te rog, o
bucată de pâine în mâna ta�. Şi ea
a zis: �Viu este DDDDDomnul Dumne-
zeul tău, n-am o bucată de pâine
coaptă, ci numai un pumn de făină
într-un vas şi puţin untdelemn în-
tr-un urcior; şi, iată, strâng două
vreascuri, ca să intru şi s-o pregă-
tesc pentru mine şi pentru fiul meu,

*Mica 6.16.

*Vers. 19.

*Deut. 7.3.
**Jud. 18.7.
�Cap. 21.25;
21.26.
2 Împ. 10.18;
17.16.

*2 Împ. 10.21;
10.26,27

*Ex. 34.13.
2 Împ. 13.6;
17.10; 21.3.
Ier. 17.2.
**Cap. 14.9.
Vers. 30.
Cap. 21.25.
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ca s-o mâncăm. Şi apoi vom mu-
ri*�. Şi Ilie i-a zis: �Nu te teme;
du-te şi fă după cuvântul tău. Dar
fă-mi întâi mie din ea o mică tur-
tă şi adu-mi-o; şi după aceea fă şi
pentru tine şi pentru fiul tău. Pen-
tru că aşa zice DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel: «Făina din vas nu
se va termina şi untdelemnul din
urcior nu se va sfârşi, până în
ziua când DDDDDomnul va trimite ploa-
ie pe faţa pământului»�.
Şi ea s-a dus şi a făcut după

cuvântul lui Ilie. Şi au mâncat, ea
şi el şi casa ei, multe zile. Făina din
vas nu s-a terminat şi untde-
lemnul din urcior nu s-a sfârşit, du-
pă cuvântul DDDDDomnului, pe care-l
spusese prin Ilie.
Şi a fost aşa: după aceste lu-

cruri, fiul femeii, stăpâna casei,
s-a îmbolnăvit; şi boala lui a fost
grea, aşa că n-a mai rămas suflare
în el. Şi ea a zis lui Ilie: �Ce am*
eu a face cu tine, om al lui Dum-
nezeu? Ai venit la mine ca să aduci
aminte de nelegiuirea mea şi să
omori pe fiul meu?� Şi el i-a zis:
�Dă-mi pe fiul tău!� Şi el l-a luat
de la sânul ei şi l-a suit în camera
de sus, unde locuia el, şi l-a cul-
cat pe patul lui. Şi a strigat către
DDDDDomnul şi a zis: �DDDDDoamne Dum-
nezeul meu! Tu ai adus răul şi
peste văduva la care locuiesc tem-
porar, făcând să moară pe fiul
ei?� Şi s-a întins* de trei ori peste
copil şi a strigat către DDDDDomnul
şi a zis: �DDDDDoamne Dumnezeul
meu, să se întoarcă, Te rog, su-
fletul copilului acestuia în el!�
Şi DDDDDomnul a auzit glasul lui

Ilie; şi a întors sufletul copilului
în el şi el a trăit*. Şi Ilie a luat
copilul şi l-a coborât din camera
de sus în casă şi l-a dat mamei
sale. Şi Ilie a zis: �Vezi, fiul tău
trăieşte�.
Şi femeia a zis lui Ilie: �Acum,

prin aceasta, cunosc* că eşti un
om al lui Dumnezeu şi cuvântul
DDDDDomnului în gura ta este ade-
vărul!�

Şi a fost aşa: după multe*
zile, cuvântul DDDDDomnului a fost
către Ilie, în anul al treilea, zi-
când: �Du-te şi arată-te lui Ahab;
şi voi trimite** ploaie pe faţa
pământului�. Şi Ilie s-a dus să se
arate lui Ahab.
Şi era foamete cumplită în

Samaria. Şi Ahab a chemat pe
Obadia, care era peste casa sa. (Şi
Obadia se temea mult de DDDDDom-
nul. Şi a fost aşa: când Izabela a
nimicit pe profeţii DDDDDomnului,
Obadia a luat o sută de profeţi şi
i-a ascuns câte cincizeci într-o
peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi
apă.) Şi Ahab a zis lui Obadia:
�Cutreieră ţara la toate izvoarele
de apă şi la toate râurile; poate
vom găsi iarbă, ca să păstrăm în
viaţă caii şi catârii, ca să nu ni-
micim din animalele noastre�.
Şi şi-au împărţit ţara ca s-o
cutreiere. Ahab a mers pe o cale
singur şi Obadia a mers pe altă
cale singur.
Şi, pe când mergea Obadia pe

drum, iată, l-a întâmpinat Ilie; şi
el l-a recunoscut* şi a căzut cu
faţa la pământ şi i-a zis: �Tu eşti,
în adevăr, domnul meu Ilie?� Şi
el i-a zis: �Eu sunt; du-te şi spune-i
domnului tău: «Iată pe Ilie!»� Şi el
a zis: �Cu ce am păcătuit eu, ca să
dai pe robul tău în mâna lui Ahab,
ca să mă omoare? Viu este DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, dacă este na-
ţiune sau împărăţie unde să nu fi
trimis domnul meu să te caute. Şi,
când ziceau: «Nu este!», el punea
împărăţia sau naţiunea să jure
că nu te-au găsit. Şi acum tu zici:
«Du-te şi spune-i domnului tău:
«Iată pe Ilie!» Şi va fi aşa: eu voi
pleca de la tine şi Duhul* DDDDDomnului
te va duce nu ştiu unde; şi voi veni
şi îi voi spune lui Ahab şi el nu te
va găsi şi mă va omorî. Şi eu, ro-
bul tău, mă tem de DDDDDomnul din ti-
nereţea mea. Nu i s-a spus dom-
nului meu ce am făcut când a ucis
Izabela pe profeţii DDDDDomnului?
Cum am ascuns o sută de bărbaţi
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dintre profeţii DDDDDomnului, câte cinci-
zeci într-o peşteră, şi i-am hrănit
cu pâine şi apă? Şi acum zici:
«Du-te şi spune-i domnului tău:
«Iată pe Ilie!» Şi el mă va omorî�.
Şi Ilie a zis: �Viu este DDDDDomnul

oştirilor, înaintea căruia stau, că
astăzi mă voi arăta lui negreşit�.
Şi Obadia a plecat în întâm-

pinarea lui Ahab şi i-a spus.
Şi Ahab a mers în întâmpinarea

lui Ilie. Şi a fost aşa: când l-a văzut
Ahab pe Ilie, Ahab i-a zis: �Tu* eşti
cel care tulbură** pe Israel?� Şi el
a zis: �Eu n-am tulburat pe Israel,
ci tu şi casa tatălui tău, pentru că
aţi părăsit* poruncile DDDDDomnului şi
aţi umblat după baali. Şi acum
trimite şi adună la mine pe tot
Israelul pe munte-le Carmel*, şi
pe cei patru sute cincizeci de pro-
feţi ai lui Baal, şi pe cei patru
sute de profeţi ai Aşerei**, care
mănâncă la masa Izabelei�.
Şi Ahab a trimis la toţi fiii lui

Israel şi a adunat* pe profeţi pe
muntele Carmel.
Şi Ilie s-a apropiat de tot po-

porul şi a zis: �Până când* veţi
şchiopăta de amândouă picioa-
rele?a Dacă DDDDDomnul este Dum-
nezeub, urmaţi-L; şi dacă este
Baal, urmaţi-l!�**.
Şi poporul nu i-a răspuns un

cuvânt.
Şi Ilie a zis poporului: �Numai*

eu am rămas profet al DDDDDomnului,
iar profeţii** lui Baal sunt patru sute
cincizeci de bărbaţi. Să ni se dea
deci doi viţei; şi ei să-şi aleagă un
viţel pentru ei şi să-l taie bucăţi şi
să-l pună pe lemne şi să nu pună
foc; şi eu voi pregăti celălalt viţel
şi-l voi pune pe lemne şi nu voi
pune foc. Şi să chemaţi numele
dumnezeilor voştri, iar eu voi
chema Numele DDDDDomnului; şi
dumnezeul care va răspunde cu
foc*, acela este Dumnezeu�.
Şi tot poporul a răspuns şi a zis:

�Cuvântul acesta este bun!�
Şi Ilie a zis profeţilor lui Baal:

�Alegeţi-vă un viţel şi pregătiţi-l
întâi voi, pentru că sunteţi mulţi, şi
chemaţi numele dumnezeului vos-
tru şi să nu puneţi foc�. Şi au luat
viţelul care li s-a dat şi l-au pregătit.
Şi au chemat numele lui Baal

de dimineaţă până la amiază, zi-
când: �Ascultă-ne, Baale!� Dar n-a
fost* nici un glas şi n-a răspuns
nimeni. Şi săreau împrejurulc al-
tarului pe care-l făcuseră.
Şi a fost aşa: la amiază, Ilie şi-a

bătut joc de ei şi a zis: �Strigaţi
cu glas tare, pentru că este dum-
nezeu, poate că se gândeşte, sau a
mers deoparte, sau este în că-
lătorie, poate doarme şi se va tre-
zi�. Şi au strigat cu glas tare şi şi-au
făcut tăieturi* după obiceiul lor, cu
săbii şi suliţe, până a ţâşnit sângele
pe ei. Şi a fost aşa: când a trecut
miezul zilei, au profeţit până* la
aducerea darului de mâncare, dar
n-a fost nici glas, nici cineva care
să răspundă, nici luare-aminte.

Atunci Ilie a zis către tot po-
porul: �Apropiaţi-vă de mine!� Şi
tot poporul s-a apropiat de el. Şi
a reparat* altarul DDDDDomnului, care
era dărâmat. Şi Ilie a luat două-
sprezece pietre, după numărul
seminţiilor fiilor lui Iacov, către
care a fost cuvântul DDDDDomnului, zi-
când: �Israel* va fi numele tău�.
Şi cu pietrele a zidit un altar în
Numele* DDDDDomnului şi a făcut un
şanţ în jurul altarului, după lăţi-
mea a două măsuri de sămânţăd.
Şi a aşezat* lemnele şi a tăiat în
bucăţi viţelul şi l-a pus pe lemne
şi a zis: �Umpleţi patru vedre cu
apă şi vărsaţi-le** peste arderea-
de-tot şi peste lemne�. Şi a zis:
�Faceţi aşa a doua oară!� Şi au
făcut a doua oară. Şi a zis: �Faceţi
şi a treia oară!� Şi au făcut şi a treia
oară. Şi apa curgea împrejurul al-
tarului şi a umplut şi şanţul cu apă.
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Şi a fost aşa: când* se aducea
darul de mâncare, profetul Ilie
s-a apropiat şi a zis: �DDDDDoamne
Dumnezeul** lui Avraam, al lui
Isaac şi al lui Israel, să fie cunos-
cut astăzi că Tu� eşti Dumnezeu
în Israel şi că eu sunt robul Tău şi
că după cuvântul Tău am făcut��
toate aceste lucruri. Răspunde-mi,
DDDDDoamne, răspunde-mi, şi să cu-
noască poporul acesta că Tu,
DDDDDoamne, eşti Dumnezeu şi că Tu
le-ai întors inima înapoi�.
Şi a căzut foc* de la DDDDDomnul

şi a mistuit arderea-de-tot şi lem-
nele şi pietrele şi ţărâna şi a supt
apa care era în şanţ.
Şi tot poporul a văzut şi au că-

zut cu feţele la pământ şi au zis:
�DDDDDomnul, El* este Dumnezeu!
DDDDDomnul, El este Dumnezeu!� Şi
Ilie le-a zis: �Prindeţi pe profeţii
lui Baal; nici unul din ei să nu
scape!� Şi i-au prins; şi Ilie i-a
coborât la pârâul Chişon* şi i-a
înjunghiat** acolo.
Şi Ilie a zis lui Ahab: �Suie-te,

mănâncă şi bea, pentru că este un
vuiet de mare ploaie�. Şi Ahab s-a
suit să mănânce şi să bea. Şi Ilie
s-a suit pe vârful Carmelului* şi
s-a plecat** la pământ şi şi-a pus
faţa între genunchi. Şi a zis sluji-
toruluia său: �Suie-te, te rog, şi ui-
tă-te spre mare�. Şi s-a suit şi s-a
uitat şi a zis: �Nu este nimic�. Şi el
a zis de şapte ori: �Du-te din nou�.
Şi a fost aşa: a şaptea oară a

zis: �Iată, un nor* mic, ca o mână
de om, se ridică din mare!� Şi el
a zis: �Suie-te şi spune-i lui Ahab:
«Înhamă şi coboară, ca să nu te
oprească ploaia�.
Şi a fost aşa: între timp cerul

s-a întunecat de nori şi vânt şi a
fost o ploaie mare. Şi Ahab s-a suit
în carul său şi a mers la Izreel*.
Şi mâna* DDDDDomnului a fost peste
Ilie şi el şi-a încins** coapsele şi
a alergat înaintea lui Ahab, până
la intrarea în Izreel.

Şi Ahab a istorisit Izabelei în
amănunte tot ce făcuse Ilie şi cum
omorâse* cu sabia pe toţi profeţii.
Şi Izabela a trimis un sol la Ilie,
zicând: �Aşa* să-mi facă dumnezeii
şi încă mai mult, dacă mâine, pe
timpul acesta, nu voi face sufletul
tău ca sufletul unuia dintre ei�.
Şi, când a văzut el lucrul acesta,

s-a ridicat şi a plecat, ca să-şi
salveze viaţab; şi a venit la Beer-
Şeba, care este a lui Iuda, şi a lăsat
acolo pe slujitorul său. Şi a mers
în pustiu cale de o zi şi a venit şi
s-a aşezat sub un ienupăr şi dorea
moartea* sufletului său; şi a zis:
�Destul! Acum, DDDDDoamne, ia-mi
sufletul, pentru că nu sunt mai
bun decât părinţii mei�. Şi s-a cul-
cat şi a adormit sub ienupăr.
Şi, iată, un înger l-a atins şi i-a

zis: �Scoală-te, mănâncă!� Şi s-a
uitat şi, iată, la capul său era o
azimă coaptă pe pietre fierbinţi
şi un urcior cu apă. Şi a mâncat
şi a băut şi s-a culcat din nou.
Şi îngerul DDDDDomnului s-a întors

a doua oară şi l-a atins şi a zis:
�Scoală-te, mănâncă! Pentru că
drumul tău este foarte lung�. Şi s-a
sculat şi a mâncat şi a băut şi, cu
puterea mâncării aceleia, a mers
patruzeci* de zile şi patruzeci de
nopţi până la Horeb**, muntele lui
Dumnezeu. Şi acolo a intrat în
peşteră şi a poposit acolo.
Şi, iată, cuvântul DDDDDomnului

a fost către el şi i-a zis: �Ce faci
aici, Ilie?� Şi el a zis: �Am fost plin
de râvnăc* pentru DDDDDomnul Dum-
nezeul oştirilor, pentru că fiii lui
Israel au părăsit legământul Tău,
au dărâmat altarele Tale şi au ucis
cu sabia pe profeţii** Tăi; şi am
rămas� eu singur şi caută să-mi
ia viaţa�. Şi El a zis: �Ieşi şi stai
pe munte* înaintea DDDDDomnului�.
Şi, iată, DDDDDomnul a trecut şi un

vânt** mare şi puternic despica
munţii şi sfărâma stâncile înaintea
DDDDDomnului: DDDDDomnul nu era în vânt.

*Vers. 29.
**Gen. 28.13
Ex. 3.6; 4.5.
Mt. 22.32.
�Cap. 8.43.
2 Împ. 19.19.
Ps. 83.18.
��Num. 16.28

*Gen. 15.17.
Lev. 9.24.
Jud. 6.21.
2 Împ. 1.12.
1 Cr. 21.26.
2 Cr. 7.1.

*Vers. 21,24.

*Jud. 4.7; 5.21
**Deut. 13.5;
18.20.
2 Împ. 10.25.

*Vers. 19,20.
**Iac. 5.17;
5.18.

*Lc. 12.54.

*Ios. 17.16.
Jud. 6.33.

*2 Împ. 3.15.
Is. 8.11.
**2 Împ.
4.29 Ier. 1.17.
1 Pet. 1.13.
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Şi, după vânt, un cutremur de pământ:
DDDDDomnul nu era în cutremurul de
pământ. Şi, după cutremurul de
pământ, foc: DDDDDomnul nu era în foc.
Şi, după foc, un glas blând, în şoaptă.
Şi a fost aşa: când l-a auzit Ilie,
şi-a înfăşurat faţa* în mantaua sa şi
a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.
Şi, iată, un glas a venit către el,

zicând: �Ce** faci aici, Ilie?� Şi el
a zis: �Am fost plin de râvnăa*
pentru DDDDDomnul Dumnezeul oşti-
rilor, pentru că fiii lui Israel au
părăsit legământul Tău, au dărâmat
altarele Tale şi au ucis cu sabia pe
profeţii Tăi; şi am rămas eu singur
şi caută să-mi ia viaţa�. Şi DDDDDomnul
i-a zis: �Du-te, întoarce-te pe dru-
mul tău, către pustiul Damascului;
şi, când vei ajunge, să ungi pe
Hazael* împărat peste Siria. Şi pe
Iehu*, fiul lui Nimşi, îl vei unge
împărat peste Israel; şi pe Eliseib**,
fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, îl
vei unge profet în locul tău. Şi va fi
aşa: pe cel care va scăpa* de sabia
lui Hazael îl va ucide** Iehu;
şi pe cel care va scăpa de sabia lui
Iehu îl va ucide� Elisei. Şi Mi-am
oprit în Israel şapte* mii, toţi ge-
nunchii care nu s-au plecat îna-
intea lui Baal şi toate gurile** care
nu l-au sărutat�.
Şi el a plecat de acolo şi a gă-

sit pe Elisei, fiul lui Şafat; şi el
ara cu douăsprezece juguri înain-
tea lui şi el era cu al doispreze-
celea. Şi Ilie a trecut pe lângă el
şi şi-a aruncat mantaua peste el.
Şi el a lăsat boii şi a alergat după
Ilie şi a zis: �Te rog, să sărut* pe
tatăl meu şi pe mama mea şi te
voi urma�. Şi el i-a zis: �Du-te şi
întoarce-te: pentru că, înţelegi ce
ţi-am făcut?�
Şi s-a întors de la el şi a luat

o pereche de boi şi i-a jertfit; şi cu
uneltelec boilor a fiert* carnea lor
şi a dat-o poporului şi ei au mân-
cat-o. Şi s-a ridicat şi a mers după
Ilie şi i-a slujit.

Şi Ben-Hadad*, împăratul Siri-
ei, şi-a adunat toată oştirea; şi cu el
erau treizeci şi doi de împăraţi şi
cai şi care. Şi s-a suit şi a asediat
Samaria şi a luptat împotriva ei. Şi
a trimis soli în cetate la Ahab,
împăratul lui Israel, şi i-a zis: �Aşa
zice Ben-Hadad: «Argintul tău şi
aurul tău sunt ale mele; soţiile tale
şi fiii tăi cei mai plăcuţi sunt ai
mei»�. Şi împăratul lui Israel a
răspuns şi a zis: �După cuvântul tău,
domnul meu, împărate, al tău sunt
eu şi tot ce am�. Şi solii s-au întors şi
au zis: �Aşa vorbeşte Ben-Hadad,
zicând: «Am trimis la tine, în ade-
văr, zicând: «Să-mi dai argintul tău
şi aurul tău, soţiile tale şi fiii tăi»;
deci mâine, la ceasul acesta, voi tri-
mite pe slujitorii mei la tine şi vor
cerceta casa ta şi casele slujitorilor
tăi; şi va fi aşa: orice va fi plăcut în
ochii tăi vor pune în mâinile lor şi
vor lua»�.
Şi împăratul lui Israel a chemat

pe toţi bătrânii ţării şi a zis: �Înţe-
legeţi, vă rog, şi vedeţi cum caută
acesta răul, pentru că a trimis la
mine pentru soţiile mele şi pentru
fiii mei şi pentru argintul meu şi
pentru aurul meu, şi nu i-am oprit�.
Şi toţi bătrânii şi tot poporul i-au
zis: �Să nu asculţi şi să nu te în-
voieşti�. Şi el a zis solilor lui Ben-
Hadad: �Spuneţi domnului meu,
împăratul: «Pentru tot ce ai trimis
la robul tău la început voi face, dar
acest lucru nu pot să-l fac»�. Şi
solii au mers şi i-au adus vorbă din
nou. Şi Ben-Hadad a trimis la el
şi a zis: �Aşa* să-mi facă dumnezeii
şi încă mai mult, dacă va fi de ajuns
ţărâna Samariei să umple mâna
întregului popor care stă la picioarele
mele!� Şi împăratul lui Israel a răs-
puns şi a zis: �Spuneţi-i: «Cel care se
încinge să nu se mândrească* întoc-
mai ca cel care se descinge»�. Şi a
fost aşa: când Ben-Hadad a auzit
cuvântul acesta, se afla la băut*,
el şi împăraţii lui, în corturi; şi a
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zis slujitorilor săi: �Pregătiţi-vă!� Şi
s-au aşezat împotriva cetăţii.
Şi, iată, un profet s-a apropiat

de Ahab, împăratul lui Israel, zi-
când: �Aşa zice DDDDDomnul: «Ai vă-
zut toată această mare mulţime?
Iată, astăzi o voi da* în mâna ta
şi vei cunoaşte** că Eu sunt DDDDDom-
nul»�. Şi Ahab a zis: �Prin cine?� Şi el
a zis: �Aşa zice DDDDDomnul: «Prin
slujitoriia căpeteniilor provin-
ciilor»�. Şi el a zis: �Cine va începe
lupta?� Şi el a zis: �Tu�.
Şi a numărat pe slujitoriia căpe-

teniilor provinciilor şi au fost două
sute treizeci şi doi; şi, după ei, a
numărat pe tot poporul, pe toţi fiii
lui Israel, şapte mii. Şi au ieşit la
amiază. Şi Ben-Hadad bea* şi se
îmbăta în corturi, el şi împăraţii, cei
treizeci şi doi de împăraţi care-l
ajutau. Şi slujitorii căpeteniilor
provinciilor au ieşit cei dintâi; şi
Ben-Hadad a trimis şi i-au spus,
zicând: �Au ieşit nişte oameni din
Samaria�. Şi el a zis: �Dacă* au ie-
şit pentru pace, prindeţi-i vii; şi dacă
au ieşit pentru război, prindeţi-i vii�.
Şi aceşti slujitori ai căpeteniilor

provinciilor au ieşit din cetate, îm-
preună cu oştirea care-i urma. Şi au
lovit fiecare pe omul dinaintea lui;
şi sirienii au fugit şi Israel i-a ur-
mărit; şi Ben-Hadad, împăratul Siri-
ei, a scăpat pe un cal cu călăreţii.
Şi împăratul lui Israel a ieşit şi a
lovit caii şi carele şi a lovit pe si-
rieni cu mare măcel.
Şi profetul* s-a apropiat de îm-

păratul lui Israel şi i-a zis: �Du-te
şi întăreşte-te şi cercetează şi vezi
ce ai de făcut, pentru că, la întoar-
cerea** anuluib, împăratul Siriei se
va sui împotriva ta�. Şi slujitorii
împăratului Siriei i-au zis: �Dumne-
zeii* lor sunt dumnezei ai munţilor,
de aceea au fost mai tari decât noi,
dar, cu adevărat, dacă ne vom lupta
cu ei în podişc, negreşit vom fi noi
mai tari decât ei. Şi fă lucrul acesta:

scoate pe împăraţi, pe fiecare din
locul său, şi pune în locul lor guver-
natori. Şi numără-ţi o oştire ca
oştirea pe care ai pierdut-o, cal
pentru cal şi car pentru car; şi vom
lupta împotriva lor în podiş: nu
vom fi noi mai tari decât ei?� Şi a
ascultat de glasul lor şi a făcut aşa.
Şi a fost că, la întoarcerea*

anuluib, Ben-Hadad a numărat pe
sirieni şi s-a suit la Afecd**, să se
lupte cu Israel. Şi fiii lui Israel
au fost număraţi şi aprovizionaţi şi
au mers împotriva lor; şi fiii
lui Israel şi-au aşezat tabăra în
faţa lor ca două turme mici de
capre, iar sirienii umpleau* ţara.
Şi omul* lui Dumnezeu s-a a-

propiat şi a vorbit împăratului lui
Israel şi a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
Pentru că sirienii au zis: «DDDDDom-
nul este un Dumnezeu** al mun-
ţilor şi nu un Dumnezeu al văi-
lor», voi da� în mâna ta toată a-
ceastă mare mulţime şi veţi cu-
noaşte că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi au stat în tabără unii în faţa

altora şapte zile. Şi a fost aşa: în
ziua a şaptea a început lupta şi fiii
lui Israel au lovit dintre sirieni o
sută de mii de pedeştri într-o sin-
gură zi. Şi cei rămaşi au fugit la
Afec* în cetate şi a căzut zidul
peste douăzeci şi şapte de mii de
oameni din cei rămaşi. Şi Ben-
Hadad a fugit şi a intrat în cetate
în camera** dinăuntrue.
Şi slujitorii* săi i-au zis: �Iată,

am auzit că împăraţii casei lui Israel
sunt împăraţi miloşi; să ne punem,
te rog, sac peste coapse** şi funii
pe capete şi să ieşim înaintea
împăratului lui Israel; poate îţi va
lăsa sufletul să trăiască�. Şi s-au
încins cu sac peste coapsele lor şi
cu funii pe capetele lor şi au venit
la împăratul lui Israel şi au zis:
�Slujitorul* tău, Ben-Hadad, zice:
«Te rog, lasă-mi sufletul să trăias-
că!»� Şi el a zis: �Mai trăieşte?

*Vers. 28.
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Vers. 12.
Pr. 20.1.
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Este fratele meu!� Şi oamenii au
socotit-o semn bun şi s-au grăbit şi
au luat-o pe cuvânt de la el şi au
zis: �Fratele tău, Ben-Hadad!� Şi
Ahab a zis: �Duceţi-vă şi aduce-
ţi-l!� Şi Ben-Hadad a ieşit la el şi
l-a suit în carul său. Şi Ben-Hadad
i-a zis: �Voi înapoia cetăţile* pe
care le-a luat tatăl meu de la tatăl
tău şi-ţi vei face străzi în Damasc,
cum a făcut tatăl meu în Samaria�.
�Şi eu te voi lăsa să pleci cu
acest legământ�. Şi Ahab a făcut le-
gământ cu el şi l-a lăsat să plece.
Şi un om dintre fiii* profeţilor

a zis aproapelui său prin cuvântul**
DDDDDomnului: �Loveşte-mă, te rog!�
Dar omul acela n-a vrut să-l
lovească. Atunci i-a zis: �Pentru că
n-ai ascultat de glasul DDDDDomnului,
iată, când vei ieşi de la mine, un leu*
te va lovi�. Şi a ieşit de la el şi l-a
întâlnit un leu şi l-a lovit. Şi a găsit
pe alt om şi i-a zis: �Loveşte-mă, te
rog!� Şi omul acela l-a lovit, l-a
lovit şi l-a rănit. Şi profetul a mers
şi l-a aşteptat pe împărat pe drum şi
s-a prefăcut* că este altul, cu un văl
pe ochii săi. Şi, când trecea împă-
ratul*, a strigat către împărat şi a
zis: �Slujitorul tău a ieşit în mijlocul
luptei şi, iată, un om s-a abătut şi a
adus la mine pe un om şi a zis:
«Păzeşte pe omul acesta; dacă va
lipsi cumva, atunci viaţa** ta va fi
pentru viaţa lui sau îmi vei cântări
un talant de argint». Şi, pe când
slujitorul tău făcea ceva încoace şi
încolo, omul a plecat�. Şi împăratul
lui Israel i-a zis: �Aceasta îţi este
judecata; tu însuţi ai hotărât-o�.
Şi el s-a grăbit şi şi-a ridicat

vălul de pe ochi şi împăratul lui Is-
rael l-a recunoscut că era dintre pro-
feţi. Şi i-a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
«Pentru că ai dat drumul din mână
omului pe care-l hotărâsem pieirii,
viaţa ta* va fi pentru viaţa lui şi
poporul tău pentru poporul lui»�. Şi
împăratul* lui Israel a mers acasă
trist şi necăjit şi a venit în Samaria.

Şi a fost aşa: după aceste lu-
cruri, Nabot izreelitul avea o vie
în Izreel*, care era lângă palatul
lui Ahab, împăratul Samariei. Şi
Ahab a vorbit lui Nabot, zicând:
�Dă-mi* via ta, ca să-mi fie gră-
dină de verdeţuri, pentru că este
aproape de casa mea, şi-ţi voi da
pentru ea o vie mai bună decât
ea sau, dacă este mai bine în ochii
tăi, îţi voi da preţul ei în argint�.
Şi Nabot a zis lui Ahab: �Să mă

ferească DDDDDomnul să-ţi dau* moş-
tenirea părinţilor mei!� Şi Ahab a
intrat* în casă trist şi necăjit, din
cauza cuvântului pe care i-l spusese
Nabot izreelitul, pentru că zisese:
�Nu-ţi voi da moştenirea** pă-
rinţilor mei!� Şi s-a culcat pe patul
său şi şi-a întors faţa şi n-a mâncat
pâine. Şi Izabela, soţia sa, a venit la
el şi i-a zis: �Pentru ce este trist
duhul tău şi nu mănânci pâine?�
Şi el i-a zis: �Pentru că am vorbit
lui Nabot izreelitul şi i-am zis:
«Dă-mi via ta pe argint sau, da-
că-ţi place, îţi voi da o vie în locul
ei». Şi el a zis: «Nu-ţi voi da via
mea»�. Şi Izabela, soţia sa, i-a zis:
�Nu împărăţeşti* tu acum peste
Israel? Ridică-te, mănâncă pâine
şi inima să-ţi fie veselă; eu îţi voi
da via lui Nabot izreelitul�.
Şi a scris* o scrisoare în nu-

mele lui Ahab şi a pecetluit-o cu
pecetea lui şi a trimis scrisoarea
la bătrânii şi la căpeteniile** care
erau în cetatea lui, care locuiau
cu Nabot. Şi a scris în scrisoare,
zicând: �Vestiţi un post şi pune-
ţi-l pe Nabot în frunteaa poporu-
lui; şi puneţi doi oameni, fii* ai
lui Belialb, înaintea lui şi să măr-
turisească împotriva lui, zicând:
«Tu ai blestemat** pe Dumnezeu
şi pe împărat». Şi scoateţi-l şi
ucideţi-l� cu pietre şi să moară�.
Şi oamenii cetăţii lui, bătrânii

şi căpeteniile care locuiau în ceta-
tea lui, au făcut cum a trimis Izabela
la ei, cum era scris în scrisoarea
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pe care le-o trimisese ea: au vestit*
un post şi l-au pus pe Nabot în
fruntea poporului. Şi doi oameni,
fii ai lui Belial, au intrat şi au stat
înaintea lui; şi oamenii lui Belial au
mărturisit împotriva lui, împotriva
lui Nabot, în prezenţa poporului,
zicând: �Nabot a hulit pe Dum-
nezeu şi pe împărat�. Şi l-au scos*
din cetate şi l-au ucis cu pietre; şi
el a murit. Şi au trimis la Izabela,
zicând: �Nabot a fost ucis cu pie-
tre şi a murit�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Iza-

bela că Nabot fusese ucis cu pietre
şi a murit, Izabela a zis lui Ahab:
�Ridică-te, stăpâneşte via lui Nabot
izreelitul, care n-a vrut să ţi-o dea
pe argint, pentru că Nabot nu mai
trăieşte, ci a murit�. Şi a fost aşa:
cum a auzit Ahab că Nabot mu-
rise, Ahab s-a ridicat şi a coborât
în via lui Nabot izreelitul, ca s-o stă-
pânească.
Şi cuvântul* DDDDDomnului a fost

către Ilie tişbitul, zicând: �Ridică-te,
coboară în întâmpinarea lui Ahab,
împăratul lui Israel, care este în
Samaria*; iată, este în via lui Na-
bot, unde a coborât ca s-o ia în stă-
pânire. Şi-i vei vorbi, zicând: «Aşa
zice DDDDDomnul: Ai ucis* şi ai şi luat
în stăpânire? Şi-i vei vorbi, zi-
când: Aşa zice DDDDDomnul: În locul unde
au lins câinii sângele** lui Nabot,
vor linge câinii sângele tău; da, pe al
tău»�. Şi Ahab a zis lui Ilie: �M-ai
găsit*, vrăjmaşul meu?� Şi el a zis:
�Te-am găsit, pentru că te-ai vân-
dut** ca să faci rău în ochii DDDDDom-
nului�. �Iată, voi aduce răul peste
tine şi voi mătura* cu desăvârşire
în urma ta şi voi nimici din Ahab
pe orice suflet de parte bărbătească,
şi pe cel închis, şi pe cel liber în
Israel. Şi voi face casa* ta ca şi
casa** lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
ca şi casa lui Baeşa, fiul lui Ahiia,
pentru mânia cu care M-ai mâniat
şi ai făcut� pe Israel să păcătuiască�.
Şi chiar despre Izabela, DDDDDomnul a

vorbit, zicând: �Câinii* o vor mân-
ca pe Izabela lângă zidul de la Izre-
el. Pe cel care va muri* în cetate
din Ahab, câinii îl vor mânca, şi pe
cel care va muri în câmp, păsă-
rile cerurilor  îl vor mânca�. (Cu ade-
vărat nu fusese nimeni* ca Ahab,
care s-a vândut ca să facă rău în
ochii DDDDDomnului după cuma îl în-
tărâta Izabela, soţia sa. Şi a lu-
crat* foarte urât, umblând după
idoli, după tot ce au făcut** amo-
riţii pe care îi alungase DDDDDomnul
dinaintea fiilor lui Israel.)
Şi a fost aşa: cum a auzit Ahab

cuvintele acestea, şi-a sfâşiat*
hainele şi şi-a pus sac pe carnea
lui şi a postit şi s-a culcat în sac
şi umbla încet.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ilie tişbitul, zicând: �Vezi cum
s-a smerit Ahab înaintea Mea?
Pentru că s-a smerit înaintea Mea,
nu voi aduce răul în zilele sale; în
zilele* fiului său voi aduce răul
peste casa lui�.
Şi au fostb trei ani fără război

între Siria şi Israel. Şi a fost aşa:
în anul* al treilea, Iosafat**, împă-
ratul lui Iuda, a coborât la împăra-
tul lui Israel. Şi împăratul lui Israel
a zis slujitorilor săi: �Ştiţi că Ra-
mot-Galaadul* este al nostru, iar
noi tăcem şi nu-l luăm din mâna îm-
păratului Siriei?� Şi a zis lui Iosa-
fat: �Vrei să mergi cu mine la luptă
la Ramot-Galaad?� Şi Iosafat a
zis împăratului lui Israel: �Eu sunt
ca* tine, poporul meu ca poporul
tău şi caii mei ca şi caii tăi�.
Şi Iosafat a zis împăratului

lui Israel: �Întreabă, te rog, mai întâic

cuvântul DDDDDomnului�. Şi împăratul
lui Israel a adunat* pe profeţi, cam
patru sute de oameni, şi le-a zis: �Să
merg la luptă împotriva Ramot-Ga-
laadului, sau să renunţ?� Şi ei au
zis: �Suie-te, şi Domnul îl va da în
mâna împăratului!� Şi Iosafat* a
zis: �Nu mai este aici vreun profet
al DDDDDomnului, ca să-L întrebăm?� Şi
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împăratul lui Israel a zis lui Iosafat:
�Mai este un om prin care Îl putem
întreba pe DDDDDomnul, dar îl urăsc,
pentru că nu profeţeşte de bine de-
spre mine, ci de rău: Mica, fiul lui
Imla�. Şi Iosafat a zis: �Să nu vor-
bească aşa împăratul!�
Şi împăratul lui Israel a chemat

un slujbaşa şi a zis: �Adu repede pe
Mica, fiul lui Imla�.
Şi împăratul lui Israel şi Iosa-

fat, împăratul lui Iuda, s-au aşezat
fiecare pe tronul său, îmbrăcaţi în
hainele lor, în arie, la intrarea
porţii Samariei, şi toţi profeţii* pro-
feţeau înaintea lor. Şi Zedechia,
fiul lui Chenaana, îşi făcuse coar-
ne* de fier şi zicea: �Aşa zice DDDDDom-
nul: «Cu acestea** vei împunge pe
sirieni până îi vei nimici»�. Şi
toţi profeţii au profeţit aşa, zicând:
�Suie-te la Ramot-Galaad şi în-
vinge, pentru că DDDDDomnul îl va da
în mâna împăratului!�
Şi solul care se dusese să-l

cheme pe Mica i-a vorbit, zicând:
�Iată cuvintele profeţilor: toţi cu o
gură, vorbesc de bine pentru
împărat; fie şi cuvântul tău, te
rog, ca şi cuvântul unuia dintre ei
şi vorbeşte de bine�. Şi Mica a
zis: �Viu* este DDDDDomnul: ce-mi va
zice** DDDDDomnul, aceea voi vorbi�.
Şi a venit la împărat. Şi împăra-
tul i-a zis: �Mica, să mergem la
luptă împotriva Ramot-Galaadului,
sau să renunţăm?� Şi el i-a zis:
�Suie-te* şi învinge, pentru că DDDDDom-
nul îl va da în mâna împăratului!�
Şi împăratul i-a zis: �De câte ori să
te pun să juri, că nu-mi vei spune
decât adevărul în Numele DDDDDom-
nului?� Şi el a zis: �Am văzut tot
Israelul împrăştiat pe munţi, ca
oile* care n-au păstor. Şi DDDDDomnul a
zis: «Aceştia nu au stăpân; să se
întoarcă fiecare în pace acasă»�.
Şi împăratul lui Israel a zis lui
Iosafat: �Nu ţi-am spus* eu că nu
profeţeşte de bine despre mine,
ci numai de rău?�

Şi Mica a zis: �Ascultă deci cu-
vântul DDDDDomnului. Am văzut* pe
DDDDDomnul şezând pe tronul Său şi
toată oştirea** cerurilor stând
împrejurul Lui, la dreapta Lui şi la
stânga Lui. Şi DDDDDomnul a zis: «Cine
va amăgi pe Ahab, ca să se suie şi
să cadă în Ramot-Galaad?» Şi
unul zicea într-un fel şi altul zicea
în alt fel. Şi a ieşit un duh şi a stat
înaintea DDDDDomnului şi a zis: «Eu îl voi
amăgi». Şi DDDDDomnul i-a zis: «Cum?»
Şi el a zis: «Voi ieşi şi voi fi un duh*
de minciună în gura tuturor profe-
ţilor lui». Şi DDDDDomnul a zis: «Îl vei
amăgi şi vei şi reuşi; ieşi şi fă aşa!»
Şi acum, iată, DDDDDomnul a pus* un
duh de minciună în gura tuturor
acestor profeţi ai tăi şi DDDDDomnul a
vorbit de rău despre tine�. Atunci
Zedechia, fiul lui Chenaana, s-a
apropiat şi a lovit* pe Mica peste
obraz şi a zis: �Pe ce** cale a trecut
Duhul DDDDDomnului de la mine, ca
să-ţi vorbească ţie?� Şi Mica a zis:
�Iată, vei vedea în ziua aceea, când
vei intra din cameră* în camerăb,
ca să te ascunzi�. Şi împăratul lui
Israel a zis: �Ia-l pe Mica şi du-l
înapoi la Amon, căpetenia cetăţii,
şi la Ioas, fiul împăratului. Şi să
spui: «Aşa zice împăratul: «Puneţi*
pe acesta în închisoarec şi hrăniţi-l
cu pâinea întristării şi cu apa în-
tristării, până mă voi întoarce în pa-
ce»�. Şi Mica a zis: �Dacă* te vei
întoarce cu adevărat în pace, DDDDDom-
nul n-a vorbit prin mine�. Şi el a
mai zis: �Ascultaţi**, voi, toate po-
poarele!�
Şi împăratul lui Israel şi Iosafat,

împăratul lui Iuda, s-au suit la
Ramot-Galaad. Şi împăratul lui
Israel a zis lui Iosafat: �Eu îmi voi
schimba* hainele şi voi intra în
luptă, iar tu, îmbracă-te cu hainele
tale�. Şi împăratul lui Israel şi-a
schimbat hainele şi a plecat la lup-
tă. Iar împăratul Siriei poruncise*
celor treizeci şi două de căpetenii
ale carelor sale, zicând: �Nu vă lup-
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ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Azuba, fiica lui Şilhi. Şi el
a umblat* în toată calea lui Asa,
tatăl său, şi nu s-a îndepărtat de la
ea, făcând ce era drept în ochii
DDDDDomnului. cDar înălţimile** n-au
fost îndepărtate: poporul încă
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi Iosafat* a fost în pace cu îm-
păratul lui Israel.
Şi celelalte* fapte ale lui Iosa-

fat şi puterea sa pe care a arătat-o
şi cum s-a luptat, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi a nimicitd din ţară
rămăşiţa de homosexuali* care
fuseseră lăsaţi din zilele lui Asa,
tatăl său. Şi nu era împărat* în
Edom: stăpânea un guvernator.

Iosafat a făcut şi corăbii*
din Tarsis, ca să meargă la Ofir**,
pentru aur; dar� n-au mers, căci
corăbiile s-au sfărâmat în Eţi-
on-Gheber��. Atunci Ahazia, fiul
lui Ahab, a zis lui Iosafat: �Să
meargă slujitorii mei cu slujito-
rii tăi în corăbii�. Dar Iosafat n-a
vrut.
Şi Iosafat* a adormit cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat cu
părinţii săi în cetatea lui David,
tatăl său; şi Ioram, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

Ahazia, fiul lui Ahab, a înce-
put să împărăţească* peste Israel
în Samaria în anul al şaptespre-
zecelea al lui Iosafat, împăratul
lui Iuda. Şi el a împărăţit doi ani
peste Israel. Şi el a făcut rău în
ochii DDDDDomnului şi a umblat în
calea* tatălui său şi în calea ma-
mei sale şi în calea lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, care făcuse pe
Israel să păcătuiască. Şi a slujit*
lui Baal şi i s-a închinat şi L-a
mâniat pe DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, potrivit cu tot ce fă-
cuse tatăl său.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

*2 Cr. 18.31.
Pr. 13.20.

*2 Cr. 35.23.

*2 Împ. 14.12

*Cap. 21.19.

*Amos 3.15.

*2 Cr. 20.31.

32

34

36

38

39

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

*2 Cr. 17.3.
**Cap. 14.23;
15.14.
2 Împ. 12.3.

*2 Cr. 19.2.
2 Cor. 6.14.

*2 Cr. 20.34.

*Deut. 23.17
Cap. 14.24;
15.12.

*Gen. 25.23.
2 Sam. 8.14.
2 Împ. 3.9;
8.20.
*Cap. 10.22.
2 Cr. 20.36.
**Cap. 9.28.
�2 Cr. 20.37.
��Cap. 9.26.

*2 Cr. 21.1.

*Vers. 40.

*Cap. 15.26;
21.25.

*Jud. 2.11.
Cap. 16.30-32

43

44

45

46

47

48

50

51

52

53

taţi nici cu cel mic, nici cu cel mare,
ci numai cu împăratul lui Israel�. Şi
a fost aşa: cum l-au văzut căpete-
niile carelor pe Iosafat, au zis:
�Negreşit, acesta este împăratul lui
Israel�. Şi s-au abătut, ca să lupte
împotriva lui. Şi Iosafat* a strigat. Şi
a fost aşa: când au văzut căpetenii-
le carelor că nu era împăratul lui Is-
rael, s-au întors de la el.
Şi un om a tras cu arcul la în-

tâmplare şi a lovit pe împăratul lui
Israel între încheieturile armuriia.
Şi Ahab a zis celui care conducea
carul său: �Întoarce-ţi mâna şi
scoate-mă din tabără, pentru că
sunt rănit*�. Şi lupta s-a făcut tot
mai crâncenă în ziua aceea şi îm-
păratul a stat în car împotriva
sirienilor şi a murit către seară; şi
sângele curgea din rană pe fundul
carului. Şi, pe la apusul soarelui,
s-a făcut o strigare* în tabără, zi-
când: �Fiecare om la cetatea sa şi
fiecare om la pământul său!�
Şi împăratul a murit şi a fost

dus la Samaria; şi l-au înmor-
mântat pe împărat în Samaria. Şi
au spălat carul în iazul Samariei.
Şi câinii au lins sângele său
unde se scăldau curveleb, după
cuvântul* DDDDDomnului, pe care-l
spusese.
Şi celelalte fapte ale lui Ahab

şi tot ce a făcut, şi casa* de fildeş
pe care a construit-o, şi toate ce-
tăţile pe care le-a construit, nu
sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Ahab a
adormit cu părinţii săi; şi Ahazia,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Iosafat*, fiul lui Asa, a în-

ceput să împărăţească peste Iuda
în al patrulea an al lui Ahab,
împăratul lui Israel. Iosafat era în
vârstă de treizeci şi cinci de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit douăzeci şi cinci de

22:53

a Sau �între armura de solzi şi apărătoarea pieptului�    b Sau �Şi câinii au lins sângele său şi i-au spălat
armura�    c Unele traduceri împart aici versetul 43 în două versete, capitolul având în total 54 de versete
d Sau �a scos�

Ahazia,
împărat al
lui Israel

Iosafat,
împărat al

lui Iuda



408

2 ÎMPĂRAŢI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*2 Sam. 8.2.
Cap. 3.5.

*1 Sam. 5.10
Vers. 3,6,16.
Mt. 10.25.
Mc. 3.22.
**Cap. 8.7.

*1 Împ. 17.1;
21.17.
**Vers. 2.

*Vers. 6,16.

*Zah. 13.4.
Mt. 3.4.

*Cap. 6.13;
6.14.

1

2

3

4

8

9

răspuns şi a zis căpeteniei peste
cincizeci: �Dacă sunt un om al lui
Dumnezeu*, să coboare foc din
ceruri şi să te mistuie, pe tine şi
pe cei cincizeci ai tăi!� Şi a
coborât foc** din ceruri şi i-a
mistuit, pe el şi pe cei cincizeci ai
lui.
Şi din nou a trimis Ahazia la

el altă căpetenie peste cincizeci,
cu cei cincizeci ai săi. Şi el a
vorbit şi i-a zis: �Om al lui Dum-
nezeu, aşa zice împăratul: «Gră-
beşte-te să cobori!»� Şi Ilie a răs-
puns şi i-a zis: �Dacă sunt un om
al lui Dumnezeu, să coboare foc
din ceruri şi să te mistuie, pe
tine şi pe cei cincizeci ai tăi�. Şi a
coborât foc de la Dumnezeu din
ceruri şi i-a mistuit, pe el şi pe
cei cincizeci ai lui.
Şi din nou a trimis* o căpe-

tenie peste a treia ceată de cinci-
zeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi a
treia căpetenie peste cincizeci s-a
suit şi a venit şi a îngenuncheat
înaintea lui Ilie, l-a rugat şi i-a zis:
�Om al lui Dumnezeu, să aibă
preţ**, te rog, înaintea ochilor tăi
sufletul meu şi sufletul acestor
cincizeci de robi ai tăi. Iată, a co-
borât foc din ceruri şi a mistuit
pe cele două căpetenii dintâi
peste cincizeci, cu cei cincizeci ai
lor, şi acum să aibă preţ sufletul
meu înaintea ochilor tăi�. Şi înge-
rul DDDDDomnului a zis lui Ilie: �Co-
boară cu el, nu te teme* de el�. Şi
s-a ridicat şi a coborât cu el la
împărat. Şi el i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Pentru că ai trimis soli
să întrebe* pe Baal-Zebub, dum-
nezeul Ecronului (ca şi cum nu
este Dumnezeu în Israel, ca să în-
trebi cuvântul Lui), pentru aceas-
ta nu vei coborî din patul în care

Şi, după moartea lui Ahab,
Moab* s-a răsculat împotriva
lui Israel.
Şi Ahazia a căzut printre gra-

tiile din camera lui de sus, care
era în Samaria, şi s-a îmbolnăvit;
şi a trimis soli, zicându-le: �Mer-
geţi şi întrebaţi* pe Baal-Zebubb,
dumnezeul Ecronului, dacă mă
voi ridica** din boala aceasta�.
Şi îngerul DDDDDomnului i-a zis lui
Ilie* tişbitul: �Ridică-te şi suie-te
în întâmpinarea solilor împăra-
tului Samariei şi spune-le: «Pen-
tru că nu este Dumnezeu în Israel,
mergeţi să întrebaţi pe Baal-
Zebub**, dumnezeul Ecronului?
Acum deci, aşa zice DDDDDomnul: «Nu
vei coborî* din patul în care te-ai
suit, ci vei muri negreşit»�. Şi Ilie
a plecat.
Şi solii s-au întors la el; şi el

le-a zis: �De ce v-aţi întors?�
Şi ei i-au zis: �Un om s-a suit în
întâmpinarea noastră şi ne-a
zis: Mergeţi, întoarceţi-vă la îm-
păratul care v-a trimis şi spune-
ţi-i: Aşa zice DDDDDomnul: «Pentru că
nu este Dumnezeu în Israel,
trimiţi să întrebe pe Baal-Zebub,
dumnezeul Ecronului? Deci nu
vei coborî din patul în care te-ai
suit, ci vei muri negreşit»�. Şi el
le-a zis: �Ce fel de om era cel
care s-a suit în întâmpinarea
voastră şi v-a spus cuvintele a-
cestea?� Şi ei i-au zis: �Un om
în haină de păr* şi încins la coap-
se cu un brâu de piele�. Şi el a
zis: �Este Ilie tişbitul�.
Şi a trimis* la el o căpetenie

peste cincizeci, cu cei cincizeci ai
săi. Şi acesta s-a suit la el şi, iată,
el şedea pe vârful muntelui. Şi i-a
zis: �Om al lui Dumnezeu, împă-
ratul a zis: «Coboară!»� Şi Ilie a
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te-ai suit, ci vei muri negreşit»�.
Şi el a murit după cuvântul
DDDDDomnului pe care i-l spusese
Ilie. Şi Iorama a început să
împărăţească în locul lui, în al
doilea an al lui Ioram*, fiul lui
Iosafat, împăratul lui Iuda, pen-
tru că el nu avea fiu.
Şi celelalte fapte ale lui Aha-

zia, ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
Israel?
Şi a fost aşa: când a vrut

DDDDDomnul să-l înalţe* pe Ilie la ce-
ruri într-un vârtej de vânt, Ilie a
plecat cu Elisei** de la Ghilgal�.
Şi Ilie a zis lui Elisei: �Stai aici*,
te rog, pentru că DDDDDomnul m-a
trimis la Betel**�. Şi Elisei a zis:
�Viu� este DDDDDomnul şi viu este
sufletul tău, nu te voi lăsa�. Şi
au coborât la Betel. Şi fiii pro-
feţilorb* care erau în Betel au ie-
şit la Elisei şi i-au zis: �Ştii că
DDDDDomnul îl va răpi astăzi pe stăpâ-
nul tău de deasupra capului tău?�
Şi el a zis: �Da, ştiu; tăceţi!�
Şi Ilie i-a zis: �Elisei, stai aici*,

te rog, pentru că DDDDDomnul m-a
trimis la Ierihon**�. Şi el a zis:
�Viu este DDDDDomnul şi viu este su-
fletul tău, nu te voi lăsa�. Şi au
ajuns la Ierihon. Şi fiii profeţilor
care erau în Ierihon s-au apropiat
de Elisei şi i-au zis: �Ştii că
DDDDDomnul îl va răpi* astăzi pe stă-
pânul tău de deasupra capului
tău?� Şi el a zis: �Da, ştiu; tăceţi!�
Şi Ilie i-a zis: �Stai aici, te

rog, pentru că DDDDDomnul m-a trimis
la Iordan�. Şi el a zis: �Viu este
DDDDDomnul şi viu este sufletul tău,
nu te voi lăsa�.
Şi au mers amândoi. Şi cinci-

zeci* de bărbaţi dintre fiii pro-
feţilor au mers şi au stat în faţă,
deoparte, şi ei amândoi au stat
lângă Iordan. Şi Ilie şi-a luat
mantaua* şi a înfăşurat-o şi a
lovit** apele şi ele s-au despărţit
într-o parte şi într-altac; şi au

trecut amândoi pe uscat.
Şi a fost aşa: după ce au tre-

cut, Ilie a spus lui Elisei: �Cere
ce să-ţi fac mai înainte de a fi ră-
pit de la tine�. Şi Elisei a zis: �Să
fie, te rog, o măsură dublă* a du-
hului tău peste mine!� Şi el a zis:
�Greu lucru ai cerut; dacă mă vei
vedea* când voi fi răpit de la tine,
aşa îţi va fi; iar dacă nu, nu va fi�.
Şi a fost aşa: pe când mergeau

ei încă şi vorbeau, iată un car* de
foc şi cai de foc; şi i-au despărţit
pe cei doi; şi Ilie s-a suit la ceruri
într-un vârtej de vânt. Şi Elisei l-a
văzut şi a strigat: �Părinte!*
Părinte! Carul lui Israel şi călăreţii
lui!� Şi nu l-a mai văzut. Şi şi-a
apucat** hainele şi le-a sfâşiat în
două bucăţi.
Şi a ridicat mantaua lui Ilie

care căzuse de pe el şi s-a întors
şi a stat pe malul Iordanului. Şi a
luat mantaua lui Ilie care căzuse
de pe el şi a lovit apele şi a zis:
�Unde este DDDDDomnul Dumnezeul
lui Ilie?� Şi a lovit* şi el apele şi
ele s-au despărţit într-o parte şi
într-altac. Şi Elisei a trecut.
Şi fiii profeţilor* care erau în

faţa Ierihonului l-au văzut şi au
zis: �Duhul lui Ilie se odihneşte
peste Elisei�. Şi au venit în întâm-
pinarea lui şi s-au plecat până la
pământ înaintea lui. Şi i-au zis:
�Iată acum, cu robii tăi sunt cinci-
zeci de bărbaţi vitejid; te rog, să
meargă ei şi să-l caute pe stăpâ-
nul tău; poate Duhul* DDDDDomnului
l-a ridicat şi l-a aruncat pe vreun
munte sau în vreo vale�. Şi el a
zis: �Nu-i trimiteţi!� Şi au stăru-
it* de el până când el s-a simţit
jenat şi a zis: �Trimiteţi!� Au tri-
mis deci cincizeci de oameni şi
l-au căutat trei zile, dar nu l-au
găsit. Şi s-au întors la el (el stătea
acum în Ierihon); şi el le-a zis:
�Nu v-am spus să nu vă duceţi?�
Şi oamenii cetăţii au zis lui Eli-

sei: �Iată, te rugăm, aşezarea ce-
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tăţii este bună, după cum vede
domnul meu, dar apele sunt rele
şi pământul neroditor�. Şi el a zis:
�Aduceţi-mi un vas nou şi puneţi
sare în el�. Şi i-au adus. Şi a ieşit
la izvorul apelor şi a aruncat*
sarea acolo; şi a spus: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Am vindecat apele a-
cestea; nu va mai fi din ele nici
moarte, nici nerodire»�. Şi apele
s-au vindecat până în ziua aceas-
ta, după cuvântul lui Elisei, pe
care-l spusese.
Şi de acolo s-a suit la Betel.

Şi, pe când se suia pe drum, au
ieşit din cetate nişte băieţi mici
şi râdeau* de el şi ziceau: �Su-
ie-te, chelule! Suie-te, chelule!�
Şi el s-a întors şi s-a uitat la ei şi
i-a blestemat* în Numele DDDDDom-
nului. Şi două ursoaice au ieşit
din pădure şi au sfâşiat patruzeci
şi doi de băieţi dintre ei. Şi de
acolo a mers la muntele Carmel*;
şi de acolo s-a întors în Samaria.
Şi Ioram, fiul lui Ahab, a în-

ceput să împărăţească peste Isra-
el în Samaria în anul al optspre-
zecelea* al lui Iosafat, împăratul
lui Iuda; şi a împărăţit doispre-
zece ani. Şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului, dar nu ca tatăl său şi
ca mama sa; şi a îndepărtat* stâl-
pula lui Baal, pe care-l făcuse**
tatăl său. Totuşi s-a alipit* de pă-
catele lui Ieroboam, fiul lui Ne-
bat, care a făcut** pe Israel să pă-
cătuiască; nu s-a depărtat de ele.
Şi Meşa, împăratul Moabului,

era stăpân de oi şi a dat* împă-
ratului lui Israel o sută de mii de
miei şi o sută de mii de berbeci
cu lânab lor. Şi a fost aşa: după
ce a murit* Ahab, împăratul Moa-
bului s-a răsculat împotriva împă-
ratului lui Israel. Şi împăratul Io-
ram a ieşit din Samaria în ziua
aceea şi a număratc tot Israelul.
Şi a mers şi a trimis la Iosafat,

împăratul lui Iuda, zicând: �Îm-

păratul Moabului s-a răsculat
împotriva mea: vrei să mergi cu
mine la război împotriva Moa-
bului?� Şi el a zis: �Mă voi sui;
eu sunt ca* tine, poporul meu ca
poporul tău, caii mei precum caii
tăi�. Şi a zis: �Pe ce cale ne vom
sui?� Şi el a zis: �Pe calea pusti-
ului Edomului�.
Şi împăratul lui Israel* şi îm-

păratul lui Iuda** şi împăratul
Edomului� au pornit şi au făcut
un ocol de şapte zile. Şi nu era
apă pentru tabărăd şi pentru ani-
malele care îi urmau. Şi împăra-
tul lui Israel a zis: �Vai, DDDDDomnul
a chemat pe aceşti trei împăraţi
împreună, ca să-i dea în mâna
Moabului�. Şi Iosafat a zis: �Nu
este aici un profet* al DDDDDomnului,
ca să întrebăm pe DDDDDomnul prin
el?� Şi unul dintre slujitorii împă-
ratului lui Israel a răspuns şi a
zis: �Este aici Elisei**, fiul lui
Şafat, care turna� apă pe mâinile
lui Ilie�. Şi Iosafat a spus: �Cu-
vântul DDDDDomnului este cu el�. Şi
împăratul lui Israel şi Iosafat şi
împăratul Edomului au coborât la
el. Şi Elisei a zis împăratului lui
Israel: �Ce am eu a face cu tine?
Mergi* la profeţii tatălui tău şi la
profeţii mamei tale�. Şi împăratul
lui Israel i-a zis: �Nu, pentru că
DDDDDomnul a chemat pe aceşti trei
împăraţi împreună, ca să-i dea în
mâna Moabului�. Şi Elisei a zis:
�Viu* este DDDDDomnul oştirilor, îna-
intea căruia stau, că, dacă n-aş
privi la faţa lui Iosafat, împăratul
lui Iuda, nu m-aş uita la tine, nici
nu te-aş vedea. Şi acum aduce-
ţi-mi un cântăreţ* cu harfa�.
Şi a fost aşa: în timp ce cân-

ta cântăreţul din harfă, mâna**
DDDDDomnului a fost peste el. Şi a
zis: �Aşa zice DDDDDomnul: «Faceţi
în valea aceasta groapă* lângă
groapăe». Pentru că aşa zice
DDDDDomnul: «Nu veţi vedea vânt şi
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nu veţi vedea ploaie; totuşi va-
lea aceasta se va umple de apă şi
veţi bea voi şi turmele voastre şi
animalele voastre». Şi aceasta este
puţin în ochii DDDDDomnului: El va da
în mâna voastră şi pe Moab. Şi
veţi bate orice cetate întărită şi ori-
ce cetate aleasă şi veţi tăia orice
copac bun şi veţi astupa toate iz-
voarelea de apă şi veţi strica orice
bucată bună de pământ cu pietre�.
Şi a fost aşa: dimineaţa, pe

când se aducea* darul de mân-
care, iată, a venit apă de pe calea
Edomului şi pământul s-a umplut
cu apă.
Şi toţi moabiţii au auzit că  îm-

păraţii se suiseră să lupte împotriva
lor şi au fost adunaţi toţi cei care
puteau să poarte armură, şi mai
vârstnici, şi au stat la hotar. Şi s-au
sculat dis-de-dimineaţă şi soarele
a răsărit peste apă şi moabiţii au
văzut apa de cealaltă parte roşie ca
sângele. Şi au zis: �Este sânge!
Împăraţii aceştia sunt nimiciţi cu
desăvârşire şi s-au lovit unul pe
altul; şi acum, la pradă, Moabule!�
Şi, când au ajuns la tabăra lui

Israel, israeliţii s-au ridicat şi au
bătut pe moabiţi şi ei au fugit
dinaintea lor; şi au intrat şi au
bătut pe Moab. Şi au dărâmat
cetăţile şi a aruncat fiecare om
piatra sa pe orice bucată bună de
pământ şi l-au umplut şi au as-
tupat orice izvorb de apă şi au tă-
iat orice copac bun, până n-au
lăsat decât pietrec în Chir-Ha-
reset*; şi aruncătorii cu praştia
l-au înconjurat şi l-au lovit.
Şi împăratul Moabului a vă-

zut că lupta era prea crâncenă
pentru el şi a luat cu sine şapte
sute de bărbaţi care scoteau săbii-
le, ca să răzbată până la împăratul
Edomului, dar n-au putut. Şi a luat
pe fiul* său întâi-născut care ur-
ma să împărăţească în locul său
şi l-a adus ardere-de-tot pe zid.

Şi a fost mare mânie împotriva
lui Israel; şi au plecat** de la el
şi s-au întors în ţara lor.
Şi o femeie dintre soţiile fii-

lor* profeţilor a strigat către Eli-
sei, spunând: �Robul tău, soţul
meu, a murit şi ştii că robul tău se
temea de DDDDDomnul. Şi a venit
creditorul să-mi ia** pe amândoi
copiii, ca să fie robi�. Şi Elisei i-a
zis: �Ce să fac pentru tine? Spu-
ne-mi, ce ai în casă?� Şi ea a zis:
�Roaba ta n-are nimic în casă,
decât un vas cu untdelemn�. Şi
el a zis: �Du-te, împrumută vase
de afară, de la toţi vecinii tăi, vase
goale; să nu fie* puţine. Apoi in-
tră şi închide uşa după tine şi
după fiii tăi şi varsă untdelemn
în toate vasele acelea, iar pe cele
umplute pune-le deoparte�.
Şi ea a plecat de la el şi a

închis uşa după ea şi după fiii ei;
ei îi aduceau vasele şi ea turna.
Şi a fost aşa: după ce au fost
umplute vasele, ea a zis fiului său:
�Mai adu-mi un vas�. Şi el i-a zis:
�Nu mai este nici un vas�. Şi unt-
delemnul s-a oprit. Şi ea a venit
şi a spus omului lui Dumnezeu.
Şi el a zis: �Du-te, vinde untde-
lemnul şi plăteşte-ţi datoria; şi din
ce va rămâne, trăieşte tu şi fiii tăi�.
Şi a fost aşa: într-una din zi-

le, Elisei a trecut pe la Sunem*,
unde era o femeie cu vază; şi ea a
stăruit de el să mănânce pâine. Şi
a fost aşa: ori de câte ori trecea
el, se abătea pe acolo să mănân-
ce pâine. Şi ea a zis soţului ei:
�Iată, eu ştiu că omul acesta care
trece în totdeauna pe la noi este
un om sfânt al lui Dumnezeu. Să-i
zidimd, te rog, o cameră mică de
sus şi să-i punem acolo un pat
şi o masă şi un scaun şi un sfeş-
nic. Şi va fi aşa: când va veni pe
la noi, se va abate acolo�.
Şi a fost aşa: într-una din zile

a venit pe acolo şi s-a abătut în
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camera de sus şi s-a culcat acolo.
Şi el i-a zis lui Ghehazi*, sluji-
torul său: �Cheamă pe sunamita
aceasta�. Şi a chemat-o şi ea a stat
înaintea lui. Şi el i-a zis: �Spune-i:
«Iată, tu ai arătat pentru noi toată
această grijă; ce este de făcut pen-
tru tine? Vrei să se vorbească pen-
tru tine împăratului sau coman-
dantului oştirii?� Şi ea a zis: �Eu
locuiesc în mijlocul poporului
meu�. Şi el a zis: �Ce este de făcut
deci pentru ea?� Şi Ghehazi a
zis: �Cu adevărat, ea n-are fiu şi
soţul ei este bătrân�. Şi Elisei a
zis: �Cheam-o!� Şi el a chemat-o şi
ea a stat la uşă. Şi el i-a zis: �La
anul*, chiar pe timpul acestaa,
vei îmbrăţişa un fiu�. Şi ea a zis:
�Nu, domnul meu, om al lui Dum-
nezeu! Nu amăgi** peb roaba ta�.
Şi femeia a rămas însărcina-

tă şi a născut un fiu chiar pe tim-
pul acela, în anul următor, cum îi
spusese Elisei.
Şi copilul s-a făcut mare. Şi a

fost aşa: într-o zi a ieşit la tatăl
său la secerători. Şi a zis tatălui
său: �Capul meu, capul meu!� Şi
el a zis slujitorului său: �Du-l la
mama lui!� Şi el l-a luat şi l-a dus
la mama lui; şi a şezut pe genun-
chii ei până la amiază şi a murit.
Şi ea s-a suit şi l-a culcat pe pa-
tul omului lui Dumnezeu şi a în-
chis uşa după el şi a ieşit. Şi a che-
mat la ea pe soţul ei şi a zis: �Tri-
mite-mi, te rog, pe unul dintre slu-
jitori şi una din măgăriţe şi voi a-
lerga la omul lui Dumnezeu şi mă
voi întoarce�. Şi el a zis: �Pentru
ce te duci astăzi la el? Nu este nici
lună nouă*, nici sabat�. Şi ea a zis
numai atât: �Binec!�
Şi a înşeuat măgăriţa şi a zis

slujitorului ei: �Mână şi mergi îna-
inte; să nu încetineşti din călărit
pentru mine, până nu-ţi voi zice�.
Şi a mers şi a ajuns la omul lui
Dumnezeu pe muntele Carmel*.
Şi a fost aşa: cum a văzut-o

omul lui Dumnezeu de departe,
a zis lui Ghehazi, slujitorul său:
�Iată sunamita aceea! Acum, te
rog, aleargă în întâmpinarea ei şi
spune-i: «Eşti binec? Este bine
soţul tău? Este bine copilul?»� Şi
ea a zis: �Este bine!�
Şi ea a venit la omul lui Dum-

nezeu, pe munte, şi i-a cuprins pi-
cioarele; şi Ghehazi s-a apropiat
ca s-o îndepărteze, dar omul lui
Dumnezeu a zis: �Las-o, pentru
că sufletul ei este amărât în ea şi
DDDDDomnul mi-a ascuns şi nu mi-a
spus�. Şi ea a zis: �Am cerut eu
un fiu de la domnul meu? N-am
zis* eu: «Nu mă amăgi»?� Şi el a
zis lui Ghehazi: �Încinge-ţi* coap-
sele şi ia toiagul meu în mâna
ta şi mergi pe drumul tău. Dacă
te vei întâlni cu vreun om, să
nu-i urezi** de bine, iar dacă-ţi
va ura de bine, să nu-i răspunzi;
şi pune toiagul� meu pe faţa copi-
lului�. Şi mama copilului a zis:
�Viu* este DDDDDomnul şi viu este
sufletul tău, nu te voi lăsa**�. Şi
eld s-a ridicat şi a urmat-o.
Şi Ghehazi a trecut înaintea

lor şi a pus toiagul pe faţa copi-
lului, dar n-a fost nici glas, nici
luare-aminte. Şi s-a întors în în-
tâmpinarea lui Elisei şi i-a spus,
zicând: �Nu s-a trezit* copilul�.
Şi Elisei a intrat în casă şi, iată,

copilul era mort, întins pe patul
său.  Şi a intrat* şi a închis uşa
după ei amândoi şi s-a rugat**
DDDDDomnului. Şi s-a suit şi s-a culcat
peste copil şi şi-a pus gura pe gu-
ra lui şi ochii pe ochii lui şi mâi-
nile pe mâinile lui şi s-a plecat*
peste copil; şi carnea copilului s-a
încălzit. Şi s-a întors şi a umblat
prin casă, când încoace, când în-
colo, şi s-a suit şi s-a plecat peste
el. Şi copilul a strănutat de şapte
ori şi copilul şi-a deschis* ochii.
Şi Elisei a chemat pe Ghehazi

şi i-a zis: �Cheam-o pe sunamita
aceasta�. Şi el a chemat-o; şi ea a
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venit la el. Şi el a zis: �Ia-ţi fiul!�
Şi ea a venit şi a căzut la picioa-
rele lui şi s-a plecat până la pă-
mânt; şi şi-a luat* fiul şi a ieşit.
Şi Elisei s-a întors la Ghilgal*.

Şi era foamete** în ţară; şi fiii�
profeţilor şedeau�� înaintea lui.
Şi el a zis slujitoruluia său: �Pune*�
oala cea mare şi fierbe mâncare
pentru fiii profeţilor�.
Şi a ieşit unul la câmp să cu-

leagă verdeţuri şi a găsit o viţă
sălbatică şi a strâns de pe ea co-
locinţi sălbatici şi şi-a umplut
poala hainei şi a venit şi i-a tă-
iat în oala de mâncare: pentru că
nu-i cunoşteau. Şi au turnat oa-
menilor să mănânce. Şi a fost aşa:
cum au mâncat din mâncare, au
strigat şi au zis: �Om al lui Dum-
nezeu, este moarte* în oală!� Şi
nu puteau să mănânce din ea.
Şi el a zis: �Aduceţi făină�. Şi a
aruncat-o* în oală şi a zis: �Tur-
naţi poporului să mănânce�. Şi nu
era nimic rău în oală.
Şi a venit un om de la Baal-

Şalişa* şi a adus** omului lui
Dumnezeu pâine din cele dintâi
roade, douăzeci de pâini de orz şi
spice proaspete de grâu în sacul
său. Şi a zis: �Dă poporului să mă-
nânce�. Şi slujitorul său a zis:
�Cum* să pun aceasta înaintea
a o sută de oameni?� Şi el a zis:
�Dă poporului să mănânce, pen-
tru că aşa zice DDDDDomnul: «Vor mân-
ca** şi va mai rămâne»�. Şi a
pus înaintea lor şi au mâncat şi au
lăsat o rămăşiţă*, după cuvântul
DDDDDomnului.
Şi Naaman*, căpetenia oştirii

împăratului Sirieib, era un om
mare** înaintea stăpânului său şi
mult onorat, pentru că prin el dă-
duse DDDDDomnul eliberare Sirieib; şi
el era un bărbat puternic şi viteaz,
un lepros.
Şi sirieniic ieşiseră în cete* şi

luaseră captivă o copilă mică din

ţara lui Israel; şi ea era înaintead

soţiei lui Naaman. Şi ea a zis stă-
pânei sale: �Dacă ar fi stăpânul
meu înaintea profetului din Sa-
maria, atunci el l-ar vindecae de
lepra sa!�
Şi cineva a mers şi a spus stă-

pânului său, zicând: �Aşa şi aşa
a zis copila care este din ţara lui
Israel�. Şi împăratul Sirieib a zis:
�Du-te şi eu voi trimite o scrisoare
împăratului lui Israel�. Şi el a ple-
cat şi a luat* în mâna lui zece ta-
lanţi de argint şi şase mii de bucăţi
de aurf şi zece schimburi** de
haine. Şi a dus scrisoarea împă-
ratului lui Israel, zicând: �Şi acum,
îndată ce va ajunge această scri-
soare la tine, iată, am trimis pe
slujitorul meu Naaman la tine, să-l
vindeci de lepra lui�.
Şi a fost aşa: cum a citit împă-

ratul lui Israel scrisoarea, şi-a sfâ-
şiat* hainele şi a zis: �Sunt** eu
Dumnezeu, ca să omor sau să în-
viez, de trimite acesta la mine să
vindec un om de lepra lui? Luaţi
seama� deci, vă rog, şi vedeţi cum
caută pricină împotriva mea�.
Şi a fost aşa: când a auzit

Elisei, omul* lui Dumnezeu, că
împăratul lui Israel şi-a sfâşiat
hainele, a trimis la împărat, zi-
când: �Pentru ce ţi-ai sfâşiat
hainele? Să vină el acum la mine
şi va cunoaşte că este un profet
în Israel�. Şi Naaman a venit cu
caii săi şi cu carul său şi a stat
la uşa casei lui Elisei. Şi Elisei
a trimis la el un sol, zicând:
�Mergi şi spală-teg* de şapte ori în
Iordan, şi carnea ta îşi va reveni şi
vei fi curat�.
Şi Naaman s-a mâniat şi a ple-

cat şi a spus: �Iată, eu ziceam: Va
ieşi negreşit la mine şi va sta în
picioare şi va chema Numele
DDDDDomnului Dumnezeului său şi îşi
va legăna mâna asupra locului şi
va vindeca pe cel lepros. Nu sunt
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Abanaa şi Parpar, râurile Da-
mascului, mai bune decât toate
apele lui Israel? Nu aş putea să mă
spăl în ele şi să fiu curat?�
Şi s-a întors şi a plecat cu mânie*.
Şi slujitorii* săi s-au apropiat

şi i-au vorbit şi au zis: �Părinte**,
dacă ţi-ar fi zis profetul să faci
vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut?
Cu cât mai mult când îţi spune:
«Spală-te şi fii curat»?� Şi a co-
borât şi s-a scufundat de şapte ori
în Iordan, după cuvântul omului lui
Dumnezeu. Şi carnea* lui s-a făcut
din nou cum este carnea unui copil
mic, şi el a fost curat**.
Şi s-a întors la omul lui Dum-

nezeu, el şi toată suita lui, şi a
venit şi a stat înaintea lui şi a
spus: �Iată, acum cunosc* că nu
este Dumnezeu pe tot pământul,
decât în Israel; şi acum primeş-
te**, te rog, un darb de la robul
tău�. Şi el a zis: �Viu* este DDDDDom-
nul înaintea căruia stau, că nu voi
primi**!� Şi a stăruit de el să-l
ia, dar el a refuzat. Şi Naaman
a zis: �Dacă nu, te rog, să se dea
robului tău din pământul acesta
cât pot duce doi catâri; pentru
că robul tău nu va mai aduce de
acum ardere-de-tot şi jertfă altor
dumnezei, ci DDDDDomnului. În lucrul
acesta să ierte DDDDDomnul pe robul
tău: când stăpânul meu intră în
casa lui Rimonc, ca să se închi-
ned acolo, şi se sprijină* de mâna
mea, mă închin şi eu în casa lui
Rimon: DDDDDomnul să ierte pe robul
tău, te rog, în lucrul acesta, când
mă închin eu însumi în casa lui
Rimon�. Şi el i-a zis: �Mergi în
pace�. Şi a plecat de la el o bu-
cată de drum.
Şi Ghehazi*, slujitorul lui Eli-

sei, omul lui Dumnezeu, a zis:
�Iată, stăpânul meu a cruţat pe Na-
aman sirianul şi n-a luat din mâi-
nile lui ce a adus; viu este DDDDDom-
nul, voi alerga după el şi voi lua
ceva de la el�. Şi Ghehazi a aler-

gat după Naaman. Şi, când l-a vă-
zut Naaman alergând după el, a
sărit din car în întâmpinarea lui
şi a zis: �Pace?� Şi el a zis: �Pa-
ce!* Stăpânul meu m-a trimis, zi-
când: «Iată, au venit la mine toc-
mai acum, din ţinutul muntos al
lui Efraim, doi tineri dintre fiii
profeţilor; dă-le, te rog, un talant
de argint şi două schimburi de
haine»�. Şi Naaman a zis: �Învo-
ieşte-te să iei doi talanţi�. Şi a
stăruit de el şi a legat doi talanţi
de argint în doi saci cu două
schimburi de haine şi le-a pus pe
doi dintre slujitoriie săi şi le-au
purtat înaintea lui. Şi, când a venit
la deal, le-a luat din mâna lor şi le-a
strâns în casă; şi a dat drumul oa-
menilor şi ei au plecat. Şi a intrat
şi a stat înaintea stăpânului său.
Şi Elisei i-a zis: �Dincotro,

Ghehazi?� Şi el a zis: �Robul tău
n-a fost nicăieri�. Şi Elisei i-a
zis: �N-a mers inima mea cu tine
când s-a întors omul din carul
său în întâmpinarea ta? Este
timp* de luat argint şi de primit
haine, şi măslini şi vii, şi oi şi
boi, şi robi şi roabe? Lepra lui
Naaman se va lipi* de tine şi de
sămânţa ta pentru totdeauna�.
Şi a ieşit dinaintea lui lepros**,
alb ca zăpada.
Şi fiii* profeţilor au spus lui

Elisei: �Iată acum, locul în care
stăm înaintea ta este prea strâmt
pentru noi. Să mergem, te rog, la
Iordan şi să luăm de acolo fieca-
re câte un trunchi de copac şi să
ne facem acolo un loc unde să
locuim�. Şi el a zis: �Duceţi-vă�. Şi
unul a zis: �Acceptă*, te rog, să
mergi cu robii tăi�. Şi el a zis:
�Voi merge�. Şi a mers cu ei.
Şi au venit la Iordan şi au tă-

iat copacif. Şi a fost aşa: în timp
ce unul dobora un trunchi, a căzut
fierul în apă; şi a strigat şi a zis:
�Vai, domnul meu, şi era împru-
mutat!*� Şi omul lui Dumnezeu
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a zis: �Unde a căzut?� Şi i-a arătat
locul. Şi el a tăiat un lemn* şi l-a
aruncat acolo şi a făcut fierul să plu-
tească. Şi a zis: �Ia-ţi-l�. Şi acela
şi-a întins mâna şi l-a luat.
Şi împăratul* Sirieia făcea răz-

boi împotriva lui Israel şi s-a sfă-
tuit cu slujitorii săi, zicând: �În cu-
tare şi în cutare loc va fi tabăra
mea�. Şi omul lui Dumnezeu a tri-
mis la împăratul lui Israel, zicând:
�Păzeşte-te să nu treci prin locul
acela, pentru că sirieniib au coborât
acolo�. Şi împăratul lui Israel a
trimis la locul despre care-i spuse-
se omul lui Dumnezeu şi-l înştiin-
ţase şi a stat păzit acolo, nu o dată,
nici de două ori. Şi inima împă-
ratului Sirieia s-a tulburat de lucrul
acesta şi a chemat pe slujitorii săi
şi le-a zis: �Nu-mi veţi arăta cine
dintre noi este pentru împăratul lui
Israel?� Şi unul dintre slujitorii lui
a zis: �Nimeni, domnul meu, împă-
rate, dar profetul Elisei, care este
în Israel, spune împăratului lui
Israel cuvintele pe care le rosteşti
tu în camera ta de dormit�. Şi el a
zis: �Duceţi-vă şi vedeţi unde este
şi voi trimite să-l prindă�. Şi i s-a
spus, zicând: �Iată, este în
Dotan*�. Şi a trimis acolo cai şi
care şi oştire mare şi au venit
noaptea şi au înconjurat cetatea.
Şi slujitorul omului lui Dum-

nezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă
şi a ieşit şi, iată, o oştire înconju-
rase cetatea cu cai şi cu care. Şi
slujitorul său i-a zis: �Vai, domnul
meu, ce vom face?� Şi el a zis:
�Nu te teme*, pentru că mai
mulţi** sunt cei care sunt cu noi
decât cei care sunt cu ei�. Şi
Elisei s-a rugat şi a zis: �DDDDDoamne,
deschide-i, Te rog, ochii, ca să va-
dă�. Şi DDDDDomnul a deschis* ochii
tânărului şi el a văzut şi, iată,
muntele era plin de cai** şi de
care de foc împrejurul lui Elisei.
Şi au coborât la el; şi Elisei

s-a rugat DDDDDomnului şi a zis: �Lo-

veşte, Te rog, naţiunea aceasta cu
orbire�. Şi i-a lovit cu orbire*,
după cuvântul lui Elisei. Şi Elisei
le-a zis: �Nu este aceasta calea,
nici aceasta cetatea. Urmaţi-mă, şi
vă voi duce la omul pe care-l că-
utaţi�. Şi i-a dus în Samaria. Şi a
fost aşa: când au intrat în Sama-
ria, Elisei a zis: �DDDDDoamne, des-
chide ochii acestora, ca să vadă�.
Şi DDDDDomnul le-a deschis ochii şi
au văzut şi, iată, erau în mijlo-
cul Samariei. Şi, când i-a văzut
împăratul lui Israel, a zis lui Eli-
sei: �Să lovesc, să lovesc, pă-
rinte*?� Şi el a zis: �Să nu loveşti:
vrei să loveşti pe aceia pe
care i-ai luat captivi cu sabia ta şi
cu arcul tău? Pune-le pâine* şi
apă înainte; şi să mănânce şi să
bea şi să meargă la stăpânul lor�.
Şi le-a făcut un ospăţ mare şi au
mâncat şi au băut; şi le-a dat dru-
mul şi ei au mers la stăpânul lor.
Şi cetele* Sirieia n-au mai venit în
ţara lui Israel.
Şi a fost aşa: după aceasta,

Ben-Hadad*, împăratul Sirieia,
şi-a adunat toată oştireac şi s-a
suit şi a asediat Samaria. Şi era
foamete* mare în Samaria; şi, iată,
au asediat-o, până s-a vândut un
cap de măgar cu optzeci de arginţid

şi un sfert de cabe de găinaţ de
porumbel cu cinci arginţid. Şi a
fost aşa: pe când trecea împăratul
lui Israel pe zid, o femeie a strigat
la el, zicând: �Salvează-mă, domnul
meu, împărate!� Şi el a zis: �Dacă
DDDDDomnul nu te salvează, cum să te
salvez eu? Cu rodul de la arie, ori
de la teasc?� Şi împăratul i-a zis:
�Ce ai?� Şi ea a zis: �Femeia aceas-
ta mi-a zis: Dă pe fiul tău să-l mân-
căm astăzi şi mâine îl vom mânca
pe fiul meu�. Şi noi am fiert pe fiul*
meu şi l-am mâncat. Şi a doua zi
i-am zis: Dă pe fiul tău să-l mân-
căm! Dar ea a ascuns pe fiul ei�.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvintele femeii acesteia,
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şi-a sfâşiat* hainele; şi trecea pe
zid şi poporul privea şi, iată, un
sac era pe dinăuntru, pe carnea lui.
Şi a zis: �Aşa* să-mi facă Dum-
nezeu şi încă mai mult, dacă va
rămâne pe el astăzi capul lui Eli-
sei, fiul lui Şafat!�
Şi Elisei şedea în casa lui şi

bătrânii şedeau* cu el. Şi împă-
ratul a trimis un om înaintea sa.
Mai înainte de a veni la el solul,
Elisei a zis bătrânilor: �Vedeţi**
cum acest fiu de ucigaş� a trimis
să-mi ia capul? Vedeţi, când va
veni solul, închideţi uşa şi opri-
ţi-l cu uşa. Nu este sunetul pi-
cioarelor stăpânului său înapoia
sa?� Şi, pe când încă vorbea cu
ei, iată, solul a coborât la el. Şi
împăratul a zis: �Iată, de la DDDDDom-
nul este răul acesta; de ce să mai
aştept* pe DDDDDomnul?�
Şi Elisei a zis: �Ascultaţi cu-

vântul DDDDDomnului. Aşa zice DDDDDomnul:
�Mâine*, pe timpul acesta, la
poarta Samariei, măsura de floare
a făinii se va vinde cu un siclu şi
două măsuri de orz cu un siclu�.
Şi căpetenia*, pe mâna căruia se
rezema împăratul, a răspuns omu-
lui lui Dumnezeu şi a zis: �Iată,
dacă** ar face DDDDDomnul ferestre în
ceruri, ar putea fi lucrul acesta?�
Şi el a zis: �Iată, vei vedea cu ochii
tăi, dar nu vei mânca din ea�.
Şi erau patru oameni leproşi*

la intrarea porţii. Şi au zis unul
către altul: �De ce şedem aici până
vom muri? Dacă vom zice: «Să
intrăm în cetate!», foametea este
în cetate şi vom muri acolo; iar
dacă vom şedea aici, vom muri.
Şi acum veniţi să ne aruncăm în
tabăra* sirienilora: dacă ne vor
lăsa vii, vom trăi; şi dacă ne vor
omorî, vom muri�.
Şi s-au ridicat în amurg, ca să

meargă la tabăra sirienilora; şi au
venit la marginea taberei sirieni-
lora; şi, iată, nu era nici un om
acolo. Pentru că Domnul făcuse

să se audă în tabăra sirienilora un
vuiet* de care, un tropot de cai
şi zarvă de oştire mare; şi au zis
unul către altul: �Iată, împăratul
lui Israel a tocmit pe împăraţii
hetiţilor** şi pe împăraţii egip-
tenilor ca să vină asupra noastră�.
Şi s-au ridicat* şi au fugit în a-
murg şi şi-au lăsat corturile lor şi
caii lor şi măgarii lor, tabăra, cum
era, şi au fugit ca să-şi salveze viaţa.
Şi aceşti leproşi au venit la

marginea taberei; şi au intrat în-
tr-un cort şi au mâncat şi au băut
şi au luat de acolo argint şi aur şi
haine şi au mers şi le-au ascuns.
Şi s-au întors şi au intrat în alt
cort şi au luat de acolo şi au mers
şi au ascuns. Şi au zis unul către
altul: �Nu facem bine; ziua aceas-
ta este o zi de veste bună şi noi
tăcem: dacă vom zăbovi până la
lumina dimineţii, ne va ajunge
pedeapsa; şi acum veniţi să mer-
gem şi să spunem casei împăratu-
lui�. Şi au venit şi au strigat către
portarii cetăţii şi le-au spus, zi-
când: �Am venit la tabăra sirieni-
lora şi, iată, nu era nimeni acolo, nici
glas de om, ci caii legaţi, şi măga-
rii legaţi, şi corturile cum erau�. Şi
portarii au strigat şi au dat de ştire
înăuntrul casei împăratului.
Şi împăratul s-a trezit noap-

tea şi a zis slujitorilor săi: �Să vă
spun ce ne-au făcut sirieniia. Ei
ştiu că suntem flămânzi* şi au ieşit
din tabără ca să se ascundă în câmp,
zicând: «Când vor ieşi din cetate,
îi vom prinde de vii şi vom intra în
cetate»�. Şi unul dintre slujitorii lui
a răspuns şi a zis: �Să ia cineva, te
rog, cinci din caii rămaşi, care au
rămas în cetate (iată, ei sunt ca toată
mulţimea lui Israel care a rămas în
ea: iată, sunt ca toată mulţimea lui
Israel care a pierit) şi să-i trimitem
şi să vedem�. Şi au luat două care
cu caii lor şi împăratul a trimis după
tabăra sirienilora, zicând: �Duce-
ţi-vă şi vedeţi�. Şi s-au dus pe
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urma lor până la Iordan şi, iată,
tot drumul era plin de hainele şi
de lucrurile pe care le aruncaseră
sirieniia în graba lor. Şi solii s-au
întors şi au spus împăratului.
Şi poporul a ieşit şi a prădat

tabăra sirienilora; şi măsura de
floare a făinii s-a vândut cu un si-
clu şi două măsuri de orz cu un si-
clu, după cuvântul* DDDDDomnului.
Şi împăratul a pus mai-mare

peste poartă pe căpetenia pe mâ-
na căruia se rezema şi poporul
l-a călcat în picioare la poartă şi
a murit, după cum spusese* omul
lui Dumnezeu, cum a zis când
coborâse împăratul la el. Şi a fost
aşa cum vorbise* omul lui Dum-
nezeu către împărat, zicând: �Două
măsuri de orz se vor vinde cu un
siclu şi măsura de floare a făinii
cu un siclu, mâine, pe timpul a-
cesta, la poarta Samariei�. Şi căpe-
tenia aceea răspunsese omului lui
Dumnezeu şi zisese: �Iată, dacă va
face DDDDDomnul ferestre în ceruri, ar
putea fi lucrul acesta?� Şi el a zis:
�Iată, vei vedea cu ochii tăi, dar nu
vei mânca din ea�. Şi aşa i s-a întâm-
plat, pentru că l-a călcat poporul în
picioare la poartă şi a murit.
Şi Elisei vorbise femeii pe al

cărei copil* îl înviase, zicând:
�Ridică-te şi pleacă, tu şi casa ta,
şi locuieşte temporar unde vei pu-
tea locui, pentru că DDDDDomnul a che-
mat** o foamete� şi ea va şi veni
asupra ţării şapte ani�. Şi femeia
s-a ridicat şi a făcut după cuvântul
omului lui Dumnezeu şi a plecat, ea
şi casa ei, şi a locuit temporar şap-
te ani în ţara filistenilor.
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor

şapte ani, femeia s-a întors din ţara
filistenilor şi a ieşit să strige către
împărat pentru casa ei şi pentru
ogorul ei. Şi împăratul vorbea cu
Ghehazi*, slujitorul omului lui
Dumnezeu, zicând: �Spune-mi, te
rog, toate lucrurile cele mari pe care
le-a făcut Elisei�. Şi a fost aşa: pe

când istorisea el împăratului cum
înviase* pe un mort, iată, femeia
pe al cărei fiu îl înviase a strigat
către împărat pentru casa ei şi
pentru ogorul ei. Şi Ghehazi a zis:
�Domnul meu, împărate, aceasta este
femeia şi acesta este fiul ei pe care
l-a înviat Elisei�. Şi împăratul a
întrebat pe femeie şi ea i-a istorisit.
Şi împăratul i-a numit un famen,
zicând: �Întoarce-i tot ce era al ei
şi tot venitul ogorului ei, din ziua
în care a părăsit ţara până acum�.
Şi Elisei a venit la Damasc*.

Şi Ben-Hadad**, împăratul Siri-
eib, era bolnav. Şi i s-a spus, zi-
când: �Omul� lui Dumnezeu a ve-
nit aici�. Şi împăratul a zis lui Ha-
zael*: �Ia un dar** în mâna ta şi
mergi în întâmpinarea omului lui
Dumnezeu şi întreabă� prin el pe
DDDDDomnul, zicând: «Mă voi ridica
din boala aceasta?»�
Şi Hazael a mers în întâmpina-

rea lui şi a luat în mâna sa un dar
din orice lucru bun al Damascului,
o încărcătură de patruzeci de
cămile; şi a venit şi a stat înaintea
lui şi a zis: �Fiul tău, Ben-Hadad,
împăratul Sirieib, m-a trimis la ti-
ne, zicând: Mă voi ridica din boa-
la aceasta?� Şi Elisei i-a zis: �Mergi
şi spune-i: «Cu adevărat te vei ri-
dica!» Dar DDDDDomnul mi-a arătat
că va muri* negreşit�. Şi şi-a în-
dreptat faţa spre el şi s-a uitat ţin-
tă la el până s-a simţit jenat; şi
omul lui Dumnezeu a plâns*. Şi
Hazael a zis: �De ce plânge domnul
meu?� Şi el a zis: �Pentru că
ştiu răul* pe care-l vei face fiilor
lui Israel: vei pune foc întăriturilor
lor şi vei ucide pe tinerii lor cu sa-
bia şi vei strivi** pe pruncii lor şi
vei spinteca pe femeile lor însărci-
nate�. Şi Hazael a zis: �Dar ce este
robul* tău, câine, ca să facă acest
lucru mare?� Şi Elisei a zis: �DDDDDom-
nul mi-a arătat** că vei fi împă-
rat peste Siriab�. Şi el a plecat de
la Elisei şi a venit la stăpânul său,
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care i-a zis: �Ce ţi-a spus Elisei?�
Şi el a zis: �Mi-a spus: Cu adevărat
te vei ridica�. Şi a fost aşa: a doua
zi a luat învelitoarea, a înmuiat-o
în apă şi a întins-o peste faţa lui
şi a murit; şi Hazael a împărăţit în
locul său.
Şi în anul al cincilea al lui Io-

ram*, fiul lui Ahab, împăratul
lui Israel, şi pe când împărăţea
Iosafat peste Iuda, a început să
împărăţească Ioram**, fiul lui
Iosafat, împăratul lui Iuda. El era
în vârstă de treizeci şi doi* de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit opt ani la Ierusalim.
Şi a umblat în calea împăraţilor
lui Israel, cum făcuse casa lui
Ahab, pentru că fiica* lui Ahab îi
era soţie; şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului. Dar DDDDDomnul n-a vrut
să nimicească pe Iuda, pentru
David, robul Său, după cum
îi zisese* că-i va da o lumină,
lui şi fiilor lui, în toate zilele.

În zilele lui, Edomul* s-a rupt
de sub mâna lui Iuda şi şi-au
pus** un împărat peste ei. Şi
Ioram a trecut la Ţair, şi toate
carele cu el; şi s-a ridicat noap-
tea şi i-a bătut pe edomiţii care-l
înconjuraseră şi pe căpeteniile
carelor; şi poporul a fugit la cor-
turile lui. Şi Edomul s-a rupt de
sub mâna lui Iuda până în ziua
aceasta. Atunci Libna* s-a rupt
în acelaşi timp.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

ram şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ioram a adormit
cu părinţii săi şi a fost înmor-
mântat cu părinţii săi în cetatea
lui David; şi Ahazia*, fiul său, a
împărăţit în locul său.

În anul al doisprezecelea al
lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul
lui Israel, a început să împără-
ţească Ahaziaa, fiul lui Ioram, îm-
păratul lui Iuda. Ahazia era în
vârstă de douăzeci şi doi* de ani

când a început să împărăţească
şi a împărăţit un an la Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Atalia,
fiica lui Omri, împăratul lui Israel.
Şi el a umblat în calea* casei lui
Ahab şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, ca şi casa lui Ahab, pentru
că era ginerele casei lui Ahab.
Şi a mers* cu Ioram, fiul lui

Ahab, la luptă împotriva lui Ha-
zael, împăratul Sirieib, la Ra-
mot-Galaad**; şi sirieniic l-au ră-
nit pe Ioram. Şi împăratul Ioram
s-a întors* să se vindece în Izreel
de rănile pe care i le făcuseră si-
rieniic la Rama, când se lupta cu
Hazael, împăratul Sirieib.
Şi Ahazia**, fiul lui Ioram,

împăratul lui Iuda, a coborât în
Izreel, ca să-l vadă pe Ioram, fiul
lui Ahab, pentru că era bolnav.
Şi Elisei, profetul, a chemat

pe unul dintre fiii* profeţilor
şi i-a zis: �Încinge-ţi** coapsele
şi ia în mâna ta acest vasd cu
untdelemn şi du-te� la Ramot-
Galaad. Şi, când vei ajunge acolo,
uită-te acolo după Iehu, fiul
lui Iosafat, fiul lui Nimşi, şi intră
şi ridică-l din mijlocul fraţilor*
săi şi du-l în camera dinăuntru.
Şi ia* vasul cu untdelemn şi var-
să-l pe capul său şi spune: «Aşa
zice DDDDDomnul: Te-am uns împărat
peste Israel». Şi deschide uşa şi
fugi şi nu întârzia�.
Şi tânărul, profetul tânăr, a

mers la Ramot-Galaad. Şi a intrat
şi, iată, căpeteniile oştirii erau aşe-
zate. Şi el a zis: �Am un cuvânt către
tine, căpetenie!� Şi Iehu a zis: �Că-
tre care dintre noi toţi?� Şi el a zis:
�Către tine, căpetenie�.
Şi Iehu s-a ridicat şi a intrat

în casă; şi a vărsat untdelemnul
pe capul lui şi i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel:
«Te-am uns* împărat peste popo-
rul DDDDDomnului, peste Israel. Şi vei
lovi casa lui Ahab, stăpânul tău,
şi voi răzbuna* sângele robilor

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

*Cap. 1.17;
3.1.
**2 Cr. 21.3,4

*2 Cr. 21.5.

*Vers. 26,27.

*2 Sam. 7.13
1 Împ. 11.36;
15.4.
2 Cr. 21.7.

*Gen. 27.40.
2 Cr. 21.8-10
**1 Împ. 22.47

*Ios. 21.13.
Cap. 19.8.
2 Cr. 21.10.

*2 Cr. 22.1.

*2 Cr. 22.2.

16

17

18

19

20

22

24

26

27

28

29

2

3

4
5

6

7

*2 Cr. 22.3,4

*2 Cr. 22.5.
**1 Împ. 22.3;
22.29.

*Cap. 9.15.
**Cap. 9.16.
2 Cr. 22.6,7.

*1 Împ. 20.35
**Cap. 4.29.
Ier. 1.17.
�Cap. 8.28;
8.29.

*Vers. 5,11.

*1 Împ. 19.16

*1 Sam. 2.7,8
1 Împ. 19.16.
Vers. 3.
2 Cr. 22.7.

*Deut. 32.35;
32.41.
1 Împ. 18.4;
21.15.

27

28

29

1

2

3

6

7

9

Ioram,
împărat al
lui Iuda

Ahazia,
împărat al
lui Iuda

Iehu uns
împărat al
lui Israel

8:15

a Ioahaz (2 Cr. 21.17)    b Ebr. �Aram�    c Aramei    d Sau �această sticluţă�



419

2 ÎMPĂRAŢI

Mei, al profeţilor, şi sângele tuturor
slujitorilor DDDDDomnului din mâna
Izabelei. Pentru că toată casa lui
Ahab va pieri; şi voi nimici* din
Ahab orice suflet de parte băr-
bătească**, şi pe cel închis� şi pe
cel liber din Israel. Şi voi face casa
lui Ahab ca şi casa lui Ieroboam*,
fiul lui Nebat, şi ca şi casa lui
Baeşa**, fiul lui Ahiia. Iar pe
Izabela, câinii* o vor mânca în
ogorul din Izreel şi nimeni n-o va
înmormânta»�. Şi a deschis uşa şi
a fugit.
Şi Iehu a ieşit la slujitorii

domnului său. Şi unul i-a zis: �Pa-
ce? Pentru ce a venit la tine ne-
bunul* acesta?� Şi el le-a zis:
�Cunoaşteţi pe om şi gândul său�.
Şi au zis: �Minciună; spune-ne, te
rugăm!� Şi el a zis: �Aşa şi aşa
mi-a vorbit, zicând: «Aşa zice
DDDDDomnul: Te-am uns împărat peste
Israel»�.

Atunci s-au grăbit şi şi-au luat
fiecare haina* sa şi le-au pus
sub el, pe treptele goale, şi au su-
nat din trâmbiţă şi au zis: �Iehu
este împărat�.
Şi Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui

Nimşi, a uneltit împotriva lui
Ioram*. (Iar Ioram păzea Ramot-
Galaadul, el şi tot Israelul, din
cauza lui Hazael, împăratul Siri-
eia. Şi împăratul Ioram s-a întors
în Izreel, să se vindece de rănile
pe care i le făcuseră sirieniib când
se lupta împotriva lui Hazael, îm-
păratul Sirieia.) Şi Iehu a zis:
�Dacă este voia voastră, să nu sca-
pe nici un fugar din cetate, ca să
meargă să spună în Izreel�.
Şi Iehu s-a suit în car şi a mers

la Izreel, pentru că Ioram zăcea
acolo. Şi Ahazia*, împăratul lui
Iuda, coborâse să-l vadă pe Ioram.
Şi paznicul stătea pe turnul din
Izreel şi a văzut ceata lui Iehu ve-
nind şi a zis: �Văd o ceată�. Şi Io-
ram a zis: �Ia un călăreţ şi trimi-
te-l în întâmpinarea lor şi să zică:

«Pace?»� Şi a mers unul călare în
întâmpinarea lui şi a zis: �Aşa zi-
ce împăratul: «Pace?»� Şi Iehu a
zis: �Ce-ţi pasă ţie de pace? Treci
înapoia mea!� Şi paznicul a
spus, zicând: �Solul a mers la ei,
dar nu se întoarce�. Şi a trimis
pe un al doilea călare şi a venit
la ei şi a zis: �Aşa zice împăratul:
«Pace?»� Şi Iehu a zis: �Ce-ţi
pasă ţie de pace? Treci înapoia
mea!� Şi paznicul a spus, zicând:
�El a ajuns la ei şi nu se întoarce.
Şi alergareac este ca alergareac lui
Iehu, fiul lui Nimşi, pentru că mână
furios�.
Şi Ioram a zis: �Înhămaţi!�

Şi au înhămat la carul său. Şi Io-
ram*, împăratul lui Israel, şi Aha-
zia, împăratul lui Iuda, au ieşit
fiecare în carul său şi au mers
în întâmpinarea lui Iehu şi l-au
găsit la ogorul** lui Nabot izre-
elitul. Şi a fost aşa: cum l-a văzut
Ioram pe Iehu, a zis: �Pace, Iehu?�
Şi el a zis: �Ce pace, cât timp
curviile mamei tale, Izabela, şi
vrăjitoriile ei sunt aşa de multe?�
Şi Ioram şi-a întors mâna şi a

fugit şi i-a zis lui Ahazia: �Tră-
dare, Ahazia!�
Şi Iehu a luat arcul în mânăd

şi l-a lovit pe Ioram între umeri
şi săgeata i-a trecut prin inimă şi
a căzut în carul său. Şi Iehu a zis
către Bidcar, căpetenia sa: �Ia-l
şi aruncă-l în ogorul lui Nabot
izreelitul. Pentru că, adu-ţi amin-
te, când eu şi tu mergeam împre-
ună călare în urma lui Ahab, tatăl
său, că DDDDDomnul a pus această
povară* asupra** lui: «Da, am
văzut ieri sângele lui Nabot şi
sângele fiilor săi, zice DDDDDomnul,
şi-ţi voi răsplăti* în ogorul aces-
ta, zice DDDDDomnul». Şi acum ridi-
că-l şi aruncă-l în ogor, după cu-
vântul DDDDDomnului�.
Şi Ahazia, împăratul lui Iuda,

cum a văzut, a fugit pe calea ca-
sei din grădinăe. Şi Iehu l-a ur-
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mărit şi a zis: �Loviţi-l şi pe el în
car�. Era la suişul Gur, care este
lângă Ibleam. Şi el a fugit la Me-
ghido* şi a murit acolo. Şi sluji-
torii săi l-au dus în car la Ierusa-
lim şi l-au înmormântat în mor-
mântul său, cu părinţii săi, în ce-
tatea lui David. (Şi, în anul al un-
sprezecelea al lui Ioram, fiul lui
Ahab, Ahazia începuse să împă-
răţească peste Iuda.)
Şi Iehu a venit în Izreel. Şi Iza-

bela a auzit şi şi-a făcut* ochii şi
şi-a împodobit capul şi s-a uitat
pe fereastră. Şi când Iehu a intrat
pe poartă, ea a zis: �Pace*, Zimria,
cel care l-a ucis pe stăpânul său?�
Şi el şi-a ridicat faţa spre fe-

reastră şi a zis: �Cine este cu mi-
ne? Cine?� Şi doi sau trei fameni
s-au uitat la el. Şi el a zis: �Arun-
caţi-o jos!� Şi au aruncat-o jos şi
a ţâşnit din sângele ei pe zid şi
pe cai. Şi el a călcat-o în picioare.
Şi el a intrat şi a mâncat şi a

băut şi a zis: �Duceţi-vă acum, ve-
deţi pe blestemata aceea şi în-
mormântaţi-o, pentru că este fii-
că* de împărat�. Şi s-au dus s-o
înmormânteze, dar n-au găsit din
ea decât ţeasta capului, labele
picioarelor şi palmele mâinilor.
Şi s-au întors şi i-au spus. Şi el a
zis: �Acesta este cuvântul DDDDDom-
nului pe care l-a spus prin robul
Său, Ilie tişbitul, zicând: «Câinii
vor mânca în ogorul* din Izreel
carnea Izabelei, iar trupul mort al
Izabelei va fi ca gunoiul* pe faţa
câmpului, în ogorul din Izreel, în-
cât nu vor putea zice: Aceasta
este Izabela!�
Şi Ahab avea şaptezeci de fii

în Samaria. Şi Iehu a scris scri-
sori şi a trimis la Samaria la căpe-
teniile din Izreel, la bătrâni şi la
păzitorii fiilor lui Ahab, zicând:
�Şi acum, îndată ce va ajunge
această scrisoare la voi, pentru că
fiii stăpânului vostru sunt cu voi, şi
care, şi cai, şi o cetate întărită,

şi sunt cu voi arme, vedeţi care
dintre fiii stăpânului vostru este
mai bun şi mai vrednic şi pune-
ţi-l pe tronul tatălui său şi luptaţi
pentru casa stăpânului vostru�.
Şi ei s-au înspăimântat foarte

tare şi au zis: �Iată, cei doi* îm-
păraţi n-au putut sta înaintea lui
şi cum vom sta noi?� Şi mai-ma-
rele casei şi căpetenia cetăţii şi
bătrânii şi păzitorii au trimis la
Iehu, zicând: �Suntem robii tăi
şi vom face orice ne vei zice: nu
vom pune pe nimeni împărat; fă
ce este bine în ochii tăi!�
Şi le-a scris o a doua scrisoare,

zicând: �Dacă sunteţi pentru mi-
ne şi dacă ascultaţi de glasul meu,
luaţi capetele oamenilor, ale fii-
lor stăpânului vostru, şi veniţi la
mine, la Izreel, mâine pe timpul
acesta�. (Şi fiii împăratului, şapte-
zeci de oameni, erau cu căpeteniile
cetăţii care-i crescuseră.) Şi a fost
aşa: cum a venit scrisoarea la ei,
au luat pe fiii împăratului şi au
tăiat* pe cei şaptezeci de oameni
şi le-au pus capetele în coşuri şi
le-au trimis lui, la Izreel. Şi a venit
un sol şi i-a spus, zicând: �Au a-
dus capetele fiilor împăratului�. Şi
el a zis: �Faceţi-le două grămezi
la intrarea porţii, până dimineaţă�.
Şi a fost aşa: dimineaţa a ieşit

şi a stat şi a zis către tot poporul:
�Voi sunteţi drepţi! Iată, eu am u-
neltit* împotriva stăpânului meu
şi l-am ucis; dar cine i-a lovit pe
toţi aceştia? Să ştiţi acum că nu
va cădea* la pământ nimic din
cuvântul DDDDDomnului pe care l-a
spus DDDDDomnul împotriva casei lui
Ahab, pentru că DDDDDomnul a făcut
ce a zis prin robulb** Său, Ilie�.
Şi Iehu a ucis pe toţi câţi rămă-
seseră din casa lui Ahab în Izreel
şi pe toţi oamenii cei mari ai săi
şi pe cunoştinţele sale şi pe pre-
oţii săi, până când n-a lăsat
nici o rămăşiţă.
Şi s-a ridicat şi a plecat şi a
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venit la Samaria. Şi, pe drum, la
locul de întâlnirea al unor păstori,
Iehu* a întâlnit pe fraţii lui Aha-
zia, împăratul lui Iuda, şi a zis:
�Cine sunteţi voi?� Şi ei au zis:
�Suntem fraţii lui Ahazia şi am
coborât ca să salutăm pe fiii îm-
păratului şi pe fiii împărătesei�.
Şi el a zis: �Prindeţi-i vii!� Şi i-au
prins vii şi i-au înjunghiat la fân-
tâna locului de întâlnire al păs-
torilor, patruzeci şi doi de oameni;
n-au lăsat pe nici unul dintre ei.
Şi a plecat de acolo şi a găsit

pe Ionadab*, fiul lui Recab**,
venind în întâmpinarea lui; şi l-a
binecuvântat şi i-a zis: �Este
dreaptă inima ta cum este inima
mea cu inima ta?� Şi Ionadab a
zis: �Este�. �Dacă este, dă-mi�
mâna�. Şi i-a dat mâna şi l-a suit
în car. Şi a zis: �Vino cu mine şi
vei vedea râvna* mea pentru
DDDDDomnul�. Şi l-a suit în carul său.
Şi a venit la Samaria şi a ucis*

pe toţi cei rămaşi din Ahab în Sa-
maria, până l-a nimicit, după cu-
vântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese** către Ilie.
Şi Iehu a adunat pe tot popo-

rul şi le-a zis: �Ahab* a slujit pu-
ţin lui Baal: Iehu îi va sluji mult.
Şi acum, chemaţi-mi pe toţi pro-
feţii* lui Baal, pe toţi slujitorii lui
şi pe toţi preoţii lui; să nu lip-
sească nimeni, pentru că am o
mare jertfă pentru Baal; oricine va
lipsi nu va mai trăi�. Dar Iehu a
făcut aceasta cu înşelăciune, ca să-i
nimicească pe slujitorii lui Baal.
Şi Iehu a zis: �Sfinţiţi o adunare
solemnă pentru Baal�. Şi au ves-
tit-o. Şi Iehu a trimis în tot Israe-
lul şi au venit toţi slujitorii lui
Baal, încât n-a rămas nimeni care
să nu vină. Şi au intrat în casa lui
Baal; şi casa* lui Baal s-a umplut
de la un capăt până la celălalt. Şi el
a zis celui care era peste îmbrăcă-
minte: �Scoate haine pentru toţi slu-
jitorii lui Baal�. Şi le-a scos haine.

Şi Iehu şi Ionadab, fiul lui Re-
cab, au intrat în casa lui Baal şi
Iehu a zis slujitorilor lui Baal:
�Cercetaţi şi vedeţi să nu fie aici
cu voi nici unul dintre slujitorii
DDDDDomnului, ci numai slujitorii lui
Baal�. Şi au intrat să aducă jertfe
şi arderi-de-tot. Şi Iehu a pus
afară optzeci de oameni şi a zis:
�Cine va lăsa să scape pe vreunul
dintre oamenii pe care i-am adus
în mâinile voastre, viaţa* sa va
fi pentru viaţa lui�.
Şi a fost aşa: cum au termi-

nat de adus arderea-de-tot, Iehu a
zis alergătorilor şi căpeteniilor:
�Intraţi şi loviţi-i: nici unul să nu
iasă�. Şi i-au lovit cu ascuţişul
săbiei; şi alergătorii şi căpeteniile
i-au aruncat afară. Şi au mers la
cetatea casei lui Baal. Şi au scos
stâlpiib* idoleşti ai casei lui Baal şi
i-au ars. Şi au sfărâmat idolul lui
Baal şi au dărâmat casa lui Baal şi
au făcut-o casă de gunoi* până în
ziua aceasta.

Aşa a nimicit Iehu pe Baal
din Israel. Totuşi Iehu nu s-a de-
părtat de păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, cu care a făcut pe
Israel să păcătuiască: de la viţeii*
de aur care erau în Betel şi care
erau în Dan.
Şi DDDDDomnul a zis* lui Iehu:

�Pentru că ai împlinit bine ce este
drept în ochii Mei şi ai făcut ca-
sei lui Ahab după toate câte erau
în inima Mea, fiii** tăi până la a
patra generaţie vor şedea pe
tronul lui Israel�. Dar Iehu n-a luat
aminte să umble cu toată inima
sa în legea DDDDDomnului Dumnezeu-
lui lui Israel; nu s-a depărtat de
păcatele* lui Ieroboam, cu care a
făcut pe Israel să păcătuiască.

În zilele acelea, DDDDDomnul a în-
ceput să rupă din Israel. Şi Ha-
zael* i-a bătut în toate hotarele
lui Israel: de la Iordan, spre răsă-
rit, toată ţara Galaadului, pe ga-
diţi şi pe rubeniţi şi pe manasiţi,
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de la Aroer*, care este pe râul
Arnon, şi Galaadul şi Basanul.
Şi celelalte fapte ale lui Iehu

şi tot ce a făcut şi toată puterea
lui, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi
Iehu a adormit cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în Samaria; şi
Ioahaz*, fiul său, a împărăţit în
locul său. Şi zilele cât a împărăţit
Iehu peste Israel în Samaria au
fost douăzeci şi opt de ani.
Şi când a văzut Atalia*, ma-

ma** lui Ahazia, că fiul ei a mu-
rit�, s-a ridicat şi a nimicit toată
sămânţa împărătească. Dar Ioşe-
ba*, fiica împăratului Ioram, sora
lui Ahazia**, a luat pe Ioas, fiul
lui Ahazia, şi l-a furat din mijlocul
fiilor împăratului care au fost
omorâţi şi l-a pus pe el şi pe doica
lui în camera paturilor; şi l-au as-
cuns dinaintea Ataliei şi n-a fost
omorât. Şi el a fost ascuns
cu ea în casa DDDDDomnului şase ani. Şi
Atalia a împărăţit peste ţară.
Şi, în anul al şaptelea*, Ieho-

iada a trimis şi a luat căpeteniile
peste o sută ale cheretiţilora şi ale
alergătorilor şi le-a adus la sine
în casa DDDDDomnului şi a făcut legă-
mânt cu ei şi i-a pus să jure în ca-
sa DDDDDomnului şi le-a arătat pe fiul
împăratului. Şi le-a poruncit, zi-
când: �Acesta este lucrul pe care-l
veţi face: o treime din voi, care in-
tră de pază în sabat*, să facă de
gardă la casa împărătească; şi o tre-
ime să fie la Poarta Sur; şi o tre-
ime la poarta din spatele alergăto-
rilor; şi să facă de gardă la  casă,
spre apărare. Şi cele două cete
dintre voi, toţi cei care ies în sa-
bat, să facă de gardă la casa DDDDDom-
nului lângă împărat. Şi să încon-
juraţi pe împărat de jur-împrejur,
fiecare cu armele sale în mână, iar
cel care se va apropia de rânduri
să fie omorât; şi voi să fiţi cu
împăratul când iese şi când intră�.
Şi căpeteniile* peste o sută au

făcut după toate câte poruncise
Iehoiada, preotul. Şi ei şi-au luat
fiecare oamenii lui, pe cei care
urmau să intre de pază în sabat,
cu cei care urmau să iasă în sa-
bat şi au venit la preotul Iehoiada.
Şi preotul a dat căpeteniilor pes-
te o sută suliţele şi scuturile îm-
păratului David, care erau* în casa
DDDDDomnului. Şi alergătorii au stat
fiecare cu armele sale în mână îm-
prejurul împăratului, de la laturab

dreaptă a casei până la latura
stângă, spre altar şi spre casă.
Şi l-au scos pe fiul împăratului

şi i-au pus coroana şi i-au dat măr-
turia*; şi l-au făcut împărat şi l-au
uns; şi au bătut din palme şi au
zis: �Trăiască** împăratul!�
Şi Atalia a auzit* glasul aler-

gătorilor şi al poporului şi a venit
la popor în casa DDDDDomnului. Şi
s-a uitat şi, iată, împăratul stătea
lângă stâlp*, după obicei, şi căpe-
teniile şi trâmbiţaşii lângă împă-
rat; şi tot poporul ţării se bucura
şi suna din trâmbiţe. Şi Atalia şi-a
sfâşiat hainele şi a strigat: �Tră-
dare! Trădare!�
Şi Iehoiada, preotul, a porun-

cit căpeteniilor peste o sută care
erau puse peste oştire şi le-a zis:
�Scoateţi-o din rânduri şi pe cel
care o va urma să-l ucideţi cu sa-
bia�. Pentru că preotul a zis să nu
fie ucisă în casa DDDDDomnului. Şi i-au
făcut locc şi ea a mers pe calea
intrării cailor la casa împăratu-
lui; şi a fost omorâtă acolo.
Şi Iehoiada* a făcut un legă-

mânt** între DDDDDomnul şi împărat
şi popor, că vor fi poporul DDDDDom-
nului; şi între împărat� şi popor.
Şi tot poporul ţării a intrat în
casa* lui Baal şi au dărâmat-o; au
sfărâmat** cu totul altarele lui şi
chipurile lui şi l-au ucis� pe Matan,
preotul lui Baal, înaintea altarelor.
Şi preotul a aşezat paznici��

peste casa DDDDDomnului. Şi a luat că-
peteniile peste o sută şi cheretiţii
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şi alergătorii şi tot poporul ţării şi
l-au coborât pe împărat din casa
DDDDDomnului şi au mers pe calea por-
ţii alergătorilor la casa împă-
ratului. Şi a şezut pe tronul îm-
păraţilor. Şi tot poporul ţării s-a
bucurat şi cetatea era liniştită; şi
pe Atalia o omorâseră cu sabia
lângă casa împăratului.

Ioas era în vârstă de şapte* ani
când a început să împărăţească.

În anul al şaptelea al lui Iehu,
Ioas* a început să împărăţească;
şi Ioas a împărăţit patruzeci de
ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Ţibia, din Beer-Şeba. Şi
Ioas a făcut ce era drept în ochii
DDDDDomnului în toate zilele în care
l-a învăţat preotul Iehoiada*. To-
tuşi înălţimile* n-au fost îndepăr-
tate: poporul încă jertfea şi ardea
tămâie pe înălţimi. Şi Ioas a zis
preoţilor: �Toţi banii* lucrurilor
sfinţite care se aduc în casa DDDDDom-
nului, banii fiecăruia care trece
prin numărătoare**, banii sufle-
telor�, după puterea fiecăruia, şi
toţi banii pe care inima�� fie-
căruia îi hotărăşte să-i aducă în
casa DDDDDomnului, să-i ia preoţii,
fiecare de la cunoscutul său, şi să
repare spărturilea casei, oriunde
s-ar găsi spărturi�.
Şi a fost aşa: în anul al două-

zeci şi treilea al împăratului Ioas,
preoţii* încă nu reparaseră spăr-
turile casei. Şi împăratul Ioas a
chemat* pe preotul Iehoiada şi
pe preoţi şi le-a zis: �Pentru ce
n-aţi reparat spărturile casei?
Şi acum, să nu luaţi banii de la
cunoscuţii voştri, ci să-i daţi
pentru spărturile casei�. Şi preo-
ţii s-au învoit să nu ia bani de la
popor, ci doar să repare spărtu-
rile casei.
Şi preotul Iehoiada a luat o

ladă* şi a făcut o deschizătură în
capacul ei şi a pus-o lângă altar,
la dreapta intrării în casa DDDDDomnu-
lui; şi preoţii care păzeau pragul

puneau** în ea toţi banii aduşi în
casa DDDDDomnului. Şi a fost aşa:
când vedeau că erau mulţi bani
în ladă, scriitorulb* împăratului şi
marele preot se suiau şi legau şi
numărau banii care se găseau în
casa DDDDDomnului. Şi dădeau banii
care erau cântăriţi în mâinile ace-
lora care făceau lucrarea, care
erau puşi peste casa DDDDDomnului,
şi ei îi împărţeau tâmplarilor şi
zidarilor care lucrau la casa DDDDDom-
nului, şi pietrarilor, şi cioplitorilor
în piatră, şi pentru cumpărat lemn
şi piatră cioplită, ca să repare
spărturile casei DDDDDomnului, şi pen-
tru tot ce se cheltuia pentru casă,
ca s-o repare*.

Dar din banii care erau aduşi
în casa DDDDDomnului nu s-au făcut*
pentru casa DDDDDomnului vase de
argint, mucări, farfuriic, trâmbiţe,
nici o unealtă de aur sau unealtă
de argint, ci îi dădeau lucrătorilor
şi reparau casa DDDDDomnului. Şi nu
cereau* socoteală de la oamenii
în ale căror mâini dădeau banii ca
să-i împartă lucrătorilor, pentru că
lucrau cu credincioşie. Banii*
jertfelor pentru vină şi banii jert-
felor pentru păcat nu se aduceau
în casa DDDDDomnului: erau ai** pre-
oţilor.

Atunci Hazael*, împăratul Si-
rieid, s-a suit şi s-a luptat împotri-
va Gatului şi l-a luat. Şi Hazael
şi-a întors faţa** ca să se suie îm-
potriva Ierusalimului. Şi Ioas, îm-
păratul lui Iuda, a luat* toate lu-
crurile sfinţite pe care le închina-
seră Iosafat, Ioram şi Ahazia,
părinţii săi, împăraţii lui Iuda, şi
lucrurile pe care le închinase el
însuşi şi tot aurul care s-a găsit în
vistieriile casei DDDDDomnului şi în
casa împăratului şi le-a trimis lui
Hazael, împăratul Sirieid; şi aces-
ta a plecat de la Ierusalim.
Şi celelalte fapte ale lui Ioas

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
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Iuda? Şi slujitorii* lui s-au ridicat
şi au făcut o uneltire şi l-au ucis**
pe Ioas în casa� Miloa, la co-
borâşul lui Sila. Şi Iozacar,
fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul
lui Şomer*, slujitorii săi, l-au lo-
vit şi a murit. Şi l-au înmormân-
tat cu părinţii săi în cetatea lui
David; şi Amaţia**, fiul său, a
împărăţit în locul său.

În anul al douăzeci şi treilea
al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împă-
ratul lui Iuda, a început să împă-
răţească Ioahaz, fiul lui Iehu, pes-
te Israel, în Samaria, şi a împără-
ţit şaptesprezece ani. Şi a făcut rău
în ochii DDDDDomnului şi a urmat pă-
catele lui Ieroboam*, fiul lui Ne-
bat, cu care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască; nu s-a depărtat de ele.
Şi mânia* DDDDDomnului s-a aprins
împotriva lui Israel şi i-a dat în
mâna lui Hazael**, împăratul
Sirieib, şi în mâna lui Ben-Hadad�,
fiul lui Hazael, în toate zilele lor.
(Şi Ioahaz s-a rugat* DDDDDomnului şi
DDDDDomnul l-a ascultat, pentru că a
văzut** asuprirea lui Israel;
pentru că împăratul Sirieib îi
asuprea. Şi DDDDDomnul a dat lui Israel
un salvator* şi au ieşit de sub
mâna sirienilorc; şi fiii lui Israel au
locuit în corturile lor ca mai
înainte. Totuşi, nu s-au depărtat
de păcatele casei lui Ieroboam,
cu care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască: au umblat în ele; şi
aşera* stătea încă în Samaria.)
Pentru că nu-i lăsase lui Ioahaz din
popor decât cincizeci de călăreţi,
zece care şi zece mii de pedeştri;
pentru că împăratul Siriei îi nimicise
şi-i făcuse ca praful* din arie.
Şi celelalte fapte ale lui Ioahaz

şi tot ce a făcut şi puterea lui, nu
sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Ioahaz a
adormit cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în Samaria; şi Ioas,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În anul al treizeci şi şaptelea al
lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început
să împărăţească Ioas, fiul lui
Ioahaz, peste Israel în Samaria; şi
a împărăţit şaisprezece ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de toate păcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu
care a făcut pe Israel să păcă-
tuiască; a umblat în ele.
Şi celelalte* fapte ale lui Ioas

şi tot** ce a făcut şi puterea� lui,
cum s-a luptat cu Amaţia, împăra-
tul lui Iuda, nu sunt scrise în Car-
tea Cronicilor împăraţilor lui Is-
rael? Şi Ioas a adormit cu părinţii
săi; şi Ieroboam a stat pe tronul
său şi Ioas a fost înmormântat în
Samaria cu împăraţii lui Israel.
Şi Elisei s-a îmbolnăvit de o

boalăd de care a murit. Şi Ioas,
împăratul lui Israel, a coborât la
el şi a plâns pe faţa lui şi a zis:
�Părinte*! Părinte! Carul lui Israel
şi călăreţii lui!� Şi Elisei i-a zis:
�Ia un arc şi săgeţi�. Şi a luat un
arc şi săgeţi. Şi a zis împăratului
lui Israel: �Pune-ţi mâna pe arce�.
Şi a pus mâna. Şi Elisei şi-a pus
mâinile sale pe mâinile împă-
ratului. Şi a zis: �Deschide fereas-
tra dinspre răsărit�. Şi a deschis-o.
Şi Elisei a zis: �Trage�. Şi a tras. Şi
a zis: �Săgeata eliberării DDDDDomnu-
lui, săgeata eliberării de Siriab: şi
vei bate pe sirienic la Afec*, până
îi vei nimici�. Şi a zis: �Ia săgeţi!�
Şi a luat. Şi a zis împăratului lui Is-
rael: �Loveşte în pământ�. Şi a lo-
vit de trei ori şi s-a oprit. Şi omul*
lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a
zis: �Trebuia să fi lovit de cinci sau
şase ori: atunci i-ai fi bătut pe siri-
eni până i-ai fi nimicit, dar acum
îi vei bate de trei** ori pe sirieni�.
Şi Elisei a murit şi l-au în-

mormântat.
Şi, la începutul anului, au nă-

vălit în ţară cete* de moabiţi. Şi
a fost aşa: pe când înmormântau
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pe un om, iată, au văzut venind o
ceată şi l-au aruncat pe om în mor-
mântul lui Elisei; şi omul a căzut şi
s-a atins de oasele lui Elisei şi a în-
viat* şi a stat pe picioarele sale.
Şi Hazael*, împăratul Siriei,

a asuprit pe Israel în toate zilele
lui Ioahaz. Şi DDDDDomnului I s-a fă-
cut milă* şi S-a îndurat de ei şi
S-a îndreptat** spre ei, datorită
legământului� Său cu Avraam,
Isaac şi Iacov, şi n-a vrut să-i ni-
micească şi nu i-a aruncat de
la faţa Sa până acum.
Şi Hazael, împăratul Siriei, a

murit şi, în locul său, a împărăţit
Ben-Hadad, fiul său. Şi Ioas*, fiul
lui Ioahaz, a luat din nou din mâ-
na lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael,
cetăţile pe care le luase el cu răz-
boi din mâna lui Ioahaz, tatăl său.
Ioas i-a bătut de trei** ori şi a luat
înapoi cetăţile lui Israel.

În anul al doilea* al lui Ioas,
fiul lui Ioahaz, împăratul lui Is-
rael, a început să împărăţească
Amaţia**, fiul lui Ioas, împăra-
tul lui Iuda. El era în vârstă de
douăzeci şi cinci de ani când a
început să împărăţească şi a îm-
părăţit douăzeci şi nouă de ani la
Ierusalim. Şi numele mamei lui
era Ioadan, din Ierusalim. Şi el a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, dar nu ca David, tatăl său;
a făcut după toate câte făcuse Ioas,
tatăl său. Totuşi înălţimile* n-au
fost îndepărtate; poporul** încă
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi a fost aşa: când s-a întărit

împărăţia în mâna lui, a ucis* pe
slujitorii lui care-l uciseseră pe îm-
păratul, tatăl său. Dar pe fiii uci-
gaşilor nu i-a ucis, după cum este
scris în cartea legii lui Moise, în
care DDDDDomnul a poruncit, zicând:
�Părinţii* să nu fie omorâţi pen-
trua fii, nici fiii să nu fie omorâţi
pentru părinţi, ci fiecare** să fie
omorât pentru păcatul lui�.

El a bătut zece mii din Edom

în Valea Sării* şi a luat Sela** cu
război şi i-a pus numele Iocteel�
până în ziua aceasta.

Atunci* Amaţia a trimis soli la
Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Ie-
hu, împăratul lui Israel, zicând:
�Vino** să ne privim în faţă�. Şi
Ioas, împăratul lui Israel, a trimis
la Amaţia, împăratul lui Iuda, zi-
când: �Spinul* care este în Liban a
trimis la cedrul** care este în Li-
ban, zicând: «Dă pe fiica ta de so-
ţie fiului meu». Şi a trecut o fiară
a câmpului care este în Liban şi a
călcat în picioare spinul. În adevăr,
ai bătut pe Edom şi inima ta te-a
înălţat*; laudă-te şi rămâi  acasă;
de ce să stârneşti nenorocirea, ca
să cazi tu şi Iuda odată cu tine?�

Dar Amaţia n-a ascultat. Şi
Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit şi
s-au privit în faţă, el şi Amaţia,
împăratul lui Iuda, în Bet-Şeme-
şul* care este în Iuda. Şi Iuda a fost
bătut înaintea lui Israel şi a fugit
fiecare la cortul său. Şi Ioas,
împăratul lui Israel, l-a prins pe
Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui
Ioas, fiul lui Ahazia, în Bet-Şe-
meş; şi a venit la Ierusalim şi a dă-
râmat zidul Ierusalimului, de
la Poarta* lui Efraim până la
Poarta** Unghiului, patru sute de
coţib. Şi a luat tot* aurul şi argin-
tul şi toate vasele care se aflau în
casa DDDDDomnului şi în vistieriile ca-
sei împăratului, şi ostatecic; şi s-a
întors în Samaria.
Şi celelalte* fapte ale lui Ioas,

ce a făcut şi puterea lui şi cum s-a
luptat cu Amaţia, împăratul lui
Iuda, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi
Ioas a adormit cu părinţii săi şi a
fost înmormântat în Samaria, cu
împăraţii lui Israel; şi Ieroboam,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Amaţia*, fiul lui Ioas, îm-

păratul lui Iuda, a trăit cincispre-
zece ani după moartea lui Ioas,
fiul lui Ioahaz, împăratul lui Is-
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rael. Şi celelalte fapte ale lui Ama-
ţia, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Iuda?
Şi au uneltit* împotriva lui în

Ierusalim, şi el a fugit la Lachis**;
şi au trimis după el la Lachis
şi l-au omorât acolo. Şi l-au adus
pe cai şi a fost înmormântat cu
părinţii săi în Ierusalim, în ceta-
tea lui David.
Şi tot poporul lui Iuda a luat

pe Azaria*, care era în vârstă de
şaisprezece ani, şi l-a făcut îm-
părat în locul tatălui său, Amaţia.
El a reconstruit Elatul* şi l-a adus
înapoi lui Iuda, după ce a adormit
împăratul cu părinţii săi.

În anul al cincisprezecelea al
lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul
lui Iuda, a început să împărăţeas-
că în Samaria Ieroboam, fiul lui
Ioas, împăratul lui Israel; şi a
împărăţit patruzeci şi unu de ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de toate păcatele
lui Ieroboam*, fiul lui Nebat, cu
care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască. El a luat înapoi* hota-
rul lui Israel de la intrarea** Ha-
matului, până la marea� câmpieia,
după cuvântul DDDDDomnului Dum-
nezeului lui Israel, pe care-l
spusese prin robul Său, Iona��,
profetul, fiul lui Amitai, care era
din Gat-Hefer*�. Pentru că DDDDDom-
nul a văzut* că strâmtorarea lui
Israel era foarte amară, şi că nu
era nimeni nici închis, nici liber,
nimeni care să ajute** pe Israel. Şi
DDDDDomnul nu zisese* că va şterge
de sub ceruri numele lui Israel; şi
i-a salvat prin mâna lui Iero-
boam, fiul lui Ioas.
Şi celelalte fapte ale lui Iero-

boam şi tot ce a făcut şi puterea
lui şi cumb s-a luptat şi cum a
luat înapoi Damascul* şi Ha-
matul lui Iuda** pentru Israel,
nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi

Ieroboam a adormit cu părinţii
săi, cu împăraţii lui Israel; şi
Zaharia*, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al douăzeci şi şaptelea
al lui Ieroboam, împăratul lui
Israel, a început* să împărăţeas-
că Azariac, fiul lui Amaţia, împă-
ratul lui Iuda. Era în vârstă de
şaisprezece ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
cincizeci şi doi de ani în Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Iecolia,
din Ierusalim. Şi el a făcut ce era
drept în ochii DDDDDomnului, după
toate câte făcuse Amaţia, tatăl
său. Totuşi înălţimile* n-au fost
îndepărtate; poporul încă jertfea
şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi DDDDDomnul a lovit* pe împă-

rat şi a fost lepros până în ziua**
morţii lui; şi a locuit� într-o casă
de izolare. Şi Iotam, fiul împă-
ratului, era peste treburile caseid,
judecând poporul ţării.
Şi celelalte fapte ale lui Aza-

ria şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi Azaria a adormit cu
părinţii săi şi l-au înmormântat*
cu părinţii săi în cetatea lui Da-
vid; şi Iotam, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al treizeci şi optulea al
lui Azaria, împăratul lui Iuda, a
început să împărăţească în Sa-
maria, peste Israel, Zaharia*, fiul
lui Ieroboam, şi a împărăţit şase
luni. Şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, cum* făcuseră părinţii lui;
nu s-a depărtat de păcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care
a făcut pe Israel să păcătuiască.
Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a u-

neltit împotriva lui şi l-a lovit* în
faţa poporului şi l-a omorât şi a
împărăţit în locul său. Şi celelalte
fapte ale lui Zaharia, iată, sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Israel. Acesta a fost cu-
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vântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese* lui Iehu, zicând: �Fiii tăi vor
şedea pe tronul lui Israel până la
a patra generaţie�. Şi aşa a fost.
Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a în-

ceput să împărăţească în anul al
treizeci şi nouălea al lui Oziaa*,
împăratul lui Iuda; şi a împărăţit
o lună de zile în Samaria. Şi Me-
nahem, fiul lui Gadi, s-a suit de
la Tirţa* şi a venit la Samaria şi a
lovit pe Şalum, fiul lui Iabeş, în
Samaria şi l-a ucis şi a împărăţit
în locul său.
Şi celelalte fapte ale lui Şa-

lum şi uneltirea pe care a făcut-o,
iată, sunt scrise în Cartea Croni-
cilor împăraţilor lui Israel.

Atunci Menahem a bătut Tif-
sahul* şi pe toţi cei care erau în el
şi hotarele lui de la Tirţa, pentru
că nu i-au deschis; şi l-a bătut şi a
spintecat toate femeile** din el
care erau însărcinate.

În anul al treizeci şi nouălea
al lui Azaria, împăratul lui Iuda,
a început să împărăţească Me-
nahem, fiul lui Gadi, peste Israel,
şi a împărăţit zece ani în Sama-
ria. Şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului; în toate zilele lui, nu s-a de-
părtat de păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Is-
rael să păcătuiască.

Pulb*, împăratul Asiriei, a ve-
nit asupra ţării şi Menahem a dat
lui Pul o mie de talanţi de argint,
ca mâna lui să fie cu el, să întă-
rească** împărăţia în mâna sa.
Şi Menahem a scos* argintul din
Israel, de la toţi cei înstăriţic,
cincizeci de sicli de argint de la
fiecare om, ca să-i dea împăratu-
lui Asiriei. Şi împăratul Asiriei
s-a întors şi n-a stat acolo în ţară.
Şi celelalte fapte ale lui Mena-

hem şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Israel? Şi Menahem a a-
dormit cu părinţii săi; şi Pecahia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În anul al cincizecilea al lui
Azaria, împăratul lui Iuda, a în-
ceput să împărăţească Pecahia, fiul
lui Menahem, peste Israel, în
Samaria, şi a împărăţit doi ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de păcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care
a făcut pe Israel să păcătuiască.
Şi căpetenia sa, Pecah, fiul lui
Remalia, a uneltit împotriva sa
şi l-a lovit în Samaria, în pala-
tul* casei împărăteşti, cu Argob
şi Arie; şi cu el erau cincizeci de
oameni dintre galaadiţi: şi l-a ucis
şi a împărăţit în locul său.
Şi celelalte fapte ale lui Pe-

cahia şi tot ce a făcut, iată, sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Israel.

În anul al cincizeci şi doilea
al lui Azaria, împăratul lui Iuda,
a început să împărăţească Pe-
cah*, fiul lui Remalia, peste Is-
rael, în Samaria, şi a împărăţit
douăzeci de ani. Şi a făcut rău în
ochii DDDDDomnului; nu s-a depărtat
de păcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, cu care a făcut pe Israel
să păcătuiască.

În zilele lui Pecah, împăratul
lui Israel, a venit Tiglat-Pileser*,
împăratul Asiriei, şi a luat** Iio-
nul şi Abel-Bet-Maaca şi Ianoa-
hul şi Chedeşul şi Haţorul şi Ga-
laadul şi Galileea�, toată ţara lui
Neftali, şi i-a deportat în Asiria.
Şi Osea, fiul lui Ela, a făcut o u-
neltire împotriva lui Pecah, fiul lui
Remalia, şi l-a lovit şi l-a ucis; şi
a împărăţit* în locul său, în
anul al douăzecilea al lui Iotam,
fiul lui Ozia.
Şi celelalte fapte ale lui Pecah

şi tot ce a făcut, iată, sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Israel.

În anul al doilea al lui Pecah,
fiul lui Remalia, împăratul lui Is-
rael, a început să împărăţească
Iotam*, fiul lui Ozia, împăratul lui

*Cap. 10.30.

*Vers. 1.
Mt. 1.8,9.
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Iuda. El era în vârstă de douăzeci
şi cinci de ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim. Şi nu-
mele mamei lui era Ieruşa, fiica
lui Ţadoc. Şi el a făcut ce era drept
în ochii DDDDDomnului: a făcut după*
toate câte făcuse Ozia, tatăl său.
Totuşi înălţimile* n-au fost în-
depărtate; poporul încă jertfea şi
ardea tămâie pe înălţimi. El a
reconstruit Poarta** de Sus a ca-
sei DDDDDomnului.
Şi celelalte fapte ale lui Iotam

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
Iuda? În zilele acelea, DDDDDomnul a
început să trimită asupra lui Iuda
pe Reţin*, împăratul Sirieia, şi pe
Pecah**, fiul lui Remalia. Şi Io-
tam a adormit cu părinţii săi
şi a fost înmormântat cu părinţii
săi în cetatea lui David, tatăl
său. Şi Ahaz, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al şaptesprezecelea al
lui Pecah, fiul lui Remalia, a în-
ceput să împărăţească Ahaz*,
fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda.
Ahaz era în vârstă de douăzeci
de ani când a început să împără-
ţească şi a împărăţit şaisprezece
ani în Ierusalim, dar n-a făcut
ce era drept în ochii DDDDDomnului
Dumnezeului său, ca David, tatăl
său, ci a umblat în calea împă-
raţilor lui Israel şi chiar a trecut*
pe fiul său prin foc, după urâ-
ciunile** naţiunilor pe care le a-
lungase DDDDDomnul dinaintea fiilor
lui Israel. Şi a jertfit şi a ars tă-
mâie pe înălţimi* şi pe dealuri
şi sub orice copac verde.

Atunci* Reţin, împăratul Si-
riei, şi Pecah, fiul lui Remalia,
împăratul lui Israel, s-au suit cu
război împotriva Ierusalimului şi
au asediat pe Ahaz, dar n-au pu-
tut să-l înfrângă. În timpul acela,
Reţin, împăratul Sirieia, a luat îna-

poi Elatul* pentru Siriaa şi i-a a-
lungat pe iudeiib din Elat; şi si-
rieniic au venit la Elat şi au locuit
acolo până în ziua aceasta.
Şi Ahaz a trimis soli la Tiglat-

Pileser*, împăratul Asiriei, zicând:
�Eu sunt robul tău şi fiul tău: su-
ie-te şi salvează-mă din mâna îm-
păratului Sirieia şi din mâna împă-
ratului lui Israel, care s-au ridicat
împotriva mea�. Şi Ahaz a luat*
argintul şi aurul care se aflau în casa
DDDDDomnului şi în vistieriile casei îm-
păratului şi le-a trimis ca dar îm-
păratului Asiriei. Şi împăratul Asi-
riei l-a ascultat: şi împăratul Asiriei
s-a suit împotriva Damascului* şi
l-a luat şi i-a deportat** pe locui-
tori la Chir� şi pe Reţin l-a ucis.
Şi împăratul Ahaz a mers la

Damasc în întâmpinarea lui Ti-
glat-Pileser, împăratul Asiriei, şi
a văzut altarul care era în Damasc.
Şi împăratul Ahaz a trimis preo-
tului Urie forma altarului şi mo-
delul lui după toată lucrătura lui.
Şi preotul Urie* a construit un al-
tar după toate câte îi trimisese
împăratul Ahaz din Damasc. Aşa
l-a făcut preotul Urie până a ve-
nit împăratul Ahaz din Damasc.
Şi când a venit împăratul din Da-
masc, împăratul* a văzut altarul;
şi împăratul s-a apropiat de altar
şi a jertfit pe el. Şi a arsd arde-
rea sa de tot şi darul său de mân-
care şi a vărsat darul său de bău-
tură şi a stropit pe altar sân-
gele jertfelor sale de pace. Şi a
mutat altarul* de aramă care era
înaintea DDDDDomnului, din faţa casei,
dintre altarul său şi casa DDDDDom-
nului, şi l-a pus alături de altarul
său, la nord.
Şi împăratul Ahaz a poruncit

preotului Urie, zicând: �Să arzi
pe altarul cel mare arderea-de-tot*
de dimineaţă şi darul de mâncare
de seară şi arderea-de-tot a îm-
păratului şi darul său de mâncare
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şi arderea-de-tot a întregului po-
por al ţării şi darul său de mân-
care şi darurile sale de băutură; şi
să stropeşti pe el tot sângele ar-
derii-de-tot şi tot sângele jertfe-
lor; şi altarul de aramă să fie pen-
tru mine, ca să cer sfat�. Şi preo-
tul Urie a făcut după toate câte i-a
poruncit împăratul Ahaz.
Şi împăratul* Ahaz a tăiat

tăbliile** postamentelor şi a în-
depărtat de pe ele lighenele şi
a coborât marea� de pe boii de a-
ramă care erau dedesubtul ei şi
a pus-o pe un pavaj de piatră. Şi
calea acoperităa pentru sabat, pe
care o construiseră în casă, şi
intrarea împăratului de afară le-a
abătut de la casa DDDDDomnului, din
cauza împăratului Asiriei.
Şi celelalte fapte ale lui Ahaz,

ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Şi
Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a
fost înmormântat* cu părinţii săi
în cetatea lui David; şi Ezechia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În al doisprezecelea an al lui
Ahaz, împăratul lui Iuda, a înce-
put să împărăţească Osea*, fiul
lui Ela, în Samaria, peste Israel;
a împărăţit nouă ani. Şi a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, dar nu ca
împăraţii lui Israel care fuseseră
înainte de el.

Împotriva lui s-a suit Salma-
nasar*, împăratul Asiriei; şi Osea
a ajuns** slujitorul lui şi i-a plătit
tribut. Dar împăratul Asiriei a aflat
că Osea uneltea, pentru că tri-
misese soli la So, împăratul Egip-
tului, şi n-a trimis tribut împă-
ratului Asiriei, ca în fiecare an. Şi
împăratul Asiriei l-a închis şi l-a
legat în închisoare. Şi împăratul*
Asiriei a năvălit în toată ţara şi
s-a suit împotriva Samariei şi a
asediat-o trei ani. În anul al nouă-
lea* al lui Osea, împăratul Asiriei
a luat Samaria şi a deportat**

pe Israel în Asiria şi i-a aşezat�
pe locuitori în Halah şi la Habor,
pe râul Gozan, şi în cetăţile mezilor.
Şi a fost astfel pentru că fiii

lui Israel păcătuiseră* împotriva
DDDDDomnului Dumnezeului lor, ca-
re-i scosese din ţara Egiptului de
sub mâna lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi s-au temut** de alţi
dumnezei; şi au umblat* în rându-
ielile naţiunilor pe care le alun-
gase DDDDDomnul dinaintea fiilor lui
Israel şi în cele făcute de  împăra-
ţii lui Israel. Şi fiii lui Israel au
făcut în ascuns lucruri care nu
erau drepte, împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului lor, şi şi-au zidit
înălţimi în toate cetăţile lor, de la
turnul* paznicilor până la cetatea
întărită; şi şi-au ridicat stâlpib* şi
aşere** pe orice deal� înalt şi sub
orice copac verde; şi acolo au ars
tămâie pe toate înălţimile, ca
naţiunile pe care le alungase
DDDDDomnul dinaintea lor, şi au făcut
lucruri rele, ca să-L mânie pe DDDDDom-
nul; şi au slujit idolilor despre*
care DDDDDomnul le zisese: �Să nu fa-
ceţi lucrul acesta�. Şi DDDDDomnul a
mărturisitc împotriva lui Israel şi
împotriva lui Iuda prin toţi pro-
feţii*, toţi văzătorii**, zicând:
�Întoarceţi-vă� de la căile voastre
rele şi păziţi poruncile Mele,
rânduielile Mele, după toată le-
gea pe care am poruncit-o părin-
ţilor voştri şi pe care v-am trimis-o
prin robii Mei, profeţii�. Dar n-au
ascultat şi şi-au înţepenit*
grumajii, ca grumazul părinţilor
lor, care n-au crezut** în DDDDDomnul
Dumnezeul lor; şi au respins*
rânduielile Lui şi legământul**
Lui pe care-l făcuse cu părinţii
lor şi mărturiile Lui, pe care li
le dăduse lor, şi au umblat după
deşertăciune� şi au ajuns  de-
şertăciune�� şi au mers după
naţiunile care erau în jurul lor,
despre care DDDDDomnul le poruncise
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să nu facă*� şi ei ca ele. Şi au
părăsit toate poruncile DDDDDomnului
Dumnezeului lor şi şi-au făcut
chipuri turnate, doi* viţei, şi au
făcut o aşeră** şi s-au închinat� la
toată oştirea cerurilor şi au
slujit�� lui Baal; şi au trecut* pe
fiii şi pe fiicele lor prin foc şi
s-au dedat** la ghicire şi la des-
cântece şi s-au vândut� ca să facă
rău în ochii DDDDDomnului, ca să-L
mânie.
Şi DDDDDomnul S-a mâniat foarte

mult pe Israel şi i-a îndepărtat
de la faţa Sa; a rămas numai*
seminţia lui Iuda.
Şi nici Iuda* n-a păzit porun-

cile DDDDDomnului Dumnezeului său,
ci au umblat în rânduielile pe
care le făcuse Israel. Şi DDDDDomnul a
lepădat toată sămânţa lui Israel
şi i-a smerit şi i-a dat* în mâna
cotropitorilor, până i-a înlăturat**
de la faţa Sa.

Pentru că Israel s-a rupta* de
la casa lui David şi l-a făcut îm-
părat** pe Ieroboam, fiul lui Ne-
bat; şi Ieroboam a abătut cu sila
pe Israel de la a-L urma pe DDDDDom-
nul şi l-a făcut să păcătuiască
multb. Şi fiii lui Israel au um-
blat în toate păcatele pe care le-a
făcut Ieroboam; nu s-au depăr-
tat de ele, până când DDDDDomnul a
îndepărtat pe Israel de la faţa Sa,
cum* a zis prin toţi slujitorii Săi,
profeţii; şi Israel a fost de-
portat** din ţara lor în Asiria,
până în ziua aceasta.
Şi împăratul Asiriei a adus*

oameni din Babilonc şi de la Cuta
şi de la Ava** şi de la Hamat şi
de la Sefarvaim şi i-a aşezat în
cetăţile Samariei, în locul fiilor
lui Israel, şi au luat în stăpânire
Samaria şi au locuit în cetăţile ei.
Şi a fost aşa: la începutul lo-

cuirii lor acolo, nu se temeau de
DDDDDomnul; şi DDDDDomnul a trimis prin-
tre ei lei, care au omorât pe unii

dintre ei. Şi i-au vorbit împăratu-
lui Asiriei, zicând: �Naţiunile pe
care le-ai deportat şi le-ai aşezat
în cetăţile Samariei nu cunosc
obiceiul Dumnezeului ţării; de
aceea El a trimis printre ei lei şi,
iată, îi ucid, pentru că nu cunosc
obiceiul Dumnezeului ţării�.
Şi împăratul Asiriei a porun-

cit, zicând: �Duceţi acolo pe unul
dintre preoţii pe care i-aţi luat de
acolo; şi ei să meargă şi să lo-
cuiască acolo, iar el să-i înveţe obi-
ceiul Dumnezeului ţării�. Şi unul
din preoţii pe care-i deportaseră
din Samaria a venit şi a locuit în
Betel şi i-a învăţat cum să se tea-
mă de DDDDDomnul.
Şi fiecare naţiune şi-a făcut dum-

nezeii săi şi i-a pus în casele*
înălţimilor, pe care le făcuseră
samaritenii, fiecare naţiune în ce-
tăţile unde locuia. Şi oamenii din
Babilon* au făcut pe Sucot-Be-
not; şi oamenii din Cutd au făcut
pe Nergal; şi oamenii din Hamat
au făcut pe Aşima; şi aviţii* au
făcut pe Nibhaz şi pe Tartac; şi
sefarviţii au ars** pe copiii lor în
foc lui Adramelec şi lui Aname-
lec, dumnezeii sefarviţilor.
Şi s-au temut şi de DDDDDomnul şi

şi-au făcut* din toate categoriile
lore preoţi ai înălţimilor care
jertfeau pentru ei în casele înălţi-
milor; s-au temut* şi de DDDDDomnul
şi au slujit şi dumnezeilor lor,
după obiceiul naţiunilor din care
fuseseră deportaţi.

Până în ziua aceasta, ei fac
după obiceiurile lor de mai înain-
te: nu se tem de DDDDDomnul şi nu
fac nici după rânduielile lor şi
după judecăţile lor, şi nici după
legea şi porunca pe care a porun-
cit-o DDDDDomnul fiilor lui Iacov, pe
care l-a numit* Israel. Şi DDDDDomnul
făcuse legământ cu ei şi le po-
runcise, zicând: �Să nu vă teme-
ţi* de alţi dumnezei şi să nu vă
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închinaţi** înaintea lor, nici să nu
le slujiţi, nici să nu le jertfiţi; ci
numai de DDDDDomnul, care v-a scos*
din ţara Egiptului cu putere mare
şi cu braţ întins**, de El să vă
temeţi şi Lui� să vă închinaţi şi
Lui să-I jertfiţi. Şi să luaţi seama
să împliniţi* în toate zilele rân-
duielile, judecăţile şi legea şi
porunca pe care El le-a scris pen-
tru voi; şi să nu vă temeţi de
alţi dumnezei. Şi să nu uitaţi*
legământul pe care l-am făcut
cu voi, nici să nu vă temeţi de
alţi dumnezei, ci să vă temeţi de
DDDDDomnul Dumnezeul vostru; şi El
vă va scăpa din mâna tuturor
vrăjmaşilor voştri�.
Şi n-au ascultat, ci au făcut

după obiceiul lor de mai înainte.
Şi naţiunile acestea* se temeau şi
de DDDDDomnul şi slujeau şi chipurilor
lor cioplite; şi la fel fac şi fiii lor
şi fiii fiilor lor, până în ziua aceas-
ta, cum au făcut părinţii lor.
Şi a fost aşa: în anul al trei-

lea al lui Osea, fiul lui Ela, îm-
păratul lui Israel, a început să
împărăţească Ezechia*, fiul lui
Ahaz, împăratul lui Iuda. Era în
vârstă de douăzeci şi cinci de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit douăzeci şi nouă
de ani în Ierusalim. Şi numele ma-
mei lui era Abi*, fiica lui Zaharia.
Şi el a făcut ce era drept în ochii
DDDDDomnului, după toate câte făcuse
David, tatăl său. El a îndepărtat*
înălţimile şi a sfărâmat stâlpiia şi
a tăiat aşerele şi a sfărâmat şar-
pele** de aramă pe care-l făcuse
Moise, pentru că până în zilele
acelea fiii lui Israel ardeau tămâie
pentru el; şi l-a numit Nehuştanb.

El s-a încrezut* în DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel, încât n-a
fost** după el asemenea lui între
toţi împăraţii lui Iuda şi nici în-
tre cei care fuseseră mai înainte
de el. Şi s-a alipit* de DDDDDomnul şi
nu s-a depărtat de pe urma Lui

şi a păzit poruncile Lui, pe care
DDDDDomnul le poruncise lui Moise.
Şi DDDDDomnul a fost cu* el; pros-
perac** oriunde ieşea şi s-a răz-
vrătit� împotriva împăratului
Asiriei şi nu i-a slujit. El i-a bă-
tut* pe filisteni până la Gaza şi
hotarele ei, de la turnul** paz-
nicilor până la cetatea întărită.
Şi a fost aşa: în al patrulea*

an al împăratului Ezechia, care
era al şaptelea an al lui Osea, fiul
lui Ela, împăratul lui Israel, Sal-
manasar, împăratul Asiriei, s-a
suit împotriva Samariei şi a ase-
diat-o. Şi, după trei ani, a luat-o;
în al şaselea an al lui Ezechia,
care este al nouălea* an al lui
Osea, împăratul lui Israel, Sama-
ria a fost luată. Şi împăratul* Asi-
riei a deportat pe Israel în Asiria
şi i-a aşezat** în Halah şi la Ha-
bor, pe râul Gozan şi în cetăţile
mezilor, pentru că n-au ascultat*
de glasul DDDDDomnului Dumnezeului
lor şi au călcat legământul Său,
tot ceea ce poruncise Moise, ro-
bul DDDDDomnului; şi nici n-au ascul-
tat, nici n-au împlinit.
Şi în al paisprezecelea* an al

împăratului Ezechia, Sanherib,
împăratul Asiriei, s-a suit împo-
triva tuturor cetăţilor întărite ale
lui Iuda şi le-a luat. Şi Ezechia,
împăratul lui Iuda, a trimis la îm-
păratul Asiriei, în Lachis, zicând:
�Am păcătuit, retrage-te de la
mine; orice vei pune asupra mea
voi purta�. Şi împăratul Asiriei
i-a cerutd lui Ezechia, împăratul
lui Iuda, trei sute de talanţi de
argint şi treizeci de talanţi de aur.
Şi Ezechia i-a dat* tot argintul
care se găsea în casa DDDDDomnului
şi în vistieriile casei împăratului.

În timpul acela, Ezechia a
luate aurul de pe uşile casei DDDDDom-
nului şi de pe uşorii pe care îi a-
coperise Ezechia, împăratul lui
Iuda, şi l-a dat împăratului Asiriei.
Şi împăratul Asiriei i-a trimis
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din Lachis pe Tartan şi pe Rab-
Sarisa şi pe Rab-Şacheb, cu forţe
mari, împotriva împăratului Eze-
chia, la Ierusalim. Şi s-au suit şi au
venit la Ierusalim. Şi s-au suit şi au
venit şi au stat lângă canalul* de
apă al iazului de sus, care este pe
drumul** cel mare al ogorului al-
bitorului. Şi au chemat pe împă-
rat. Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia,
care era peste treburile casei, şi
Şebna scriitorul, şi Ioah, fiul lui
Asaf, cronicarul, au ieşit la ei.
Şi Rab-Şache le-a zis: �Spu-

neţi, vă rog, lui Ezechia: Aşa zice
împăratul cel mare, împăratul Asi-
riei: Ce este încrederea* aceasta
cu care te încrezi? Tu zici, dar sunt
vorbe ale buzelor: «Este sfat şi pu-
tere pentru război». Dar în cine te
încrezi de te-ai răzvrătit împotri-
va mea? Şi acum, iată, te încrezi*
în toiagul acela de trestie frântă,
în Egipt, pe care, dacă se va re-
zema cineva, îşi va înţepa mâna
şi o va străpunge: aşa este Fara-
on, împăratul Egiptului, pentru
toţi cei care se încred în el. Iar
dacă-mi vei zice: «Ne încredem
în DDDDDomnul Dumnezeul nostru!»,
nu este El Acela ale cărui înăl-
ţimi* şi altare le-a îndepărtat Eze-
chia, zicând lui Iuda şi Ierusa-
limului: «Înaintea altarului acestu-
ia să vă închinaţi în Ierusalim»?
Şi acum, te rog, fă o învoialăc cu
stăpânul meu, împăratul Asiriei,
şi îţi voi da două mii de cai, dacă
poţi să încaleci călăreţi pe ei.
Şi cum vei înfruntad pe un căpi-
tane dintre cei mai mici robi ai stă-
pânului meu? Şi tu îţi pui încre-
derea în Egipt pentru care şi că-
lăreţi! Şi acum, fără DDDDDomnul
m-am suit eu împotriva locului
acestuia, ca să-l distrug? DDDDDomnul
mi-a zis: Suie-te împotriva ţării
acesteia şi distruge-o�.
Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia,

şi Şebna şi Ioah au zis lui Rab-
Şache: �Te rugăm, vorbeşte robi-
lor tăi în aramaică**, pentru
că o înţelegem, şi nu vorbi cu
noi în iudaică� în auzul poporu-
lui care este pe zid�. Şi Rab-Şa-
che le-a zis: �La stăpânul tău şi
la tine m-a trimis stăpânul meu
să spun cuvintele acestea? Nu la
oamenii care stau pe zid, ca să-şi
mănânce fecalele şi să-şi bea
chiar urina cu voi?�
Şi Rab-Şache a stat şi a stri-

gat cu glas tare în iudaică şi a
vorbit, zicând: �Ascultaţi cuvân-
tul împăratului celui mare, al îm-
păratului Asiriei! Aşa zice împă-
ratul: Să nu vă înşele* Ezechia,
pentru că nu va putea să vă scape
din mâna luif. Şi să nu vă facă
Ezechia să vă puneţi încrederea
în DDDDDomnul, zicând: «DDDDDomnul ne
va scăpa negreşit şi cetatea a-
ceasta nu va fi dată în mâna îm-
păratului Asiriei». N-ascultaţi de
Ezechia, pentru că aşa zice împă-
ratul Asiriei: «Faceţi paceg cu
mine şi ieşiţi la mine şi mâncaţi
fiecare din viţa* lui şi fiecare din
smochinul lui şi beţi fiecare din
apele fântânii lui, până voi veni
şi vă voi lua într-o ţară ca ţara
voastră, o ţară a grâului* şi a mus-
tului, o ţară a pâinii şi a vinului, o
ţară a măslinilor şi a mierii, ca să
trăiţi şi să nu muriţi»; şi n-ascultaţi
de Ezechia cândh vă înduplecă,
zicând: «DDDDDomnul ne va scăpa». A
scăpat vreunul din dumnezeii*
naţiunilor ţara lui din mâna împă-
ratului Asiriei? Unde sunt dum-
nezeii Hamatului* şi ai Arpadu-
lui? Unde sunt dumnezeii Se-
farvaimului, ai Henei şi ai** Ivei?
Au scăpat ei Samaria din mâna
mea? Cine sunt aceia dintre toţi
dumnezeii ţărilor care au scăpat
ţara lor din mâna mea, ca DDDDDom-
nul să scape* Ierusalimul din
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mâna mea?� Şi poporul a tăcut şi
nu i-a răspuns nici un cuvânt,
pentru că porunca împăratului
era: �Nu-i răspundeţi�.
Şi Eliachim, fiul lui Hilchia,

care era peste treburile casei, şi
Şebna, scriitorul, şi Ioah, fiul lui
Asaf, cronicarul, au venit la
Ezechia cu hainele sfâşiate* şi
i-au spus cuvintele lui Rab-Şache.
Şi a fost aşa: când* a auzit

împăratul Ezechia, şi-a sfâşiat
hainele şi s-a acoperit cu sac**
şi a intrat în casa DDDDDomnului. Şi a
trimis pe Eliachim, care era pes-
te treburile casei, şi pe Şebna,
scriitorul, şi pe bătrânii preoţilor,
acoperiţi cu sac, la profetul Isaia,
fiul lui Amoţ. Şi i-au zis: �Aşa
zice Ezechia: Ziua aceasta este o
zi de necaz, de mustrare şi de
batjocură; pentru că pruncii au
ajuns la naştere şi nu este putere
ca să se nască. Poate va auzi*
DDDDDomnul Dumnezeul tău toate
cuvintele lui Rab-Şache, pe care
l-a trimis împăratul Asiriei,
stăpânul său, să batjocorească**
pe Dumnezeul cel viu, şi va
mustra� cuvintele pe care le-a
auzit DDDDDomnul Dumnezeul tău.
Înalţă deci o rugăciune pentru cei
care au mai rămas�.
Şi slujitorii împăratului Eze-

chia au venit la Isaia. Şi Isaia*
le-a zis: �Aşa veţi spune stăpânului
vostru: Aşa zice DDDDDomnul: Nu te te-
me** de cuvintele pe care le-ai
auzit, cu care M-au hulit slujito-
rii� împăratului Asiriei. Iată, voi
pune un duh* în el şi va auzi o şti-
re şi se va întoarce în ţara
sa şi-l voi face să cadă prin sabie
în ţara sa�.
Şi Rab-Şache s-a întors şi l-a

găsit pe împăratul Asiriei luptân-
du-se împotriva Libnei, pentru că
auzise că plecase din Lachis*. Şi
a auzit* spunându-se despre Tir-
haca, împăratul Etiopieia: �Iată,

a ieşit să se lupte cu tine!� Şi a
trimis din nou soli la Ezechia,
zicând: �Aşa veţi spune lui Eze-
chia, împăratul lui Iuda, zicând:
Dumnezeul tău, în care te în-
crezi*, să nu te înşele, zicând:
«Ierusalimul nu va fi dat în mâna
împăratului Asiriei». Iată, ai auzit
ce au făcut împăraţii Asiriei tu-
turor ţărilor pe care le-au nimicit
cu desăvârşire; şi vei fi tu scăpat?
I-au scăpat dumnezeii* naţiuni-
lor pe care le-au nimicit părinţii
mei: Gozanul şi Haranul şi Re-
ţeful şi pe fiii Edenului** care
erau în Telasar? Unde* este îm-
păratul Hamatului, şi împăratul
Arpadului, şi împăratul cetăţii Se-
farvaim, al Henei şi al Ivei?�
Şi Ezechia* a luat scrisoareab

din mâna solilor şi a citit-o; şi E-
zechia s-a suit în casa DDDDDomnu-
lui şi a întins-o înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi Ezechia s-a rugat înaintea
DDDDDomnului şi a zis: �DDDDDoamne
Dumnezeul lui Israel care şezi*
întrec heruvimi, Tu** eşti Ace-
laşid, numai Tu eşti Dumnezeul
tuturor împăraţilor pământului;
Tu ai făcut cerurile şi pământul.
Pleacă-Ţi* urechea, DDDDDoamne, şi
ascultă; deschide-Ţi**, DDDDDoamne,
ochii şi vezi; şi auzi cuvintele lui
Sanherib cu care a trimise� să
batjocorească pe Dumnezeul cel
viu. Cu adevărat, DDDDDoamne, îm-
păraţii Asiriei au pustiit naţiuni-
le şi ţările lor şi au aruncat pe
dumnezeii lor în foc, pentru că nu
erau dumnezei*, ci lucrarea**
mâinilor oamenilor, lemn şi pia-
tră: de aceea i-au nimicit. Şi acum,
DDDDDoamne Dumnezeul nostru, Te
rog, salvează-ne din mâna lui,
ca să cunoască* toate** împărăţii-
le pământului că Tu, DDDDDoamne,
eşti Dumnezeu, numai Tu�.
Şi Isaia, fiul lui Amoţ, a tri-

mis la Ezechia, zicând: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel: Ce
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te-ai rugat* Mie cu privire la San-
herib, împăratul Asiriei, am au-
zit�. Acesta este cuvântul pe care
l-a spus DDDDDomnul împotriva lui:

�Fecioara, fiica* Sionului, te
dispreţuieşte şi râde de tine;

fiica Ierusalimului clatină din
cap** după tine.

Pe cine ai batjocorit* şi ai
hulit** tu? Şi împotriva cui ţi-ai
ridicat tu glasul şi ţi-ai înălţat
ochii?

Împotriva Sfântului� lui Israel!
Prin solii* tăi L-ai batjocorit

pe Domnul şi ai zis:
«M-am suit cu mulţimea** ca-

relor mele
pe înălţimea muntelui, spre

ascunzişurile Libanului,
şi voi tăia cedrii săi cei înalţi,

chiparoşii săi cei aleşi;
şi voi intra până la locuinţele

lui cele mai îndepărtate, în pă-
durea câmpului său roditora.

Am săpat şi am băut ape
străine
şi am secat* cu talpa picioa-

relor mele toate râurile Egiptuluib».
N-ai auzit că de demult am

făcut* aceasta,
şi că din zile străvechi am

întocmit-oc?
Acum am împlinit-o, ca tu să

fii cel care să pustiască** cetăţile
întărite, făcându-le grămezi de
dărâmături.
Şi locuitorii lor au slăbitd

şi s-au înspăimântat şi au fost
daţi de ruşine;

au fost ca iarba câmpului, ca
verdeaţa,

ca iarba* de pe acoperişuri şi
ca grâul pârlit înainte de a creşte.

Dar cunosc* şederea ta şi ie-
şirea ta şi intrarea ta
şi furia ta împotriva Mea.
Pentru că furia ta împotriva

Mea şi mândria ta au ajuns la
urechile Mele,

de aceea îţi voi pune* veriga

Mea în nări şi zăbala Mea între
buze
şi te voi întoarce pe drumul**

pe care ai venit.
Şi acesta îţi va fi semnul*:
anul acesta veţi mânca orice

creşte de la sine;
şi al doilea an orice va răsări

din acestea;
şi al treilea an să semănaţi, să

seceraţi
şi să plantaţi vii şi să mâncaţi

rodul lor.
Şi cei scăpaţi ai casei lui Iuda,

care rămân*,
din nou vor prinde rădăcină

dedesubt şi vor da rod deasupra.
Pentru că din* Ierusalim va

ieşi o rămăşiţă
şi din muntele Sionului cei

care vor scăpa. Râvna** DDDDDom-
nuluie va face aceasta.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
despre împăratul Asiriei:

«Nu va intra* în cetatea a-
ceasta, nici nu va trage în ea vreo
săgeată;

nici nu va veni înaintea ei cu
scutul,

nici nu va ridica şanţ împo-
triva ei.

Pe calea pe care a venit, pe
aceea se va întoarce
şi nu va intra în cetatea aceas-

ta, zicef DDDDDomnul.
Şi Eu voi apăra* cetatea a-

ceasta, ca s-o salvez,
pentru Mine şi pentru robul**

Meu, David»�.
Şi a fost aşa: în noaptea*

aceea, îngerul DDDDDomnuluig a ieşit
şi a ucis în tabăra asirienilor
o sută optzeci şi cinci de mii. Şi,
când s-au sculat dimineaţa, iată,
toţi erau trupuri moarte. Şi San-
herib, împăratul Asiriei, a plecat
şi s-a dus şi s-a întors şi a locuit
în Ninive*.
Şi a fost aşa: pe când se închi-

na în casa lui Nisroc, dumnezeul
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său, Adramelec* şi Şareţer, fiii
săi, l-au lovit** cu sabia şi au fu-
git în ţara Ararat. Şi Esar-Hadon�,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În zilele* acelea, Ezechia s-a
îmbolnăvit de moarte. Şi profe-
tul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit
şi i-a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
Rânduieşte-ţi casa, pentru că
vei muri şi nu vei trăi�. Şi el
şi-a întors faţa la perete şi s-a ru-
gat DDDDDomnului, zicând: �Acum,
DDDDDoamne, adu-Ţi aminte*, Te rog,
că am umblat** înaintea Ta în
adevăr şi cu o inimă întreagă şi
că am făcut ce este bine în ochii
Tăi�. Şi Ezechia a plâns mult.
Şi a fost aşa: mai înainte de

a ieşi Isaia în curtea din mijloca,
cuvântul DDDDDomnului a fost către
el, zicând: �Întoarce-te şi spune
lui Ezechia, conducătorul* po-
porului Meu: «Aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui David, tatăl tău:
«Am auzit** rugăciunea ta, am
văzut lacrimile� tale; iată, te voi
vindeca; a treia zi te vei sui la
casa DDDDDomnului. Şi voi adăuga
cincisprezece ani la zilele tale şi
te voi scăpa pe tine şi cetatea a-
ceasta din mâna împăratului Asi-
riei şi voi apăra* cetatea aceasta,
pentru Mine şi pentru robul Meu,
David»�.
Şi Isaia* a zis: �Luaţi o turtă

de smochine�. Şi au luat şi au pus-o
la umflătură; şi el s-a însănătoşit.
Şi Ezechia a zis lui Isaia: �Ca-

re este semnul* că DDDDDomnul mă va
vindeca şi că a treia zi mă voi
sui la casa DDDDDomnului?� Şi Isaia a
zis: �Acesta îţi va fi semnul de
la DDDDDomnul că DDDDDomnul va face
lucrul pe care l-a spus: să treacă*
umbra zece trepte înainte, sau să
se întoarcă zece trepte înapoi?�
Şi Ezechia a zis: �Este uşor să
coboare umbra zece trepte; nu, ci
umbra să se întoarcă zece trepte
înapoi�. Şi profetul Isaia, a stri-
gat către DDDDDomnul şi El a întors*

zece trepte înapoi umbra care
coborâse pe treptele lui Ahaz.

În timpul* acela, Berodac-Ba-
ladanb, fiul lui Baladan, împăra-
tul Babilonului, a trimis o scrisoa-
re şi un dar lui Ezechia, pentru că
auzise că Ezechia fusese bolnav.
Şi Ezechia i-a ascultatc* şi le-a
arătat toată casa lucrurilor sale
scumpe: argintul şi aurul şi miro-
deniile şi untdelemnurile de preţd

şi casa lui de arme şi tot ce se afla
în vistieriile sale; n-a fost nimic
în casa lui, nici în împărăţia lui
pe care să nu li-l fi arătat Ezechia.
Şi profetul Isaia a venit la îm-

păratul Ezechia şi i-a zis: �Ce au
zis oamenii aceştia? Şi de unde au
venit la tine?� Şi Ezechia a zis:
�Au venit dintr-o ţară îndepărta-
tă, de la Babilon�. Şi el a zis: �Ce
au văzut în casa ta?� Şi Ezechia
a zis: �Au văzut* tot ce este în
casa mea; nu este nimic în vis-
tieriile mele pe care să nu li-l fi
arătat�. Şi Isaia a zis lui Ezechia:
�Ascultă cuvântul DDDDDomnului: Iată,
vin zile în care tot ce este în casa
ta şi ce au adunat părinţii tăi până
în ziua aceasta va fi dus* la Ba-
bilon; nu va rămâne nimic, zice
DDDDDomnul. Şi vor lua* dintre fiii tăi,
care vor ieşi din tine, pe care-i vei
naşte, şi vor fi fameni** în pala-
tul� împăratului Babilonului�. Şi
Ezechia a zis lui Isaia: �Cuvântul
DDDDDomnului pe care l-ai spus este
bun*�. Şi a zis: �Nu este aşa?
Pentru că va fi pace şi adevăr în
zilele mele!�
Şi celelalte* fapte ale lui Eze-

chia şi toată puterea lui şi cum**
a făcut iazul� şi apeductul şi a
adus apa�� în cetate, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ezechia a ador-
mit* cu părinţii săi; şi Manase,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Manase era în vârstă de doi-
sprezece ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit cinci-
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zeci şi cinci de ani în Ierusalim;
şi numele mamei lui era Hefţibaa.
Şi el a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, după urâciunile* naţiunilor
pe care le alungase DDDDDomnul di-
naintea fiilor lui Israel. Şi a con-
struit din nou înălţimile pe care le
distrusese* Ezechia, tatăl său, şi
a ridicat altare lui Baal şi a
făcut o aşeră, cum** făcuse Ahab,
împăratul lui Israel, şi s-a în-
chinat� înaintea întregii oştiri
a cerurilor şi le-a slujit. Şi a zi-
dit* altare în casa DDDDDomnului,
despre care DDDDDomnul zisese: �În
Ierusalim** voi pune Numele
Meu�. Şi a zidit altare pentru
toată oştirea cerurilor în cele
două* curţi ale casei DDDDDomnului.
Şi a făcut ca* fiul său să treacă
prin foc şi folosea magie şi
descântece** şi a rânduit pe cei
care cheamă duhurile morţilor
şi pe ghicitori: a făcut rău peste
măsură în ochii DDDDDomnului, pro-
vocându-L la mânie.
Şi a pus chipul cioplit al Aşe-

rei*, pe care-l făcuse, în casa
despre care DDDDDomnul le zisese lui
David şi lui Solomon, fiul său:
�În casa** aceasta şi în Ierusalim,
pe care l-am ales dintre toate
seminţiile lui Israel, voi pune Nu-
mele Meu pentru totdeauna; şi
nu voi mai face să rătăcească*
piciorul lui Israel departe de ţara
pe care am dat-o părinţilor lor;
numai dacă vor lua seama să
facă după toate câte le-am po-
runcit şi după toată legea pe care
le-a dat-o robul Meu, Moise�. Dar
n-au ascultat; şi Manase i-a dus în
rătăcire*, ca să facă mai mult rău
decât naţiunile pe care le nimicise
DDDDDomnul dinaintea fiilor lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit prin slu-

jitorii Săi, profeţii*, zicând: �Pen-
tru că* Manase, împăratul lui Iu-
da, a făcut urâciunile acestea şi
a făcut mai mult** rău decât tot
ce au făcut amoriţii� care au fost

înainte de el şi a făcut�� şi pe
Iuda să păcătuiască prin idolii
săi, de aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel: Iată, voi
aduce nenorocirea asupra Ierusa-
limului şi asupra lui Iuda, încât
oricui va auzi de ea îi vor ţiui* a-
mândouă urechile. Şi voi întinde
peste Ierusalim frânghia* de
măsurat a Samariei şi firul cu
plumb al casei lui Ahab şi voi şter-
ge** Ierusalimul cum şterge cine-
va un vas, ştergându-l şi răstur-
nându-l cu gura în jos. Şi voi pă-
răsi rămăşiţa* moştenirii Mele
şi-i voi da în mâna vrăjmaşilor lor
şi vor ajunge de jaf şi de pradă
pentru vrăjmaşii lor, pentru că au
făcut rău în ochii Mei şi M-au în-
tărâtat mereu, din ziua în care au
ieşit părinţii lor din Egipt, până
în ziua aceasta�.
Şi Manase a vărsat* şi foarte

mult sânge nevinovat, până a um-
plut Ierusalimul de la un capăt la
celălalt, în afară de păcatul său
prin care a făcut pe Iuda să pă-
cătuiască, făcând rău în ochii
DDDDDomnului.
Şi celelalte* fapte ale lui Ma-

nase şi tot ce a făcut şi păcatul său
cu care a păcătuit, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi Manase a adormit*
cu părinţii săi şi a fost înmor-
mântat în grădina casei lui, în
grădina lui Uza. Şi Amon, fiul
său, a împărăţit în locul său.

Amon era în vârstă de două-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
doi ani în Ierusalim; şi numele
mamei lui era Meşulemet, fiica lui
Haruţ din Iotba. Şi el a făcut rău
în ochii DDDDDomnului, cum* făcuse
Manase, tatăl său. Şi a umblat în
toate căile în care umblase tatăl
său şi a slujit idolilor cărora le
slujise tatăl său şi s-a închinat
înaintea lor; şi a părăsit* pe DDDDDom-
nul Dumnezeul părinţilor săi şi
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n-a umblat în calea DDDDDomnului.
Şi slujitorii lui Amon au unel-

tit* împotriva lui şi l-au ucis pe
împărat în casa lui. Dar poporul
ţării a omorât* pe toţi cei care u-
neltiseră împotriva împăratului
Amon; şi poporul ţării a făcut îm-
părat în locul său pe Iosia, fiul său.
Şi celelalte fapte ale lui Amon,

ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Şi
l-au înmormântat în mormântul
său, în grădina lui Uza. Şi Iosia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Iosia era în vârstă de opt* ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit treizeci şi unu de
ani la Ierusalim; şi numele mamei
lui era Iedida, fiica lui Adaia din
Boţcat**. Şi el a făcut ce era drept
în ochii DDDDDomnului şi a umblat în
toată calea lui David, tatăl său,
şi nu s-a abătut* nici la dreapta,
nici la stânga.
Şi a fost aşa: în anul al opt-

sprezecelea* al împăratului Iosia,
împăratul a trimis la casa DDDDDom-
nului pe Şafan, fiul lui Aţalia, fiul
scriitorului Meşulam, zicând:
�Suie-te la Hilchia, marele preot,
şi să se strângă banii intraţi* în
casa DDDDDomnului, pe care i-au adu-
nat uşierii** de la popor, şi să-i
dea în mâna* celor care fac lucra-
rea, care sunt peste treburile casei
DDDDDomnului; şi ei să-i dea celor care
fac lucrarea la casa DDDDDomnului, ca
să repare spărturile casei: tâm-
plarilor şi constructorilor şi pie-
trarilor, şi ca să cumpere lemn şi
piatră cioplită, ca să repare casa�.
Dar nu li se cerea* socoteală de
banii care erau daţi în mâna lor,
pentru că lucrau cu credincioşiea.
Şi marele preot Hilchia i-a

spus scriitorului Şafan: �Am gă-
sit cartea legii* în casa DDDDDomnu-
lui�. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan
cartea şi el a citit-o. Şi scriitorul
Şafan a venit la împărat şi a adus
împăratului cuvânt şi a zis: �Sluji-

torii tăi au vărsat toţi banii care
s-au găsit în casă şi i-au dat în mâ-
na celor care fac lucrarea, a celor
care supraveghează casa DDDDDom-
nului�. Şi scriitorul Şafan l-a infor-
mat pe împărat, zicând: �Preotul
Hilchia mi-a dat o carte�. Şi Şa-
fan a citit-o înaintea împăratului.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvintele cărţii legii, şi-a
sfâşiat hainele. Şi împăratul a
poruncit preotului Hilchia şi lui
Ahicam*, fiul lui Şafan, şi lui
Acbor, fiul lui Micab, şi scriito-
rului Şafan,  şi lui Asaia, slujitorul
împăratului, zicând: �Mergeţi şi
întrebaţi pe DDDDDomnul pentru mine
şi pentru popor şi pentru tot Iuda
cu privire la cuvintele cărţii aces-
teia care s-a găsit; pentru că mare
este mânia* DDDDDomnului, care s-a
aprins împotriva noastră pentru că
părinţii noştri n-au ascultat de
cuvintele cărţii acesteia, ca să facă
după toate cele scrise pentru noic�.
Şi preotul Hilchia şi Ahicam

şi Acbor şi Şafan şi Asaia au
mers la profetesa Hulda, soţia
lui Şalum, fiul lui Ticva*, fiul lui
Harhas, păzitorul hainelor (şi ea
locuia în Ierusalim, în cartierul
al doilea); şi i-au vorbit.
Şi ea le-a zis: �Aşa zice DDDDDom-

nul Dumnezeul lui Israel: Spuneţi
omului care v-a trimis la mine:
Aşa zice DDDDDomnul: Iată, voi aduce*
nenorocire asupra locului acestuia
şi asupra locuitorilor lui, toate
cuvintele cărţii pe care le-a citit
împăratul lui Iuda. Pentru că
M-au părăsit* şi au ars tămâie
altor dumnezei, ca să Mă provoa-
ce la mânie prin toată lucrarea
mâinilor lor, şi mânia Mea s-a
aprins împotriva locului acestuia
şi nu se va stinge. Iar împăratului*
lui Iuda care v-a trimis să între-
baţi pe DDDDDomnul, să-i spuneţi aşa:
Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu privire la cuvintele pe
care le-ai auzit: Pentru că inima
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ta a fost simţitoare* şi te-ai
smerit** înaintea DDDDDomnului când
ai auzit ce am spus împotriva
locului acestuia şi împotriva
locuitorilor săi, că vor ajunge un
pustiu� şi un blestem��, şi ţi-ai
sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea
Mea, te-am ascultat şi Eu, zice
DDDDDomnul. De aceea, iată, te voi
adăuga* la părinţii tăi şi vei fi
strâns în mormântul tău în pace şi
ochii tăi nu vor vedea toată
nenorocirea pe care o voi aduce
asupra locului acestuia�. Şi au
adus acest răspuns împăratului.
Şi împăratul a trimis şi s-au

adunat* la el toţi bătrânii lui Iuda
şi ai Ierusalimului. Şi împăratul
s-a suit la casa DDDDDomnului, şi toţi
bărbaţii lui Iuda şi toţi locuitorii
Ierusalimului împreună cu el, şi
preoţii şi profeţii şi tot poporul,
de la mic până la mare: şi a citita*
în auzul lor toate cuvintele cărţii
legământului care se găsise** în
casa DDDDDomnului. Şi împăratul a
stat* lângă stâlp şi a făcut un le-
gământ** înaintea DDDDDomnului, că-L
va urma pe DDDDDomnul şi va păzi
poruncile Lui şi mărturiile Lui şi
rânduielile Lui, cu toată inima şi
cu tot sufletul, pentru a  întări
cuvintele legământului acestuia,
care sunt scrise în cartea aceas-
ta. Şi tot poporul a stat în acest
legământ.
Şi împăratul a poruncit lui Hil-

chia, marele preot, şi preoţilor* de
rândul al doilea şi uşierilor să
scoată din templul DDDDDomnului
toate lucrurile care fuseseră făcu-
te** pentru Baal şi pentru Aşera
şi pentru toată oştirea cerurilor; şi
le-a ars afară din Ierusalim în o-
goarele Chedronului şi a adus ce-
nuşa lor la Betel. Şi a înlăturat pe
preoţii idolatri, pe care îi rându-
iseră împăraţii lui Iuda să ardă
tămâie pe înălţimi în cetăţile lui
Iuda şi în împrejurimile Ierusa-

limului, şi pe cei care ardeau tă-
mâie lui Baal, soarelui şi lunii şi
zodiilorb şi întregii oştiri* a ce-
rurilor. Şi a scos aşera* din casa
DDDDDomnului afară din Ierusalim, la
pârâul Chedron, şi a ars-o la pâ-
râul Chedron şi a prefăcut-o în
pulbere** şi a presărat pulberea
pe mormintele� fiilor poporului.
Şi a dărâmat casele homosexuali-
lor* care erau în casa DDDDDomnului,
unde femeile ţeseau** corturic

pentru Aşera.
Şi a adus pe toţi preoţii din

cetăţile lui Iuda şi a pângărit înăl-
ţimile unde arseseră tămâie pre-
oţii, de la Gheba* până la Beer-
Şeba; şi a dărâmat înălţimile por-
ţilor care erau la intrarea porţii lui
Iosua, căpetenia cetăţii, cele de la
stânga drumului, cum mergi spre
poarta cetăţii. Totuşi, preoţii*
înălţimilor nu se suiau la altarul
DDDDDomnului, în Ierusalim, ci mân-
cau** azime între fraţii lor.
Şi a pângărit Tofetul*, care

este în Valea** fiilor lui Hinom,
ca nimeni să nu poată trece� prin
foc pe fiul său sau pe fiica sa
pentru Moloh. Şi a înlăturat caii
pe care împăraţii lui Iuda îi
rânduiseră soarelui, la intrarea
casei DDDDDomnului, lângăd camera lui
Netan-Melec, famenul, care era în
Parvarime, şi a ars cu foc carele
soarelui.
Şi împăratul a dărâmat altare-

le care erau pe acoperişul* came-
rei de sus a lui Ahaz, pe care le
făcuseră împăraţii lui Iuda, şi al-
tarele pe care le făcuse** Manase
în cele două curţi ale casei DDDDDom-
nului şi le-a sfărâmat de acolo şi
le-a aruncat pulberea în pârâul
Chedron. Şi împăratul a pângărit
înălţimile* care erau în faţaf Ieru-
salimului, care erau în dreapta
Muntelui Stricăciunii, pe care le
construise Solomon, împăratul lui
Israel, pentru Astarteeag, urâciu-
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nea sidonienilor, şi pentru Che-
moş, urâciunea moabiţilor, şi pen-
tru Milcom, urâciunea fiilor lui
Amon. Şi a sfărâmat* stâlpiia şi a
tăiat aşerele şi a umplut locurile
lor cu oase de oameni.

Chiar şi altarul care era în
Betel, înălţimea* ridicată de Iero-
boam, fiul lui Nebat, cel care l-a
făcut pe Israel să păcătuiască � şi
altarul acela şi înălţimea le-a dă-
râmat; şi a ars înălţimea, a prefă-
cut-o în pulbere şi a ars aşera.
Şi Iosia s-a întors şi a văzut

mormintele care erau acolo pe
munte şi a trimis şi a luat oasele
din morminte şi le-a ars pe altar
şi l-a pângărit, după cuvântul*
DDDDDomnului, pe care-l strigase omul
lui Dumnezeu care a vestit cu-
vintele acestea. Şi a zis: �Ce pia-
tră de mormânt este ceea ce
văd?� Şi oamenii cetăţii i-au spus:
�Mormântul* omului lui Dumne-
zeu care a venit din Iuda şi a stri-
gat aceste lucruri, pe care le-ai
făcut tu cu altarul din Betel�. Şi a
zis: �Lăsaţi-l; să nu-i mişte nimeni
oasele�. Şi au păstrat oasele lui,
ca şi oasele profetului* care ie-
şise din Samaria.
Şi Iosia a îndepărtat şi toate

casele înălţimilor care erau în
cetăţile* Samariei, pe care le fă-
cuseră împăraţii lui Israel ca să-L
întărâte pe DDDDDomnul; şi a făcut cu
ele întocmai cum făcuse în Betel.
Şi a jertfit* pe altare** pe toţi
preoţii înălţimilor care erau acolo
şi a ars pe ele oase� de oameni.
Şi s-a întors la Ierusalim.
Şi împăratul a poruncit între-

gului popor, zicând: �Sărbătoriţi*
Paştele pentru DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru, cum** este scris în
cartea aceasta a legământului�.
Pentru că nu se sărbătorise* Paşte
ca acesta din zilele judecătorilor
care au judecat pe Israel, nici în
toate zilele împăraţilor lui Israel,
nici a împăraţilor lui Iuda. Dar în

al optsprezecelea an al împă-
ratului Iosia a fost sărbătorit Paş-
tele acesta pentru DDDDDomnul, în Ie-
rusalim.
Şi Iosia i-a stârpit şi pe cei ca-

re cheamă duhurile morţilor şi pe
vrăjitori şi terafimiib şi idoliic

şi toate urâciunile care se vedeau
în ţara lui Iuda şi în Ierusalim,
pentru a împlini cuvintele legii*
care erau scrise în cartea pe care
o găsise preotul Hilchia** în ca-
sa DDDDDomnului. Şi n-a fost mai îna-
inte* de el vreun împărat aseme-
nea lui, care să se fi întors la
DDDDDomnul din toată inima lui, din tot
sufletul lui şi cu toată puterea lui,
după toată legea lui Moise; nici
după el nu s-a ridicat vreunul
asemenea lui.

Totuşi, DDDDDomnul nu S-a întors
din iuţimea mâniei Sale celei
mari care se aprinsese împotriva
lui Iuda, din cauza tuturor pro-
vocărilor* cu care Îl întărâtase
Manase. Şi DDDDDomnul a zis: �Voi
îndepărta şi pe Iuda de la faţa
Mea, cum am îndepărtat* pe Is-
rael, şi voi lepăda cetatea aceas-
ta, Ierusalimul, pe care l-am ales,
şi casa despre care zisesem:
«Numele** Meu va fi acolo»�.
Şi celelalte fapte ale lui Iosia

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda?

În zilele* sale, Faraon-Neco,
împăratul Egiptului, s-a suit îm-
potriva Asiriei la râul Eufrat. Şi
împăratul Iosia a mers împotriva
lui, dar acela, cum** l-a văzut, l-a
omorât în Meghido�. Şi slujito-
rii* lui l-au dus mort în car de la
Meghido şi l-au adus la Ierusalim
şi l-au înmormântat în mormân-
tul său. Şi poporul** ţării a luat
pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-au
uns şi l-au făcut împărat în locul
tatălui său.

Ioahaz* era în vârstă de  două-
zeci şi trei de ani când a început
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să împărăţească şi a împărăţit
trei luni la Ierusalim. Şi numele
mamei lui era Hamutal**, fiica lui
Ieremia din Libna. Şi el a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, după toate
câte făcuseră părinţii săi. Şi Fa-
raon-Neco l-a legat la Ribla*, în
ţara Hamatului, ca să nu împă-
răţeascăa în Ierusalim şi a pus
asupra ţării un tribut de o sută
de talanţi de argint şi un talant de
aur. Şi Faraon-Neco* a făcut pe
Eliachim, fiul lui Iosia, împărat
în locul lui Iosia, tatăl său, şi i-a
schimbat** numele în Ioiachim�,
iar pe Ioahaz l-a luat şi l-a dus��
în Egipt; şi el a murit acolo. Şi
Ioiachim a dat lui Faraon argin-
tul* şi aurul, dar a pus tribut a-
supra ţării, ca să dea bani, după
poruncab lui Faraon: a scos ar-
gintul şi aurul de la poporul ţării,
de la fiecare după preţuirea lui,
ca să-l dea lui Faraon-Neco.

Ioiachim* era în vârstă de
douăzeci şi cinci de ani când a
început să împărăţească şi a îm-
părăţit unsprezece ani în Ieru-
salim. Şi numele mamei lui era
Zebuda, fiica lui Pedaia, din Ru-
ma. Şi el a făcut rău în ochii
DDDDDomnului, după toate câte făcu-
seră părinţii săi.

În zilele* lui s-a suit Nebu-
cadneţar, împăratul** Babilo-
nului, şi Ioiachim i-a fost
slujitor trei ani; apoi s-a întors
şi s-a răsculat împotriva lui. Şi
DDDDDomnul a trimis* împotriva lui
cetele caldeenilor şi cetele siri-
enilorc şi cetele moabiţilor şi ce-
tele fiilor lui Amon; şi le-a trimis
împotriva lui Iuda ca să-l nimi-
cească, după cuvântul** DDDDDomnu-
lui pe care-l spusese prin robii
Săi, profeţii. În adevăr, aceasta
s-a întâmplat după porunca DDDDDom-
nului împotriva lui Iuda, ca să-l
îndepărteze de la faţa Sa, pentru
păcatele* lui Manase, după toate
câte făcuse el,  şi pentru sângele*

nevinovat pe care-l vărsase, pen-
tru că umpluse Ierusalimul de sân-
ge nevinovat; şi DDDDDomnul n-a vrut
să-l ierte.
Şi celelalte fapte ale lui Ioia-

chim şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ioiachim a ador-
mit* cu părinţii săi; şi Ioiachin,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi împăratul* Egiptului n-a

mai ieşit din ţara sa, pentru că
împăratul** Babilonului a luat tot
ce era al împăratului Egiptului,
de la pârâul Egiptului până la
râul Eufrat.

Ioiachin* era în vârstă de opt-
sprezece ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit trei
luni la Ierusalim. Şi numele ma-
mei lui era Nehuşta, fiica lui El-
natan din Ierusalim. Şi el a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, după toate
câte făcuse tatăl său.

În timpul* acela, slujitorii lui
Nebucadneţar, împăratul Babilo-
nului, s-au suit împotriva Ierusa-
limului şi cetatea a fost asediată.
Şi Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, a venit împotriva cetăţii
şi slujitorii lui o asediau. Şi
Ioiachin, împăratul lui Iuda, a
ieşit* la împăratul Babilonului, el
şi mama lui şi slujitorii lui şi căpe-
teniile lui şi famenii lui; şi îm-
păratul** Babilonului l-a luat� în
anul al optulea�� al împărăţiei
sale. Şi a scos* de acolo toate vis-
tieriile casei DDDDDomnului şi vistie-
riile casei împăratului şi a sfă-
râmat** toate vasele de aur pe
care le făcuse� Solomon, împă-
ratul lui Israel, în templul DDDDDomnu-
lui, după cum�� zisese DDDDDomnul.
Şi a deportat* tot Ierusalimul şi
toate căpeteniile şi toţi bărbaţii
de războid, zece mii** de captivi,
şi toţi meşteşugarii� şi fierarii; n-a
rămas decât partea  cea mai
săracă�� a poporului ţării.
Şi a deportat* la Babilon pe

*Cap. 21.16.

*2 Cr. 36.6,8
Ier. 22.18,19.

*Ier. 37.5-7.
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�1 Sam. 13.19;
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Ioiachin şi pe mama împăratului
şi pe soţiile împăratului şi pe fa-
menii lui şi pe cei puternici ai ţă-
rii: i-a dus în captivitate din Ieru-
salim la Babilon. Şi pe toţi* vite-
jii, şapte mii, şi pe meşteşugari şi
pe fierari, o mie, pe toţi cei pu-
ternici şi deprinşi la luptă, şi pe
aceştia împăratul Babilonului i-a
deportat la Babilon. Şi împăra-
tul* Babilonului a făcut împărat
în locul lui pe Matania, fratele**
tatăluia său, şi i-a schimbat� nume-
le în Zedechia.

Zedechia* era în vârstă de
douăzeci şi unu de ani când a în-
ceput să împărăţească şi a împă-
răţit unsprezece ani la Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Hamu-
tal**, fiica lui Ieremia, din Libna.
Şi el a făcut rău* în ochii DDDDDom-
nului, după toate câte făcuse Ioia-
chim. Căci, din cauză că mânia
DDDDDomnului a fost împotriva Ieru-
salimului şi împotriva lui Iuda,
până când i-a aruncat de la faţa
Sa, Zedechia s-a răsculat* împo-
triva împăratului Babilonului.
Şi a fost aşa: în anul al nouă-

lea* al împărăţiei sale, în luna a
zecea, în a zecea zi a lunii, Nebu-
cadneţar, împăratul Babilonului,
el şi toată oştirea lui, a venit îm-
potriva Ierusalimului şi şi-a aşe-
zat tabăra împotriva lui; şi au zi-
dit întăriturib** împotriva lui, de
jur-împrejur. Şi cetatea a fost a-
sediată până în anul al unspre-
zecelea al împăratului Zedechia.
Şi, în a noua zi a lunii a pa-

tra*, foametea stăpânea în cetate
şi nu era pâine pentru poporul
ţării. Atunci s-a făcut o spărtură*
în cetate şi toţi bărbaţii de război
au fugit noaptea pe calea porţii
dintre cele două ziduri care era
lângă grădina împăratului (şi cal-
deenii erau împrejurul cetăţii); şi
au apucatc calea** câmpieid. Şi
oştirea caldeenilor a urmărit pe

împărat şi l-a ajuns în şesurile Ieri-
honului; şi toată oştirea lui s-a îm-
prăştiat de la el. Şi au luat pe îm-
părat şi l-au dus la împăratul Ba-
bilonului, la Ribla*; şi au rostit o
judecată asupra lui. Şi i-au înjun-
ghiat pe fiii lui Zedechia înaintea
ochilor lui şi i-au scos ochii* lui
Zedechia şi l-au legat cu lanţurie

de aramă şi l-au dus la Babilon.
Şi, în luna a cincea, în a şap-

tea* zi a lunii (era în anul al nouă-
sprezecelea** al împăratului Ne-
bucadneţar, împăratul Babilonu-
lui), Nebuzaradan�, comandantul
gărzii, slujitorul împăratului Ba-
bilonului, a venit la Ierusalim;
şi a ars casa* DDDDDomnului şi casa**
împăratului şi toate casele din
Ierusalim; şi a ars cu foc toate�
casele mari. Şi toată oştirea cal-
deenilor, care era cu comandan-
tul gărzii, a dărâmat* zidurile Ie-
rusalimului de jur-împrejur. Şi
pe cei care mai rămăseseră* în
cetate din popor şi pe fugarii care
se predaseră împăratului Babi-
lonului şi pe rămăşiţa mulţimii,
Nebuzaradan, comandantul găr-
zii, i-a deportat. Dar comandan-
tul gărzii a lăsat dintre săracii*
ţării, ca viticultori şi agricultori.
Şi caldeenii au sfărâmat stâl-

pii* de aramă care erau în casa
DDDDDomnului şi postamentele** şi
marea� de aramă care era în casa
DDDDDomnului şi au luat�� arama lor
la Babilon. Au luat şi oalele* şi
lopeţile şi mucările şi ceştile şi
toate vasele de aramă cu care se
făcea slujba. Şi comandantul găr-
zii a luat şi tămâietorile şi far-
furiilef, ce era de aur, în aur, şi
ce era de argint, în argint.

Cei doi stâlpi, marea şi pos-
tamentele pe care le făcuse Solo-
mon pentru casa DDDDDomnului � ara-
ma* tuturor acestor lucruri era de
necântărit. Înălţimea* unui stâlp
era de optsprezece coţi şi capite-
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*Ier. 37.1.
**1 Cr. 3.15.
2 Cr. 36.10.
�Cap. 23.34.
2 Cr. 36.4.

*2 Cr. 36.11.
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**Cap. 23.31

*2 Cr. 36.12.

*2 Cr. 36.13.
Ezec. 17.15.

*2 Cr. 36.17.
Ier. 34.2;
39.1; 52.4,5.
Ezec. 24.1.
**Ezec. 21.22

*Cap. 6.25.
Is. 3.1.
Ier. 39.2;
52.6

*Ier. 39.2.
**Ier. 39.4-7;
52.7.
Ezec. 12.12.
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52.15.
2 Cr. 36.20.

*Cap. 24.14.
Ier. 39.10;
40.7; 52.16.

*1 Împ. 7.15.
**1 Împ. 7.27
�1 Împ. 7.23.
��Cap. 20.17
Ier. 27.19,22;
52.17.

*Ex. 27.3.
1 Împ. 7.45;
7.50.
2 Cr. 4.16.

*1 Împ. 7.47.

*1 Împ. 7.15.
Ier. 52.21.
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a Unchiul lui Ioiachin    b Sau �turnuri de asalt�    c Sau �a apucat� (el, împăratul)    d Ebr. �Araba�, valea
Iordanului    e Sau �cu două lanţuri�    f Vasele pentru sângele stropirii
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Zedechia,
cel din urmă
împărat al
lui Iuda
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Ierusalimului

Robia
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lul de pe el era de aramă şi înăl-
ţimea capitelului era de trei coţi;
şi reţeaua şi rodiile de pe capitel
de jur-împrejur, toate erau de
aramă. Şi tot aşa pentru al doilea
stâlp cu reţeaua lui.
Şi comandantul* gărzii a luat

pe Seraia**, cel dintâi preot, şi pe
Ţefania�, al doilea preot, şi pe cei
trei uşieri. Şi a luat din cetate un
famen care era pus peste bărbaţii
de război şi cinci* bărbaţi dintre
cei care erau înainteaa împăra-
tului, care se aflau în cetate, şi pe
scriitorul căpeteniei oştirii, care
înscria la oaste pe poporul ţării,
şi şaizeci de oameni ai poporului
ţării care se aflau în cetate. Şi Ne-
buzaradan, comandantul gărzii, i-a
luat şi i-a dus la împăratul Babi-
lonului, la Ribla. Şi împăratul Ba-
bilonului i-a lovit şi i-a omorât la
Ribla, în ţara Hamatului. Şi Iuda*
a fost deportat de pe pământul lui.
Şi cât despre poporul care ră-

măsese* în ţara lui Iuda, pe care
îl lăsase Nebucadneţar, împăratul
Babilonului, el a rânduit peste ei
pe Ghedalia, fiul lui Ahicam**,
fiul lui Şafan. Şi toate căpeteniile*
oştirilor, ei şi oamenii lor, au auzit
că împăratul Babilonului a rân-
duit pe Ghedalia şi au venit la
Ghedalia, în Miţpa, anumeb: Is-
mael, fiul lui Netania, şi Iohanan,
fiul lui Careah, şi Seraia, fiul lui
Tanhumet netofatitul, şi Iaazania,
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*Ier. 39.9;
52.12,24.
**1 Cr. 6.14.
Ezra 7.1.
�Ier. 21.1;
29.25.

*Est. 1.14.
Ier. 52.25.

*Lev. 26.33.

*Cap. 22.12.
Is. 1.9.
**Ier. 40.5.

*Ier. 40.7-9.
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fiul unui maacatit, ei şi oamenii
lor. Şi Ghedalia le-a jurat lor şi
oamenilor lor şi le-a zis: �Nu vă
temeţi să fiţi slujitorii caldeenilor;
locuiţi în ţară şi slujiţi împăratu-
lui Babilonului şi vă va fi bine�.
Şi a fost aşa: în luna a şaptea*,

Ismael, fiul lui Netania, fiul lui
Elişama, din sămânţa împărăteas-
că, a venit cu zece oameni şi a
lovit pe Ghedalia (şi a murit), şi
pe iudeii şi pe caldeenii care
erau cu el în Miţpa. Şi tot popo-
rul, de la mic până la mare, şi
căpeteniile oştirilor s-au ridicat
şi au plecat în Egipt*, pentru că
se temeau de caldeeni.
Şi a fost aşa: în anul al trei-

zeci şi şaptelea* al deportării
lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în
a douăsprezecea lună, la două-
zeci şi şapte ale lunii, Evil-Me-
rodacc, împăratul Babilonului, în
anul când a început să împă-
răţească, a înălţat** din închisoa-
re capul lui Ioiachin, împăratul
lui Iuda. Şi i-a vorbit cu bună-
voinţă şi a pus scaunul lui dea-
supra scaunului împăraţilor care
erau cu el în Babilon. Şi i-a
schimbat hainele de închisoare şi
el a mâncat* pâine înaintea lui
totdeauna, în toate zilele vieţii
sale. Şi hrana lui zilnică, între-
ţinerea lui permanentă, îi era dată
de către împărat în fiecare zi, în
toate zilele vieţii sale.
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*Ier. 41.1-3.

*Ier. 43.4,7.

*Cap. 24.12;
24.15.
Ier. 52.31.
**Gen. 40.13;
40.20.

*2 Sam. 9.7.
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Adam*, Set, Enoş,
Cainan, Mahalaleel, Iared,
Enoh, Metuşala, Lemec,
Noe, Sem, Ham şi Iafet.

Fiii* lui Iafet: Gomer şi Ma-
gog şi Madai şi Iavan şi Tubal
şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui Go-
mer: Aşchenaz şi Difat şi Togar-
ma. Şi fiii lui Iavan: Elişa şi
Tarsis, Chitim şi Rodanim.
Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţ-

raimb, Put şi Canaan. Şi fiii lui
Cuş: Saba şi Havila şi Sabta şi
Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Ra-
ema: Seba şi Dedan. Şi Cuş* a
născut pe Nimrod: el a început să
fie puternic pe pământ. Şi Miţ-
raim* a născut pe ludimi şi pe a-
nanimi şi pe lehabimi şi pe naf-
tuhimi şi pe patrusimi şi pe cas-
luhimi, din care au ieşit filistenii,
şi pe caftorimi*. Şi Canaan* a
născut pe Sidon, întâiul-născut al
său, şi pe Het şi pe iebusiţi şi
pe amoriţi şi pe ghirgasiţi şi pe
heviţi şi pe archiţi şi pe siniţi
şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi
pe hamatiţi.

Fiii lui Sem*: Elam şi Asur
şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi
Uţ şi Hul şi Gheter şi Meşec. Şi
Arpacşad a născut pe Şelah; şi
Şelah a născut pe Heberc. Şi lui
Heber i s-au născut doi fii: nu-
mele unuia era Pelegd, pentru că
în zilele lui s-a împărţit pă-
mântul, şi numele fratelui său
era Ioctan. Şi Ioctan* a născut
pe Almodad şi pe Şelef şi pe
Haţarmavet şi pe Ierah şi pe
Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla
şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe
Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi
pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii
lui Ioctan.

Sem, Arpacşad, Şelah,
Heber*, Peleg, Rehu,
Serug, Nahor, Terah,
Avram*, adică Avraam.

Fiii* lui Avraam: Isaac şi Is-
mael. Aceştia sunt urmaşii lor:
Nebaiot, întâiul-născut* al lui
Ismael; şi Chedar şi Adbeel şi
Mibsam; Mişma şi Duma; Masa,
Hadad şi Tema; Ietur, Nafiş
şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui
Ismael. Şi fiii* Cheturei, ţiitoarea
lui Avraam: ea a născut pe Zim-
ran şi pe Iocşan şi pe Medan şi
pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.
Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.
Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi
Enoh şi Abida şi Eldaa. Toţi
aceştia au fost fiii Cheturei.
Şi Avraam* a născut pe Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel.
Fiii* lui Esau: Elifaz, Reuel

şi Ieuş şi Iaelam şi Core. Fiii
lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi
Gaetam, Chenaz şi Timna şi
Amalec. Fiii lui Reuel: Nahat,
Zerah, Şama şi Miza.
Şi fiii* lui Seir: Lotan şi Şobal

şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer
şi Dişan. Şi fiii lui Lotan: Hori şi
Homam; şi sora lui Lotan: Timna.
Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat
şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui
Ţibeon: Aia şi Ana. Fiii lui Ana:
Dişon*. Şi fiii lui Dişon: Hamran
şi Eşban şi Itran şi Cheran. Fiii
lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi
Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
Şi aceştia sunt împăraţii*

care au împărăţit în ţara Edomu-
lui înainte de a împărăţi un îm-
părat peste fiii lui Israel: Bela, fiul
lui Beor; şi numele cetăţii sale era
Dinhaba. Şi Bela a murit; şi Io-
bab, fiul lui Zerah, din Boţra, a

*Gen. 4.25;
4.26; 5.3,6.

*Gen. 10.2.

*Gen. 10.8.

*Gen. 10.13.

*Deut. 2.23.

*Gen. 10.15.

*Gen. 10.22;
11.10.
Lc. 3.36.

*Gen. 10.26.

*Gen. 11.15.
*Gen. 17.5.

*Gen. 16.11;
16.15; 21.2,3
*Gen. 25.13-16

*Gen. 25.1,2

*Gen. 21.2;
25.25,26.

*Gen. 36.9;
36.10.

*Gen. 36.20.

*Gen. 36.25.

*Gen. 36.31.
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împărăţit în locul său. Şi Iobab a
murit; şi Huşam, din ţara tema-
niţilor, a împărăţit în locul său.
Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul
lui Bedad, care a bătut pe Madian
în câmpiile Moabului, a împărăţit
în locul său. Şi numele cetăţii sale
era Avit. Şi Hadad a murit; şi
Samla din Masreca a împărăţit în
locul său. Şi Samla* a murit; şi
Saul din Rehobot pe râu a îm-
părăţit în locul său. Şi Saul a
murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Ac-
bor, a împărăţit în locul său.
Şi Baal-Hanan a murit; şi Hadad
a împărăţit în locul său; şi nume-
le cetăţii sale era Pahi; şi numele
soţiei sale era Mehetabeel, fiica
Matredei, fiica lui Mezahab. Şi
Hadad a murit.
Şi căpeteniilea Edomului au

fost: căpetenia Timna, căpetenia
Alia*, căpetenia Ietet, căpetenia
Oholibama, căpetenia Ela, căpe-
tenia Pinon, căpetenia Chenaz,
căpetenia Teman, căpetenia Mib-
ţar, căpetenia Magdiel, căpetenia
Iram. Acestea au fost căpeteniile
Edomului.

Aceştia sunt fiii* lui Israel:
Ruben, Simeon, Levi şi Iuda,
Isahar şi Zabulon, Dan, Iosif şi
Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

Fiii* lui Iuda: Er şi Onan şi
Şela; aceştia trei i s-au născut din
fiica lui Şua** canaanita. Şi Er�,
întâiul-născut al lui Iuda, era rău
în ochii DDDDDomnului şi El l-a ucis.
Şi Tamar, nora lui, i-a născut pe
Pereţ* şi pe Zerah. Toţi fiii lui
Iuda erau cinci.

Fiii* lui Pereţ: Heţron şi Ha-
mul. Şi fiii lui Zerah: Zimrib* şi
Etan** şi Heman şi Calcol şi Da-
rac, în total cinci. Şi fiii* lui Car-
mi: Acard**, care a tulburat pe Is-
rael şi a păcătuite în lucrul dat
nimicirii. Şi fiii lui Etan: Azaria.
Şi fiii lui Heţron, care i s-au

născut: Ierahmeel şi Ram şi Che-
lubaif. Şi Ram* a născut pe Ami-
nadab, şi Aminadab a născut pe
Nahşon, capul** fiilor lui Iuda,
şi Nahşon a născut pe Salmag, şi
Salma a născut pe Boaz; şi Boaz
a născut pe Obed, şi Obed a năs-
cut pe Isai, şi Isai* a născut pe în-
tâiul său născut, pe Eliab; şi pe
Abinadab, al doilea; şi pe Şimea,
al treilea; pe Netaneel, al patru-
lea; pe Radai, al cincilea, pe O-
ţem, al şaselea; pe David, al şap-
telea. Şi surorile lor erau: Ţeruia
şi Abigail. Şi fiii* Ţeruiei: Abi-
şai şi Ioab şi Asael, trei. Şi Abi-
gail* a născut pe Amasa; şi tatăl
lui Amasa a fost Ieter ismaelitul.
Şi Caleb, fiul lui Heţron, a

născut copii cu soţia sa, Azuba,
şi cu Ieriot; şi aceştia sunt fiii
lor: Ieşer şi Şobab şi Ardon. Şi
Azuba a murit; şi Caleb şi-a luat
pe Efrat* şi ea i-a născut pe Hur.
Şi Hur a născut pe Uri; şi Uri a
născut pe Beţaleel*. Şi Heţron a
intrat după aceasta la fiica lui
Machir*, tatăl lui Galaad, şi a
luat-o când era el de şaizeci de
ani; şi ea i-a născut pe Segub. Şi Se-
gub a născut pe Iair şi el a avut
douăzeci şi trei de cetăţi în ţara
Galaadului. Şi Gheşur şi Aram au
luat satele lui Iairh* de la ei, cu
Chenatul şi cetăţile lui, şaizeci de ce-
tăţi. Toţi aceştia au fost fiii lui
Machir, tatăl lui Galaad. Şi, după
moartea lui Heţron la Caleb-
Efrata, Abiiai, soţia lui Heţron, i-a
mai născut pe Aşhurj, tatăl lui
Tecoa*.
Şi fiii lui Ierahmeel, întâ-

iul-născut al lui Heţron, au fost:
Ram, întâiul-născut, şi Buna şi
Oren şi Oţem, din Ahiia. Şi Ie-
rahmeel a avut o altă soţie, şi nu-
mele ei era Atara: ea a fost mama
lui Onam. Şi fiii lui Ram, întâiul-
născut al lui Ierahmeel, au fost:

*Gen. 36.37.

*Gen. 36.40.

*Gen. 29.32;
30.5; 35.18;
35.22; 46.8.

*Gen. 38.3;
46.12.
Num. 26.19.
**Gen. 38.2.
�Gen. 38.7.

*Gen. 38.29;
38.30.
Mt. 1.3.

*Gen. 46.12.
Rut 4.18.
*Ios. 7.1.
**1 Împ.4.31

*Cap. 4.1.
**Ios. 6.18;
7.1.

*Rut 4.19,20.
Mt. 1.4.
**Num. 1.7;
2.3.

*1 Sam. 16.3;
16.6.

*2 Sam. 2.18

*2 Sam. 17.25

*Vers. 50.

*Ex. 31.2.

*Num. 27.1.

*Num. 32.41
Deut. 3.14.
Ios. 13.30.

*Cap. 4.5.
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în Caleb-Efrata; altă soţie a lui Heţron a fost Abiia, şi ea i-a născut pe Aşhur�
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Maaţ şi Iamin şi Echer. Şi fiii lui
Onam au fost: Şamai şi Iada. Şi
fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
Şi numele soţiei lui Abişur era
Abihail; şi ea i-a născut pe Ahban
şi pe Molid. Şi fiii lui Nadab:
Seled şi Apaim; şi Seled a murit
fără copii. Şi fiii lui Apaim: Işei;
şi fiii lui Işei: Şeşan; şi fiii lui
Şeşan*: Ahlai. Şi fiii lui Iada,
fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan.
Şi Ieter a murit fără copii. Şi fiii
lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia
au fost fiii lui Ierahmeel. Şi Şe-
şan nu a avut fii, ci fiice. Şi Şeşan
avea un slujitor egiptean, al cărui
nume era Iarha. Şi Şeşan a dat
pe fiica sa de soţie lui Iarha, slu-
jitorul său, şi ea i-a născut pe Atai.
Şi Atai a născut pe Natan şi Natan
a născut pe Zabad*; şi Zabad a
născut pe Eflal şi Eflal a născut
pe Obed; şi Obed a născut pe Ie-
hu şi Iehu a născut pe Azaria; şi
Azaria a născut pe Haleţ şi Haleţ
a născut pe Elasa; şi Elasa a năs-
cut pe Sismai şi Sismai a născut
pe Şalum; şi Şalum a născut pe
Iecamia şi Iecamia a născut pe
Elişama.
Şi fiii lui Caleb, fratele lui Ie-

rahmeel, au fost: Meşa, întâiul-
născut al său, el este tatăl lui Zif,
şi fiii lui Mareşa, tatăl lui He-
bron. Şi fiii lui Hebron: Core şi
Tapuah şi Rechem şi Şema. Şi Şe-
ma a născut pe Raham, tatăl lui
Iorcheam; şi Rechem a născut pe
Şamai. Şi fiul lui Şamai a fost
Maon; şi Maon a fost tatăl lui
Bet-Ţur. Şi Efa, ţiitoarea lui Ca-
leb, a născut pe Haran şi pe Moţa
şi pe Gazez. Şi Haran a născut pe
Gazez. Şi fiii lui Iahdai au fost:
Reghem şi Iotam şi Gheşan şi Pe-
let şi Efa şi Şaaf. Ţiitoarea lui Ca-
leb, Maaca, a născut pe Şeber şi
pe Tirhana. Şi a născut şi pe Şaaf,
tatăl lui Madmana, pe Şeva, tatăl
lui Macbena şi tatăl lui Ghibea.
Şi fiica lui Caleb a fost Acsa*.

Aceştia sunt fiii lui Caleb: fiul
lui Hura, întâiul-născut al Efratei: Şo-
bal, tatăl lui Chiriat-Iearim; Salma,
tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-
Gader. Şi fiii lui Şobal, tatăl lui Chi-
riat-Iearim, au fost: Haroe şi jumă-
tate din cei din Menuhotb. Şi fami-
liile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii
şi cei din Put şi şumatiţii şi mişraiţii;
din ei au ieşit cei din Ţoreea şi cei
din Eştaol. Fiii lui Salma: Betleem
şi cei din Netofa, Atrot-Bet-Ioab şi
jumătate din cei din Manahatc şi
ţoreiţii. Şi familiile scriitorilor care
locuiau în Iaebeţ: cei din Tireea, cei
din Şimeea, cei din Sucat. Aceştia
sunt cheniţii*, care au ieşit din
Hamat, tatăl casei lui Recab**.
Şi aceştia sunt fiii lui David,

care i s-au născut în Hebron: în-
tâiul-născut, Amnon*, din Ahi-
noam** din Izreel�; al doilea,
Danield��, din Abigail*� car-
melita; al treilea, Absalom*, fiul
Maachei, fiica lui Talmai, îm-
păratul din Gheşur; al patrulea,
Adonia**, fiul Haghitei; al cin-
cilea, Şefatia, din Abital; al şa-
selea, Itream, din Egla*, soţia lui.
Şase i s-au născut în Hebron şi
acolo* a împărăţit şapte ani şi
şase luni; şi a împărăţit treizeci şi
trei de ani în Ierusalim**. Şi aceş-
tia i s-au născut* în Ierusalim:
Şimea şi Şobab şi Natan şi So-
lomon**, patru, din Bat-Şuae, fii-
ca lui Amiel; şi Ibhar şi Elişama
şi Elifelet şi Noga şi Nefeg şi Ia-
fia şi Elişama şi Eliada şi Elife-
let, nouă*; toţi erau fiii lui Da-
vid, în afară de fiii ţiitoarelor; şi
Tamar* era sora lor.
Şi fiul lui Solomon: Robo-

am*; Abiia, fiul său; Asa, fiul
său; Iosafat, fiul său; Ioram, fiul
său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul
său; Amaţia, fiul său; Azaria, fiul
său; Iotam, fiul său; Ahaz, fiul
său; Ezechia, fiul său; Manase,
fiul său; Amon, fiul său; Iosia,
fiul său.

*Vers. 34,35.

*Cap. 11.41.

*Ios. 15.17.

*Jud. 1.16.
**Ier. 35.2.

*2 Sam. 3.2.
**1 Sam. 25.43
�Ios. 15.56.
�� 2 Sam.3.3
*�1 Sam. 25.39

*2 Sam.13.37;
15.1.
**1 Împ.1.5.

*2 Sam. 3.5.

*2 Sam. 2.11
**2 Sam. 5.5

*2 Sam. 5.14
Cap. 14.4.
**2 Sam. 12.24

*2 Sam. 5.14-16

*2 Sam. 13.1

*1 Împ.11.43;
15.6.
Mt. 1.7-10.
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Şi fiii lui Iosia: întâiul-născut,
Iohanan; al doilea, Ioiachim; al
treilea, Zedechia; al patrulea, Şa-
lum. Şi fiii lui Ioiachim: Ieconia,
fiul său; Zedechia, fiul său. Şi fiii
lui Ieconia: Asir; Şealtiel, fiul său.
Şi Malchiram şi Pedaia şi Şena-
ţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
Şi fiii lui Pedaia: Zorobabel şi
Şimei. Şi fiii lui Zorobabel: Me-
şulam şi Hanania şi Şelomit, sora
lor; şi Haşuba şi Ohel şi Berechia
şi Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
Şi fiii lui Hanania: Pelatia şi Isa-
ia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan,
fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. Şi
fiii lui Şecania: Şemaia. Şi fiii lui
Şemaia: Hatuş* şi Igheal şi Bari-
ah şi Nearia şi Şafat, şase. Şi fiii
lui Nearia: Elioenai şi Ezechia
şi Azricam, trei. Şi fiii lui Elio-
enai: Hodavia şi Eliaşib şi Pelaia
şi Acub şi Iohanan şi Delaia şi
Anani, şapte.

Fiii lui Iuda: Pereţ*, Heţron
şi Carmi şi Hur şi Şobal. Şi Re-
aia, fiul lui Şobal, a născut pe Ia-
hat; şi Iahat a născut pe Ahumai
şi pe Lahad. Acestea sunt famili-
ile celor din Ţoreea. Şi aceştia sunt
din tatăl lui Etama: Izreel şi Işma
şi Idbaş; şi numele surorii lor era
Haţelelponi; şi Penuel, tatăl
lui Ghedor; şi Ezer, tatăl lui Hu-
şa. Aceştia sunt fiii lui Hur*, în-
tâiul-născut al Efratei, tatăl lui
Betleem. Şi Aşhur*, tatăl lui Te-
coa, a avut două soţii: Helea şi
Naara. Şi Naara i-a născut pe A-
huzam şi pe Hefer şi pe Temeni
şi pe Ahaştari. Aceştia sunt fiii
Naarei. Şi fiii Heleei sunt: Ţeret
şi Ţoharb şi Etnan. Şi Coţ a năs-
cut pe Anub şi pe Haţobeba şi
familiile lui Aharhel, fiul lui Ha-
rum. Şi Iaebeţ a fost mai preţu-
itc* decât fraţii săi, şi mama sa
i-a pus numele Iaebeţd, zicând:
�Pentru că l-am născut cu durere�.
Şi Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul

lui Israel, zicând: �Dacă m-ai bi-
necuvânta mult şi mi-ai întinde
hotarul şi mâna Ta ar fi cu mine
şi m-ai feri de rău, ca să fiu fără
dureree!...� Şi Dumnezeu a făcut
să aibă ce ceruse.
Şi Chelub, fratele lui Şuha, a

născut pe Mechir; el a fost tatăl
lui Eşton. Şi Eşton a născut pe
Bet-Rafa şi pe Paseah şi pe Te-
china, tatăl cetăţii lui Nahaş. A-
ceştia sunt bărbaţii din Reca. Şi
fiii lui Chenaz: Otniel* şi Seraia.
Şi fiii lui Otniel: Hatat. Şi Me-
onotai a născut pe Ofra; şi Seraia
a născut pe Ioab, tatăl Văii Meş-
teşugarilor*; pentru că erau meş-
teşugari. Şi fiii lui Caleb, fiul
lui Iefune: Iru, Ela şi Naam; şi
fiii lui Ela: ... şi Chenaz. Şi fiii lui
Iehaleleel: Zif şi Zifa, Tiria şi
Asareel. Şi fiii lui Ezra: Ieter şi
Mered şi Efer şi Ialon; şi eaf a
rămas însărcinată şi a născut
pe Miriam şi pe Şamai şi pe Iş-
bah, tatăl lui Eştemoa. Şi soţia sa,
Iudeicag, a născut pe Iered, tatăl
lui Ghedor, şi pe Heber, tatăl lui
Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Za-
noah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fiica
lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
Şi fiii soţiei lui Hodia, sora lui
Naham, au fost: tatăl lui Chehila
garmitul şi Eştemoa maacatitul.
Şi fiii lui Simon: Amnon şi Rina,
Ben-Hanan şi Tilon. Şi fiii lui Işei:
Zohet şi Ben-Zohet.

Fiii lui Şela, fiul* lui Iuda:
Er, tatăl lui Leca, şi Laeda, tatăl
lui Mareşa, şi familiile casei
lucrătorilor de pânză fină din
casa lui Aşbea, şi Iochim şi
bărbaţii din Cozeba şi Ioas şi
Saraf, care au stăpânit peste
Moab şi peste Iaşubi-Lehem.
Şi acestea sunt lucruri vechi.
Aceştia erau olarii şi cei care
locuiau în livezi şi în împrej-
muiri: locuiau acolo, la împărat,
pentru lucrul lui.

*Ezra 8.2.

*Gen. 38.29;
46.12.

*Ex. 31.2.
Cap. 2.50.

*Cap. 2.24.

*Gen. 34.19.

*Ios. 15.17.

*Neem. 11.3.

*Gen. 38.1,5;
46.12.
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Fiii lui Simeon: Nemuel şi Ia-
min, Iarib, Zerah, Saul; Şalum,
fiul său; Mibsam, fiul său; Miş-
ma, fiul său. Şi fiii lui Mişma:
Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său;
Şimei, fiul său. Şi Şimei a avut
şaisprezece fii şi şase fiice, dar
fraţii săi nu au avut mulţi fii şi
toate familiile lor nu s-au înmul-
ţit ca fiii lui Iuda. Şi au locuit la
Beer-Şeba* şi la Molada şi la
Haţar-Şual şi la Bilha şi la Eţem
şi la Tolada* şi la Betuel şi la
Horma şi la Ţiclag şi la Bet-
Marcabot şi la Haţar-Susim şi la
Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea
au fost cetăţile lor până a înce-
put David să împărăţească. Şi
satele lor erau: Etam şi Ain, Ri-
mon şi Tochen şi Aşan, cinci ce-
tăţi; şi toate satele lor care erau
în jurul acestor cetăţi, până la
Baal. Acestea sunt locuinţele lor
şi registrul lor genealogic.
Şi Meşobab şi Iamlec şi Ioşa,

fiul lui Amaţia, şi Ioel şi Iehu,
fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul
lui Asiel, şi Elioenai şi Iaacoba
şi Ieşohaia şi Asaia şi Adiel şi
Ieşimiel şi Benaia; şi Ziza, fiul
lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Ie-
daia, fiul lui Şimri, fiul lui Şema-
ia. Aceştia, amintiţib după nume,
au fost capi ai familiilor lor, şi
casele lor părinteşti s-au înmulţit
mult. Şi au mers la intrarea Ghe-
dorului, până spre răsăritul văii,
să caute păşune pentru turmele
lor. Şi au găsit o păşune grasă
şi bună şi un ţinut întins şi liniş-
tit şi rodnic, pentru că cei care
au locuit mai înainte acolo erau
din Ham. Şi aceştia, scrişi după
nume, au venit în zilele lui Ezechia,
împăratul lui Iuda, şi au lovit*
corturile lor şi pe maoniţic, care se
găseau acolo, şi i-au nimicit cu
desăvârşire până în ziua aceasta
şi au locuit în locul lor, pentru că
acolo erau păşuni pentru turmele
lor. Şi dintre ei, dintre fiii lui

Simeon, cinci sute de bărbaţi au
mers la muntele Seir, având în
fruntea lor pe Pelatia şi pe Nearia
şi pe Refaia şi pe Uziel, fiii lui Işei.
Şi au bătut rămăşiţa* amaleciţilor
care scăpaseră şi au locuit acolo
până în ziua aceasta.
Şi fiii lui Ruben, întâiul-năs-

cut al lui Israel (pentru că el era
întâiul-născut*, dar, fiindcă înti-
nase** patul tatălui său, dreptul�
său de naştered a fost dat fiilor
lui Iosif, fiul lui Israel; dar genea-
logia nu este înscrisă după drep-
tul de naştere, pentru că Iuda* a
avut întâietatea între fraţii săi şi
din el este conducătorul**, dar
dreptul de naştere a fost al lui Io-
sif) � fiii lui Ruben*, întâiul-născut
al lui Israel: Enoh şi Palu, Heţron
şi Carmi. Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul
său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;
Mica, fiul său; Reaia, fiul său;
Baal, fiul său; Beera, fiul său, pe
care l-a dus captiv Tilgat-Pilneser,
împăratul Asiriei; el era căpete-
nia rubeniţilor. Şi fraţii lui, după
familiile lor, în registrul* genea-
logiilor generaţiilor lor, erau: că-
petenia Ieiel, şi Zaharia, şi Bela
fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui
Ioel, care locuia în Aroer* şi
până la Nebo şi Baal-Meon. Şi a
locuit la răsărit, până la intrarea
pustiului de lângă râul Eufrat,
pentru că turmele lor se înmulţi-
seră în ţara* Galaadului. Şi, în
zilele lui Saul, au făcut război
împotriva hagareniţilor* şi aceştia
au căzut prin mâna lor; şi au lo-
cuit în corturile lor, în tot răsăritul
Galaadului.
Şi fiii lui Gad au locuit în fa-

ţa lor, în ţara Basanului*, până
la Salca. Ioel era căpetenia, şi
Şafam, al doilea; şi Iaenai şi Şa-
fat, în Basan. Şi fraţii lor, după
casele părinţilor lor: Micael şi
Meşulam şi Şeba şi Iorai şi Iaecan
şi Zia şi Eber, şapte. Aceştia
erau fiii lui Abihail, fiul lui

*Ios. 19.2.

*Ios.15.30.

*2 Împ. 18.8.

*1 Sam. 15.8;
30.17.
2 Sam. 8.12.

*Gen. 29.32;
49.3.
**Gen. 35.22;
49.4.
�Gen. 48.15;
48.22.

*Gen. 49.8;
49.10.
Ps. 60.7;
108.8.
**Mica 5.2.
Mt. 2.6.

*Gen. 46.9.
Ex. 6.14.
Num. 26.5,6.

*Vers. 17.

*Ios. 13.15;
13.16.

*Ios. 22.9.

*Gen. 25.12.

*Ios. 13.11;
13.24.
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Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Ga-
laad, fiul lui Micael, fiul lui
Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui
Buz. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui
Guni, era capul casei lor părin-
teşti. Şi au locuit în Galaad, în
Basan şi în cetăţile lui şi în toate
împrejurimile Saronului*, până la
marginile lor. Toţi au fost înscrişi
după genealogie în zilele lui Io-
tam*, împăratul lui Iuda, şi în
zilele lui Ieroboam**, împăratul
lui Israel.

Fiii lui Ruben şi gadiţii şi ju-
mătatea seminţiei lui Manase,
dintre bărbaţii luptători care pur-
tau scut şi sabie şi trăgeau cu
arcul şi erau pricepuţi la război,
erau patruzeci şi patru de mii
şapte sute şaizeci, în stare să
iasă la război. Şi au făcut răz-
boi cu hagareniţii, cu Ietur* şi
Nafiş şi Nodab. Şi au fost aju-
taţi* împotriva lor, şi hagareniţii
şi toţi câţi erau cu ei au fost
daţi în mâna lor, pentru că au
strigat către Dumnezeu în luptă;
şi El a fost înduplecat de ei, fiind-
că se încrezuseră** în El. Şi ei
le-au luat turmele: din cămilele lor,
cincizeci de mii; şi din oi, două
sute cincizeci de mii; şi din mă-
gari, două mii; şi suflete ome-
neşti, o sută de mii. Pentru că
mulţi au căzut ucişi, căci lupta era
de la Dumnezeu. Şi au locuit în
locul lor până la captivitate*.
Şi fiii jumătăţii seminţiei lui

Manase au locuit în ţară, de la
Basan până la Baal-Hermon şi
Senir şi muntele Hermon. Şi a-
ceştia erau capii caselor lor pă-
rinteşti: Efer şi Işei şi Eliel şi
Azriel şi Ieremia şi Hodavia şi
Iahdiel, bărbaţi puternici şi vi-
teji, bărbaţi renumiţi, capi ai ca-
selor lor părinteşti. Şi au pă-
cătuit împotriva Dumnezeului pă-
rinţilor lor şi au curvit* după
dumnezeii popoarelor ţării, pe
care le nimicise Dumnezeu di-
naintea lor. Şi Dumnezeul lui Is-
rael a trezit duhul lui Pul*, îm-

păratul Asiriei, şi duhul lui Til-
gat-Pilneser**, împăratul Asiriei;
şi el a deportat pe rubeniţi şi
pe gadiţi şi jumătate din semin-
ţia lui Manase şi i-a dus la
Halah�, şi la Habor, şi la Hara,
şi la râul Gozan, până în ziua
aceasta.

Fiii lui Levi: Gherşon*, Che-
hat şi Merari.
Şi fiii lui Chehat: Amram, Iţe-

har*, Hebron şi Uziel. Şi fiii lui
Amram: Aaron şi Moise şi Ma-
ria. Şi fiii lui Aaron*: Nadab şi
Abihu, Eleazar şi Itamar. Eleazar
a născut pe Fineas. Fineas a năs-
cut pe Abişua; şi Abişua a născut
pe Buchi; şi Buchi a născut pe
Uzi; şi Uzi a născut pe Zerahia;
şi Zerahia a născut pe Meraiot;
şi Meraiot a născut pe Amaria;
şi Amaria a născut pe Ahitub;
şi Ahitub* a născut pe Ţadoc**;
şi Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
şi Ahimaaţ a născut pe Azaria; şi
Azaria a născut pe Iohanan; şi
Iohanan a născut pe Azaria; el
este acela care făcea slujba de
preot* în casa** pe care a con-
struit-o Solomon în Ierusalim; şi
Azaria* a născut pe Amaria; şi A-
maria a născut pe Ahitub; şi A-
hitub a născut pe Ţadoc; şi Ţadoc
a născut pe Şalum; şi Şalum a
născut pe Hilchia; şi Hilchia a
născut pe Azaria; şi Azaria a
născut pe Seraia*; şi Seraia a
născut pe Iehoţadac. Şi Iehoţa-
dac a mers în captivitate când
DDDDDomnul a deportat* pe Iuda şi
Ierusalimul, prin mâna lui Ne-
bucadneţar.

Fiii lui Levi: Gherşom*, Che-
hat şi Merari. Şi acestea sunt nu-
mele fiilor lui Gherşom: Libni şi
Şimei. Şi fiii lui Chehat: Amram,
Iţehar şi Hebron şi Uziel. Fiii
lui Merari: Mahli şi Muşi. Şi a-
cestea sunt familiile lui Levi, du-
pă părinţii lor:

de la Gherşom: Libni, fiul său;
Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;
Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah,

*Cap. 27.29.

*2 Împ. 15.5;
15.32.
**2Împ.14.16;
14.28.

 *Gen. 25.15.
Cap. 1.31.

*Vers. 22.
**Ps. 22.4,5.

*2 Împ. 15.29;
17.6.

*2 Împ. 17.7.

*2 Împ. 15.19
**2Împ.15.29
�2 Împ. 17.6;
18.11.

*Gen. 46.11.
Ex. 6.16.
Num. 26.57.
Cap. 23.6.

*Vers. 18,22.

*Lev. 10.1.

*2 Sam. 8.17
**2 Sam. 15.27

*2 Cr. 26.17;
26.18.
**1 Împ.6.1.
2 Cr. 3.1.

*Ezra 7.3.

*Neem. 11.11

*2 Împ. 25.18

*Ex. 6.16.

*Vers. 42.
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fiul său; Ieatrai, fiul său.
Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul

său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
Elcana, fiul său; şi Ebiasaf, fiul
său; şi Asir, fiul său; Tahat, fiul
său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul
său; şi Saul, fiul său. Şi fiii lui El-
cana: Amasai* şi Ahimot. El-
cana � fiii lui Elcana: Ţofai, fiul
său; şi Nahat, fiul său. Eliab, fiul
său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul
său. Şi fiii lui Samuel: întâiul-
născuta, Vaşni, şi al doilea Abiia.

Fiii lui Merari: Mahli; Libni,
fiul său; Şimei, fiul său; Uza,
fiul său; Şimea, fiul său; Haghia,
fiul său; Asaia, fiul său.
Şi aceştia sunt aceia pe care

i-a pus David peste slujba cân-
tării în casa DDDDDomnului, după ce
chivotul a avut odihnă*. Şi slu-
jeau înaintea locaşului cortului
întâlnirii cu cântare până când a
construit Solomon casa DDDDDomnu-
lui în Ierusalim; şi stăteau acolo
după rânduiala aşezată pentru
slujbă. Şi aceştia sunt cei care
stăteau, şi fiii lor:

Dintre fiii chehatiţilor: He-
man, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul
lui Samuel, fiul lui Elcana, fiul
lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul
lui Toahb, fiul lui Ţuf, fiul lui
Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui
Amasai, fiul lui Elcana, fiul lui
Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţe-
fania, fiul lui Tahat, fiul lui Asir,
fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,
fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat,
fiul lui Levi, fiul lui Israel.
Şi fratele său, Asaf, care stă-

tea la dreapta lui: Asaf, fiul lui
Berechia, fiul lui Şimea, fiul lui
Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui
Malchia, fiul lui Etni, fiul lui
Zerah, fiul lui Adaia, fiul lui
Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom,
fiul lui Levi.
Şi fiii lui Merari, fraţii lor, la

stânga: Etan, fiul lui Chişic, fiul
lui Abdi, fiul lui Maluc, fiul lui
Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui
Hilchia, fiul lui Amţi, fiul lui
Bani, fiul lui Şemer, fiul lui Mahli,
fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul
lui Levi.
Şi fraţii lor, leviţii, au fost daţi

pentru toată slujba locaşului casei
lui Dumnezeu.
Şi Aaron şi fiii săi aduceaud

ceea ce se ardea pe altarul* ar-
derii-de-tot şi pe altarul** tămâ-
iei, pentru toată slujba Sfintei
Sfintelor şi ca să facă ispăşire
pentru Israel, după toate câte
poruncise Moise, robul lui Dum-
nezeu.
Şi aceştia erau fiii lui Aaron:

Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său;
Abişua, fiul său; Buchi, fiul său;
Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
Meraiot, fiul său; Amaria, fiul
său; Ahitub, fiul său; Ţadoc, fiul
său; Ahimaaţ, fiul său.
Şi acestea sunt locuinţele lor,

după aşezările lor în tabără, în
hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron,
din familia chehatiţilor, pentru
că al lor a fost sorţul*, lor le-au
dat Hebronul*, şi împrejurimile
sale, în ţara lui Iuda; dar câmpii-
le* cetăţii şi satele ei le-au dat lui
Caleb, fiul lui Iefune. Şi fiilor lui
Aaron* au dat cetăţile de scăpa-
re: Hebronul, şi Libna şi împreju-
rimile sale, şi Iatirul, şi Eştemoa
şi împrejurimile sale, şi Hilenul
şi împrejurimile sale, şi Debirul
şi împrejurimile sale, şi Aşanul şi
împrejurimile sale, şi Bet-Şeme-
şul şi împrejurimile sale. Şi, din
seminţia lui Beniamin: Gheba şi
împrejurimile sale, Alemetul şi
împrejurimile sale, şi Anatotul şi
împrejurimile sale. Toate cetăţile
lor: treisprezece cetăţi, după fa-
miliile lor.
Şi fiilor lui Chehat care mai

rămăseseră li s-au dat prin sorţ*

*Vers. 35,36.

*Cap. 16.1.

*Ex. 6.24.

*Lev. 1.9.
**Ex. 30.7.

*Ios. 21.4;
21.10.

*Ios. 21.11;
21.12.

*Ios. 14.13;
15.13.

*Ios. 21.13.

*Vers. 66.
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din familiile seminţiei, din jumă-
tatea seminţiei, jumătatea** lui
Manase, zece cetăţi. Şi fiilor lui
Gherşom, după familiile lor, din
seminţia lui Isahar, şi din semin-
ţia lui Aşer, şi din seminţia lui
Neftali, şi din seminţia lui Ma-
nase, în Basan, treisprezece cetăţi.
Fiilor lui Merari, prin sorţ, după
familiile lor, din seminţia lui Ru-
ben, şi din seminţia lui Gad, şi
din seminţia lui Zabulon, două-
sprezece* cetăţi. Şi fiii lui Israel
au dat leviţilor cetăţile şi împre-
jurimile lor. Şi au dat prin sorţ, din
seminţia fiilor lui Iuda şi din se-
minţia fiilor lui Simeon şi din se-
minţia fiilor lui Beniamin, aces-
te cetăţi, care au fost numite pe
nume.
Şi unii* din familiile fiilor lui

Chehat aveau cetăţile hotarului lor
din seminţia lui Efraim. Şi le-au
dat* cetăţile de scăpare: Sihemul
şi împrejurimile sale în ţinutul
muntos al lui Efraim, şi Ghezerul
şi împrejurimile sale, şi Iocme-
amul* şi împrejurimile sale, şi
Bet-Horonul şi împrejurimile
sale, şi Aialonul şi împrejurimile
sale, şi Gat-Rimonul şi împre-
jurimile sale. Şi, din jumătatea se-
minţiei lui Manase: Anerul şi
împrejurimile sale, şi Bileamul şi
împrejurimile sale, pentru fami-
liile celorlalţi fii ai lui Chehat.

Fiilor lui Gherşom li s-au dat
din familia jumătăţii seminţiei
lui Manase: Golanul, în Basan, şi
împrejurimile sale, şi Aştarotul şi
împrejurimile sale. Şi, din semin-
ţia lui Isahar: Chedeşul şi îm-
prejurimile sale, Dobratul şi îm-
prejurimile sale, Ramotul şi îm-
prejurimile sale, şi Anemul şi
împrejurimile sale. Şi, din semin-
ţia lui Aşer: Maşalul şi împre-
jurimile sale, Abdonul şi împre-
jurimile sale, şi Hucocul şi îm-
prejurimile sale, şi Rehobul şi
împrejurimile sale. Şi, din semin-
ţia lui Neftali: Chedeşul, în Gali-
leea, şi împrejurimile sale, Ha-

monul şi împrejurimile sale,
şi Chiriataimul şi împrejurimile
sale.

Celorlalţi leviţi, fii ai lui Me-
rari, le-au dat din seminţia lui
Zabulon: Rimonoul şi împreju-
rimile sale, Taborul şi împreju-
rimile sale. Şi, dincolo de Iordan,
în faţa Ierihonului, la răsăritul
Iordanului, din seminţia lui Ru-
ben: Beţerul, în pustiu, şi îm-
prejurimile sale, şi Iahţa şi îm-
prejurimile sale, şi Chedemotul şi
împrejurimile sale, şi Mefaatul şi
împrejurimile sale. Şi, din seminţia
lui Gad: Ramotul, în Galaad, şi
împrejurimile sale, şi Maha-
naimul şi împrejurimile sale, şi
Hesbonul şi împrejurimile sale,
şi Iaezerul şi împrejurimile sale.
Şi fiii lui Isahar*: Tola şi Pua,

Iaşub şi Şimron, patru. Şi fiii
lui Tola: Uzi şi Refaia şi Ieriel
şi Iahmai şi Ibsam şi Samuel,
capii caselor lor părinteşti, ai lui
Tola, bărbaţi viteji, după genea-
logiile lor; numărul* lor în zilele
lui David era douăzeci şi două
de mii şase sute. Şi fiii lui Uzi:
Izrahia; şi fiii lui Izrahia: Mica-
el şi Obadia şi Ioel şi Işia, cinci,
toţi capi între ei. Şi cu ei, după
genealogiile lor, după casele
lor părinteşti, erau cete ale oştirii
pentru luptă, treizeci şi şase
de mii, pentru că aveau multe
soţii şi fii. Şi fraţii lor, din
toate familiile lui Isahar, bărbaţi
viteji, înscrişi după genealogie,
erau în total optzeci şi şapte de
mii.

Ai lui Beniamin*: Bela şi Be-
cher şi Iediael, trei. Şi fiii lui
Bela: Eţbon şi Uzi şi Uziel şi Ieri-
mot şi Iri, cinci capi ai caselor
părinteşti, bărbaţi viteji; şi au fost
înscrişi după genealogia lor,
douăzeci şi două de mii treizeci
şi patru. Şi fiii lui Becher: Ze-
mira şi Ioaş şi Eliezer şi Elioenai
şi Omri şi Ieremot şi Abiia şi A-
natot şi Alamet. Toţi aceştia erau
fiii lui Becher. Şi ei au fost în-

**Ios. 21.5.

*Ios. 21.7,34

*Vers. 61.

*Ios. 21.21.

*Ios. 21.22-35

*Gen. 46.13.
Num. 26.23.

*2 Sam. 24.1;
24.2.
Cap. 27.1.

*Gen. 46.21.
Num. 26.38.
Cap. 8.1.
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scrişi după genealogia lor, după
generaţiile lor, capi ai caselor lor
părinteşti, bărbaţi viteji, două-
zeci de mii două sute. Şi fiii lui
Iediael: Bilhan. Şi fiii lui Bilhan:
Ieuş şi Beniamin şi Ehud şi Che-
naana şi Zetan şi Tarsis şi Ahi-
şahar. Toţi aceştia erau fiii lui
Iediael, după capii părinteştia, băr-
baţi viteji, şaptesprezece mii două
sute, care ieşeau la oştire, la
luptă. Şi Şupim* şi Hupim, fiii
lui Ir-Huşim, fiii lui Aher.

Fiii lui Neftali: Iahţiel şi Guni
şi Ieţer şi Şalum*, fiii Bilhei.

Fiii lui Manase: Asriel, ...b pe
care l-a născut ea. Şi ţiitoarea lui
aramaică a născut pe Machir, ta-
tăl lui Galaad. Şi Machir a luat de
soţie pe sora lui Hupim şi a lui
Şupim, şi numele surorii lui era
Maaca şi numele celui de-al
doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţe-
lofhad avea fiice. Şi Maaca, soţia
lui Machir, a născut un fiu şi i-a
pus numele Pereş. Şi numele
fratelui său era Şereş şi fiii săi
erau Ulam şi Rechem. Şi fiii lui
Ulam: Bedan*. Aceştia erau fiii
lui Galaad, fiul lui Machir, fiul
lui Manase. Şi sora lui, Hamole-
chet, a născut pe Işhod şi pe A-
biezer* şi pe Mahla. Şi fiii lui
Şemida erau: Ahian şi Şehem şi
Lichi şi Aniam.
Şi fiii lui Efraim*: Şutelah; şi

Bered, fiul său; şi Tahat, fiul său;
şi Eleada, fiul său; şi Tahat, fiul
său; şi Zabad, fiul său; şi Şute-
lah, fiul său; şi Ezer şi Elead. Şi
oamenii din Gat, care se născuse-
ră în ţară, i-au ucis, pentru că ei
coborâseră să le ia turmele. Şi E-
fraim, tatăl lor, a jelit multe zile
şi fraţii lui au venit ca să-l mân-
gâie. Şi a intrat la soţia sa şi ea a
rămas însărcinată şi a născut un
fiu şi el i-a pus numele Beriac,
pentru că era nenorocire în casa
lui. Şi fiica lui era Şeera; şi ea a
zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-

Horonul de sus şi Uzen-Şeera.
Şi Refah era fiul său, şi Reşef; şi
Telah, fiul său; şi Iahan, fiul său.
Laedan, fiul său; Amihud, fiul
său; Elişama, fiul său; Nun, fiul
său; Iosua, fiul său. Şi stăpânirile
şi locuinţele lor erau: Betelul şi
cetăţile sale, şi spre răsărit Naa-
ranul*, şi spre apus Ghezerul şi
cetăţile sale, şi Sihemul şi cetă-
ţile sale, până la Gaza şi cetăţile
sale. Şi în mâinile fiilor lui Ma-
nase* erau Bet-Şeanul şi cetăţile
sale, Taanacul şi cetăţile sale, Me-
ghidoul** şi cetăţile sale, Dorul
şi cetăţile sale. Fiii lui Iosif, fiul
lui Israel, au locuit în acestea.

Fiii lui Aşer*: Imna şi Işva
şi Işvi şi Beria; Serah, sora lor.
Şi fiii lui Beria: Heber şi Mal-
chiel; el este tatăl lui Birzavit.
Şi Heber a născut pe Iaflet şi pe
Şomer şi pe Hotam şi pe Şua,
sora lor. Şi fiii lui Iaflet: Pasac
şi Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt
fiii lui Iaflet. Şi fiii lui Şamer:
Ahi şi Rohega şi Huba şi Aram.
Şi fiiid lui Helem, fratele său:
Ţofah şi Imna şi Şeleş şi Amal.
Fiii lui Ţofah: Suah şi Harnefer
şi Şual şi Beri şi Imra, Beţer şi
Hod şi Şama şi Şilşa şi Itran
şi Beera. Şi fiii lui Ieter: Iefune
şi Pispa şi Ara. Şi fiii lui Ula: A-
rah şi Haniel şi Riţia. Toţi aceştia
erau fiii lui Aşer, capi ai caselor
părinteşti, aleşi, bărbaţi viteji,
capi ai căpeteniilor. Şi numărul
lor, după genealogia lor, scrişi
ca buni pentru slujbă la luptă,
era douăzeci şi şase de mii de
oameni.
Şi Beniamin a născut pe Be-

la*, întâiul-născut al său, pe Aş-
bel, al doilea, pe Ahrah, al trei-
lea, pe Noha, al patrulea, pe Ra-
fa, al cincilea. Şi Bela a avut fii:
Adar şi Ghera şi Abihud şi Abi-
şua şi Naaman şi Ahoah şi Ghe-
ra şi Şefufan şi Huram. Şi aceş-
tia erau fiii lui Ehud (aceştia

*Num. 26.39.

*Gen. 46.24.

*1 Sam. 12.11

*Num. 26.30.

*Num. 26.35.

*Ios. 16.7.

*Ios. 17.7.
**Ios. 17.11.

*Gen. 46.17.
Num. 26.44.

*Gen. 46.21.
Num. 26.38.
Cap. 7.6.
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erau capii părinteşti ai locuito-
rilor din Gheba; şi au fost depor-
taţi la Manahat*, adică Naaman,
şi Ahiia şi Ghera. El i-a deportat):
şi el a născut pe Uza şi pe Ahi-
hud. Şi Şaharaim a născut copii
în ţara Moabului, după ce a lăsat
pe Huşim şi pe Baara, soţiile
sale. Şi a născut din Hodeş, soţia
sa, pe Iobab, şi pe Ţibia, şi pe
Meşa, şi pe Malcam, şi pe Ieuţ,
şi pe Şochia, şi pe Mirma. Aceş-
tia erau fiii lui, capii părinteşti.
Şi din Huşim a născut pe Abitub
şi pe Elpaal. Şi fiii lui Elpaal:
Eber, şi Mişeam, şi Şemer, care
a construit Ono, şi Loda şi cetă-
ţile lor; şi Beria, şi Şema, care
erau capii părinteşti ai locuitorilor
din Aialon; ei au alungat pe locui-
torii Gatului. Şi Ahio, Şaşac, şi
Ieremot, şi Zebadia, şi Arad,
şi Eder, şi Micael, şi Işfa, şi Ioha,
fiii lui Beria. Şi Zebadia, şi Me-
şulam, şi Hizchi, şi Heber, şi Iş-
merai, şi Izlia, şi Iobab erau fiii
lui Elpaal. Şi Iachim, şi Zicri, şi
Zabdi, şi Elienai, şi Ţiltai, şi
Eliel, şi Adaia, şi Beraia, şi Şimrat
erau fiii lui Şimei. Şi Işpan, şi
Eber, şi Eliel, şi Abdon, şi Zicri,
şi Hanan, şi Hanania, şi Elam, şi
Antotia, şi Ifdeia şi Penuel erau
fiii lui Şaşac. Şi Şamşerai, şi
Şeharia, şi Atalia, şi Iaareşia,
şi Elia şi Zicri erau fiii lui Iero-
ham. Aceştia erau capi părinteşti
după genealogiile lor, oameni de
seamă; aceştia au locuit în Ie-
rusalim.
Şi în Gabaon a locuit tatăl

lui Gabaon, şi numele soţiei* lui
era Maaca. Şi întâiul-născut al
său era Abdon, şi Ţur, şi Chis, şi
Baal, şi Nadab, şi Ghedor, şi A-
hio, şi Zecher. Şi Miclot a născut
pe Şimea. Şi aceştia de aseme-
nea au locuit lângă fraţii lor, în
Ierusalim, cu fraţii lor.
Şi Ner* a născut pe Chis; şi

Chis a născut pe Saul; şi Saul a
născut pe Ionatan şi pe Malchi-
Şua şi pe Abinadab şi pe Eşbaal.
Şi fiul lui Ionatan era Merib-
Baal; şi Merib-Baal a născut pe
Mica*. Şi fiii lui Mica erau:
Piton şi Melec şi Taerea şi Ahaz.
Şi Ahaz a născut pe Iehoada; şi
Iehoada a născut pe Alemet
şi pe Azmavet şi pe Zimri; şi Zim-
ri a născut pe Moţa; şi Moţa a
născut pe Binea; Rafa* era fiul
său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.
Şi Aţel a avut şase fii şi acestea
sunt numele lor: Azricam, Bocru,
şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şi
Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui
Aţel. Şi fiii lui Eşec, fratele său,
erau: Ulam, întâiul-născut al său,
Ieuş, al doilea, Elifelet, al trei-
lea. Şi fiii lui Ulam erau bărbaţi
viteji, arcaşi. Şi au avut mulţi fii
şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi
aceştia erau dintre fiii lui Be-
niamin.
Şi tot* Israelul a fost înscris

după genealogie şi, iată, sunt
scrişi în cartea împăraţilor lui
Israel. Şi Iuda a fost deportat la
Babilon, pentru păcatele saleb.
Şi locuitorii care au fost în-

tâi* în stăpânirile lor, în cetăţile
lor, erau: israeliţii, preoţii, levi-
ţii şi netinimiic**. Şi la Ierusalim*
au locuit dintre fiii lui Iuda şi
dintre fiii lui Beniamin şi dintre
fiii lui Efraim şi Manase: Utai,
fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul
lui Imri, fiul lui Bani, dintre fiii
lui Pereţ, fiul lui Iuda. Şi dintre
şiloniţid: Asaia, întâiul-născut, şi
fiii săi. Şi dintre fiii lui Zerah:
Ieuel, şi fraţii lor, şase sute nouă-
zeci.
Şi dintre fiii lui Beniamin:

Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui
Hodavia, fiul lui Hasenua; şi Ib-
neia, fiul lui Ieroham, şi Ela,
fiul lui Uzi, fiul lui Micri; şi Me-
şulam, fiul lui Şefatia, fiul lui

*Cap. 2.52.

*Cap. 9.35.

*1 Sam. 14.51

*2 Sam. 9.12

*Cap. 9.43.

*Ezra 2.59.

*Ezra 2.70.
Neem. 7.73.
**Ios. 9.27.
Ezra 2.43;
8.20.

*Neem. 11.1.
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Reuel, fiul lui Ibnia; şi fraţii lor,
după genealogiile lor: nouă sute
cincizeci şi şase. Toţi aceşti băr-
baţi erau capi părinteşti ai case-
lor lor părinteşti.
Şi dintre preoţi*: Iedaeia, şi

Iehoiarib, şi Iachin, şi Azaria,
fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam,
fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot,
fiul lui Ahitub, conducătorul casei
lui Dumnezeu, şi Adaia, fiul lui
Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui
Malchia, şi Maesai, fiul lui Adi-
el, fiul lui Iahzera, fiul lui Me-
şulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui
Imer, şi fraţii lor, capi ai caselor
lor părinteşti: o mie şapte sute şai-
zeci de oameni destoinici pentru
lucrul slujbei casei lui Dumnezeu.
Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul

lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul
lui Haşabia, dintre fiii lui Mera-
ri, şi Bacbacar, Hereş, şi Galal, şi
Matania, fiul lui Mica, fiul lui
Zicri, fiul lui Asaf, şi Obadia,
fiul lui Şemaia, fiul lui Galal,
fiul lui Iedutun, şi Berechia, fiul
lui Asa, fiul lui Elcana, care lo-
cuia în satele netofatiţilor.
Şi uşierii: Şalum, şi Acub, şi

Talmon, şi Ahiman, şi fraţii lor;
Şalum era capul. Şi până atunci
au fost la poarta împăratului,
spre răsărit: erau uşierii taberei
fiilor lui Levi. Şi Şalum, fiul lui
Kore, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Co-
re, şi fraţii săi din casa tatălui
său, coreiţii, erau peste lucrul sluj-
bei, păzitori ai pragurilor cortu-
lui; şi părinţii lor, rânduiţi peste
tabăra DDDDDomnului, erau păzitori
ai intrării. Şi Fineas*, fiul lui
Eleazar, a fost mai înainte căpe-
tenie peste ei; DDDDDomnul era cu el.
Zaharia*, fiul lui Meşelemia, era
uşier la intrarea cortului întâlnirii.
Toţi aceştia, care au fost aleşi să
fie uşieri la praguri, erau două
sute doisprezece. Aceştia au fost
înscrişi după genealogie, după sa-

tele lor. David şi Samuel, văză-
torul*, îi aşezaseră în slujbaa lor.
Ei şi fiii lor erau la porţile casei
DDDDDomnului, casa cortului, ca s-o
păzeascăb.

Uşierii erau spre cele patru
vânturi: spre răsărit, spre apus,
spre nord şi spre sud. Şi fraţii
lor, în satele lor, veneau după*
fiecare şapte zile, din timp în
timp, ca să stea cu ei. Pentru că
în slujba lor aceştia patru erau
uşieri de frunte*: erau leviţi şi
erau peste cămărilec şi vistieriile
casei lui Dumnezeu. Şi ei rămâ-
neau noaptea împrejurul casei lui
Dumnezeu, pentru că a lor era
paza, şi ei aveau cheia în fiecare
dimineaţă. Şi unii dintre eid aveau
în grijă uneltele slujirii, pentru
că ei le aduceau înăuntru după
număr şi le scoteau după număr.
Şi unii dintre ei erau puşi peste
vase, şi peste toate uneltele sfin-
te, şi peste floarea făinii, şi peste
vin, şi peste untdelemn, şi peste
tămâie, şi peste mirodenii. Şi unii
dintre fiii preoţilor pregăteau mi-
rul* din mirodenii. Şi Matitia,
dintre leviţi, întâiul-născut al lui
Şalum coreitul, avea în grijă ceea
ce se făcea* în tigăi. Şi alţii din-
tre fiii chehatiţilor, fraţii lor,
erau rânduiţi peste pâinile* de
pus în rânduri, ca să le pregătească
în fiecare sabat. Şi aceştia erau
cântăreţii*, capii părinţilor leviţi-
lor, şi ei erau în camere, scutiţi
de orice slujbă, pentru că erau în
lucrarea lor zi şi noapte. Aceştia
sunt capii părinteşti ai leviţilor,
după genealogiile lor; capii a-
ceştia au locuit în Ierusalim.
Şi în Gabaon a locuit tatăl

lui Gabaon, Ieiel; şi numele soţi-
ei lui era Maaca*. Şi fiul său în-
tâi-născut era Abdon, şi Ţur, şi
Chis, şi Baal, şi Ner, şi Nadab,
şi Ghedor, şi Ahio, şi Zaharia, şi
Miclot. Şi Miclot a născut pe

*Neem. 11.10

*Num. 31.6.

*Cap. 26.1,2.

*1 Sam. 9.9.

*2 Împ. 11.5.

*Cap. 26.12.

*Ex. 30.23.

*Lev. 2.5;
6.21.

*Lev. 24.8.

*Cap. 6.31;
25.1.

*Cap. 8.29.
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Şimeam. Şi ei au locuit lângă fraţii
lor în Ierusalim, cu fraţii lor.
Şi Ner* a născut pe Chis şi Chis
a născut pe Saul şi Saul a născut
pe Ionatan, şi pe Malchi-Şua, şi
pe Abinadab, şi pe Eşbaal. Şi
fiul lui Ionatan era Merib-Baal;
şi Merib-Baal a născut pe Mica.
Şi fiii lui Mica: Piton, şi Melec,
şi Tahrea, şi Ahaz. Şi Ahaz* a
născut pe Iaera şi Iaera a născut
pe Alemet, şi pe Azmavet, şi pe
Zimri; şi Zimri a născut pe Moţa;
şi Moţa a născut pe Binea şi pe
Rafaia, fiul său; Eleasa, fiul său;
Aţel, fiul său. Şi Aţel avea şase
fii, şi acestea sunt numele lor:
Azricam, Bocru, şi Ismael, şi Şe-
aria, şi Obadia, şi Hanan. Aceştia
sunt fiii lui Aţel.
Şi filistenii* s-au luptat cu

Israel, şi bărbaţii lui Israel au fu-
git dinaintea filistenilor şi au că-
zut ucişi pe Muntele Ghilboa. Şi
filistenii au urmărit de aproape
pe Saul şi pe fiii lui, şi filistenii
au lovit pe Ionatan*, şi pe A-
binadab, şi pe Malchi-Şua, fiii
lui Saul. Şi lupta s-a îndârjit în
jurul lui Saul şi l-au ajuns arcaşii şi
a fost rănita de arcaşi. Şi Saul
a zis purtătorului său de arme:
�Trage-ţi sabia şi străpunge-mă
cu ea, ca să nu vină aceşti necir-
cumcişi şi să-şi bată joc de mine�.
Dar purtătorul său de arme n-a
vrut, pentru că se temea mult.
Atunci Saul a luat sabia şi s-a
aruncat în ea. Şi purtătorul său de
arme, când a văzut că Saul era
mort, s-a aruncat şi el în sabia lui
şi a murit. Şi Saul a murit, şi cei
trei fii ai săi; şi toată casa lui a
murit împreună. Şi toţi bărbaţii
lui Israel, care erau în vale, au
văzut că Saul şi fiii săi au fugit
şi că au murit; şi au părăsit cetă-
ţile lor şi au fugit. Şi filistenii
au venit şi au locuit în ele.
Şi a fost aşa: a doua zi, filis-

tenii au venit ca să dezbrace pe

cei ucişi şi au găsit pe Saul şi pe
fiii săi căzuţi pe Muntele Ghilboa.
Şi l-au dezbrăcat şi i-au luat ca-
pul şi armele şi au trimis în ţara
filistenilor de jur-împrejur, ca să
dea de ştire idolilor lor şi poporu-
lui. Şi i-au pus* armele în casa
dumnezeilor lor şi i-au pironit ca-
pul în casa lui Dagon. Şi toţi din
Iabes-Galaad au auzit tot ce fă-
cuseră filistenii lui Saul. Şi toţi
bărbaţii viteji s-au ridicat şi au luat
trupul lui Saul şi trupurile fiilor
săi şi le-au adus la Iabes; şi au
înmormântat oasele lor sub ste-
jarul din Iabes şi au postit şapte zile.
Şi Saul a murit pentru necre-

dincioşia lui, pe care o săvârşise
împotriva DDDDDomnului, din cauza
cuvântului DDDDDomnului pe care nu
l-a păzit* şi pentru că întreba-
se** pe una care chema duhurile
morţilor, ca să ceară sfat, şi nu
L-a întrebat pe DDDDDomnul; de aceea
l-a omorât şi a dat* împărăţia
luib David, fiul lui Isai.
Şi tot* Israelul s-a adunat la

David în Hebron, zicând: �Iată,
suntem osul tău şi carnea ta. Şi
chiar şi mai înainte, când era Saul
împărat, tu erai acela care scoteai
şi aduceai pe Israel. Şi DDDDDomnul
Dumnezeul tău ţi-a zis: «Tu să
păstoreşti* pe poporul Meu,
Israel, şi tu să fii conducător pes-
te poporul Meu, Israel»�. Şi toţi
bătrânii lui Israel au venit la îm-
părat în Hebron şi David a făcut
legământ cu ei în Hebron înain-
tea DDDDDomnului şi au uns* pe Da-
vid împărat peste Israel, după
cuvântul DDDDDomnului princ Sa-
muel**.
Şi David a mers* cu tot Israe-

lul la Ierusalim, care este Iebus,
şi acolo** erau iebusiţii, locuito-
rii ţării. Şi locuitorii din Iebus
au zis lui David: �Nu vei intra
aici�. Dar David a luat cetăţuia
Sionului, care este cetatea lui
David. Şi David a zis: �Cel care

*Cap. 8.33.

*Cap. 8.35.

*1 Sam. 31.1;
31.2.

*1 Sam. 14.49

*1 Sam. 31.10

*1 Sam. 13.13;
15.23.
**1 Sam. 28.7

*1 Sam. 15.28
2 Sam. 3.9;
3.10; 5.3.

*2 Sam. 5.1.

*Ps. 78.71.

*2 Sam. 5.3.
**1 Sam. 16.1;
16.12,13.

*2 Sam. 5.6.
**Jud. 1.21;
19.10,11.
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va bate întâi pe iebusiţi va fi
cap şi căpetenie�. Şi Ioab, fiul Ţe-
ruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajuns
cap. Şi David a locuit în cetă-
ţuie; de aceea au numit-o ceta-
tea lui David. Şi a zidit cetatea
de jur-împrejur, adică de la Milo,
de jur-împrejur, şi Ioab a reparat
restul cetăţii. Şi David devenea
tot mai mare şi mai mare şi DDDDDom-
nul oştirilor era cu el.
Şi aceştia* sunt capii vitejilor

pe care-i avea David, care s-au
arătat tari cu el în împărăţia sa,
cu tot Israelul, ca să-l facă îm-
părat, după cuvântul** DDDDDomnului
despre Israel. Şi acesta este nu-
mărul vitejilor pe care-i avea
David: Iaşobeam*, fiul lui Hac-
moni, capul** celor treizecia; el
şi-a învârtit suliţa împotriva a trei
sute, ucişi de el dintr-o dată. Şi,
după el, Eleazar, fiul lui Dodo*
ahohitul; el era unul dintre cei
trei viteji. El a fost cu David la
Pas-Damim, unde s-au adunat
filistenii la luptă; şi era un ogor
plin cu orz. Şi poporul a fugit
dinaintea filistenilor. Şi au stat în
mijlocul ogorului şi l-au apărat
şi au bătut pe filisteni. Şi DDDDDomnul
i-a salvat cu o mare salvare.
Şi trei din cei treizeci de capi au

coborât* la stâncă la David, în
peştera Adulam, şi oştirea filis-
tenilor era aşezată în tabără, în
Valea** Refaim. Şi David era a-
tunci în locul întărit şi straja fi-
listenilor era atunci în Betleem.
Şi David a dorit şi a zis: �O, de
mi-ar da cineva de băut apă din
fântâna care este la poarta din
Betleem?� Şi cei trei au trecut prin
tabăra filistenilor şi au scos apă
din fântâna care este la poarta din
Betleem şi au luat şi au adus lui
David. Dar David n-a vrut s-o
bea, ci a vărsat-o ca dar de bău-
tură pentru DDDDDomnul. Şi a zis: �Să
mă ferească Dumnezeul meu să
fac aceasta! Voi bea eu sângele

acestor oameni care s-au dus cu
primejdia vieţiib lor? Pentru că ei
cu primejdia vieţii lor au adus-o�.
Şi n-a vrut s-o bea. Acestea au
făcut cei trei viteji.
Şi Abişai*, fratele lui Ioab,

era capul celor trei. Şi el şi-a în-
vârtit suliţa împotriva a trei sute
şi i-a ucis şi a avut un nume în-
tre cei treic. Din cei trei*, el a
fost mai preţuit decât cei doi şi
a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns
la primii trei.

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul
unui bărbat viteaz din Cabţeel,
care făcuse fapte mari, a ucis* doi
leid ai Moabului: şi a coborât şi a
ucis un leu într-o groapă, într-o zi
când era zăpadă. Şi a lovit pe
egiptean, un om de statură mare,
înalt de cinci coţi. Şi în mâna egip-
teanului era o suliţă cu mâner ca
sulul ţesătorului; şi a coborât la
el cu un toiag şi a smuls suliţa din
mâna egipteanului şi l-a ucis cu
propria lui suliţă. Aceasta a făcut
Benaia, fiul lui Iehoiada, şi a avut
un nume între cei trei viteji. Iată,
el a fost onorat mai presus de cei
treizeci, dar n-a ajuns la primii trei.
Şi David l-a pus peste garda sa.
Şi vitejii oştirilor erau: Asa-

el*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul
lui Dodo, din Betleem, Şamot din
Haror; Heleţ* din Pelon; Ira*, fiul
lui Icheş, din Tecoa; Abiezer** din
Anatot; Sibecai* din Huşat; Ilai
ahohitul; Maharai* din Netofa;
Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea
fiilor lui Beniamin; Benaia* pi-
ratonitul; Hurai, din Nahale-Gaaş;
Abiel arbatitul; Azmavet baha-
rumitul; Eliahba şaalbonitul; Be-
ne-Haşem ghizonitul; Ionatan, fiul
lui Şaghe, hararitul; Ahiam, fiul
lui Sacar, hararitul; Elifal, fiul lui
Ur; Hefer mecheratitul; Ahiia din
Pelon; Heţro carmelitul; Naarai,
fiul lui Ezbai; Ioel, fratele lui Na-
tan; Mibhar, fiul lui Hagri; Ţelec

*2 Sam. 23.8.
**1 Sam. 16.1;
16.12.

*Cap. 27.2.
**Cap. 12.18

*Cap. 27.4.

*2 Sam. 23.13
**2 Sam. 5.18
Cap. 14.9.

*2 Sam. 23.18

*2 Sam. 23.19

*2 Sam. 23.20

*2 Sam. 23.24

*2 Sam. 23.26
Cap. 27.10.

*Cap. 27.9.
**Cap. 27.12

*2 Sam. 23.27

*Cap. 27.13.

*Cap. 27.14.
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amonitul; Naharai din Beerot, pur-
tătorul de arme al lui Ioab, fiul
Ţeruiei; Ira ieteritul; Gareb iete-
ritul; Urie hetitul; Zabad, fiul lui
Ahlai; Adina, fiul lui Şiza, rubeni-
tul, cap al rubeniţilor, şi cu el trei-
zeci. Hanan, fiul lui Maaca; Iosa-
fat mitnitul; Ozia din Aştarot;
Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din
Aroer; Iediael, fiul lui Şimri; şi
Ioha, fratele său, tiţitul; Eliel ma-
havimitul; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui
Elnaam, şi Itma moabitul, Eliel,
şi Obed, şi Iaasiel meţobaitula.
Şi aceştia* sunt cei care au

venit la David, în Ţiclag**, pe
când se ţinea ascuns din cauza
lui Saul, fiul lui Chis; şi ei erau
printre vitejii care-l ajutau în
luptă, înarmaţi cu arcuri, folosind
şi mâna dreaptă şi stânga*, cu
pietre şi cu săgeţi din arc. Ei erau
dintre fraţii lui Saul, din Benia-
min: capul era Ahiezer, apoi Ioas,
fiii lui Şemaa din Ghibea; Ieziel
şi Pelet, fiii lui Azmavet; şi Be-
raca şi Iehu din Anatot; şi Işmaia
din Gabaon, un viteaz din cei
treizeci şi peste cei treizeci; şi Ie-
remia, şi Iahaziel, şi Iohanan, şi
Iozabad din Ghederot, Eluzai,
şi Ierimot, şi Bealia, şi Şemaria, şi
Şefatia din Harof; Elcana şi
Işia şi Azareel şi Ioezer şi Iaşo-
beam, coreiţi; şi Ioela şi Zeba-
dia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.
Şi dintre gadiţi s-au despărţit

pentru David în locul întărit din
pustiu, viteji din oştire, oameni de-
prinşi la luptă, înarmaţi cu scut
şi cu suliţe; şi feţele lor erau ca
nişte feţe de lei şi erau iuţi* ca şi
căprioarele pe munţi: Ezer, ca-
pul; Obadia, al doilea; Eliab, al
treilea; Mişmana, al patrulea; Ie-
remia, al cincilea; Atai, al şase-
lea; Eliel, al şaptelea; Iohanan, al
optulea; Elzabad, al nouălea; Ie-
remia, al zecelea; Macbanai, al un-
sprezecelea. Aceştia erau dintre

fiii lui Gad, capi ai oştirii; cel
mai mic era peste o sută şi cel
mai mare peste o mie* de oameni.
Aceştia sunt cei care au trecut
peste Iordan în luna întâi, când
s-a revărsat* peste malurile lui şi
au pus pe fugă pe toţi cei din văi,
spre răsărit şi spre apus. Şi au
venit dintre fiii lui Beniamin şi
Iuda, în locul întărit, la David. Şi
David a ieşit în întâmpinarea lor
şi a răspuns şi le-a zis: �Dacă
veniţi la mine cu pace, ca să mă
ajutaţi, inima mea va fi una cu
voi; dar, dacă veniţi ca să mă
daţi vrăjmaşilor mei, deşi nu este
nici un răub în mâinile mele, să
vadă Dumnezeul părinţilor noştri
şi să mustre�. Şi Duhul* a venit
pestec Amasai**, şeful căpeteni-
ilord, şi a zis: �Ai tăi suntem, Da-
vide, şi cu tine, fiu al lui Isai!
Pace�, pace ţie şi pace celor care
te ajută, pentru că Dumnezeul
tău te ajută!� Şi David i-a primit
şi i-a făcut capi ai cetei.
Şi unii din Manase au trecut

la David, când* venea cu filiste-
nii împotriva lui Saul la luptă, dar
nu l-au ajutat, deoarece căpete-
niile filistenilor, ţinând sfat, l-au
respins, zicând: �El va trece la Sa-
ul, stăpânul său, cu capetele noas-
tre�. Şi, când mergea la Ţiclag, au
trecut la el din Manase: Adnah, şi
Iozabad, şi Iediael, şi Micael, şi
Iozabad, şi Elihu, şi Ţiltai, capi
peste miile care erau din Manase.
Şi ei au ajutat pe David împotri-
va ceteie*: pentru că toţi erau vi-
teji şi erau căpetenii în oştire.
Căci din zi în zi veneau oameni la
David ca să-l ajute, până a fost o ta-
bără mare, ca tabăra* lui Dumnezeu.
Şi acesta este numărul oame-

nilorf înarmaţi pentru luptă care
au venit* la David în Hebron, ca
să treacă** împărăţia lui Saul a-
supra lui, după poruncag� DDDDDom-
nului: fiii lui Iuda care purtau scut

*1 Sam. 27.2
**1 Sam. 27.6

*Jud. 3.15;
20.16.

*2 Sam. 2.18

*1 Sam. 18.13

*Ios. 3.15.

*Jud. 3.10;
6.34.
**2 Sam. 17.25
Cap. 2.17.
�1 Sam. 25.5;
25.6.

*1 Sam. 29.2;
29.4.

*1 Sam. 30.1;
30.9,10.

*Gen. 32.2.
Ios. 5.13-15.

*2 Sam. 2.3;
2.4; 5.1.
Cap. 11.1.
**Cap.10.14
�1 Sam. 16.1;
16.3.
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şi suliţă erau şase mii opt sute,
înarmaţi pentru luptă. Dintre fiii
lui Simeon, bărbaţi viteji la luptă,
şapte mii o sută. Dintre fiii lui Le-
vi, patru mii şase sute. Şi Iehoiada
era căpetenia lui Aaron şi cu
el erau trei mii şapte sute. Şi Ţa-
doc*, bărbat tânăr şi viteaz, şi casa
tatălui său, douăzeci şi două de
căpetenii. Şi dintre fiii lui Benia-
min, fraţii lui Saul, trei mii; dar
până atunci, cea mai mare* parte
dintre ei ţinea cu casa lui Saula.
Şi dintre fiii lui Efraim, douăzeci
de mii opt sute de bărbaţi viteji,
oameni cu renume în casa părin-
ţilor lor. Şi din jumătatea semin-
ţiei lui Manase, optsprezece mii,
care au fost numiţi pe nume, ca
să vină şi să facă pe David îm-
părat. Şi dintre fiii lui Isahar, care
ştiau să deosebească* timpurile,
ca să ştie ce trebuia să facă Is-
rael, capii lor erau două sute şi
toţi fraţii lor erau sub poruncab lor.
Din Zabulon, care ieşeau la oştire,
înarmaţi pentru luptă cu tot felul
de arme de război, cincizeci de
mii, care ţineau rândul de bătaie,
nu cu inimă* împărţită. Şi, din
Neftali, o mie de căpetenii, îm-
preună cu treizeci şi şapte de mii,
cu scuturi şi cu suliţe. Şi dintre
daniţi, înarmaţi pentru luptă, două-
zeci şi opt de mii şase sute. Şi din
Aşer, care ieşeau la oştire ca să
se rânduiască de bătaie, patruzeci
de mii. Şi din cei de dincolo de
Iordan, dintre rubeniţi, şi dintre ga-
diţi, şi din jumătatea seminţiei lui
Manase, cu tot felul de arme ale
oştirii de război, o sută douăzeci
de mii. Toţi aceştia, oameni de
război, care ţineau rândul de bă-
taie, au venit cu o inimă întreagă
la Hebron, ca să-l facă pe David
împărat peste tot Israelul. Şi de
asemenea toată rămăşiţa lui Israel
era o inimă*, ca să-l facă pe Da-
vid împărat. Şi au fost acolo cu
David trei zile şi au mâncat şi au

băut, pentru că fraţii lor le pregă-
tiseră totul. Şi cei care erau aproa-
pe de ei până la Isahar, Zabulon
şi Neftali, au adus pâine pe măgari
şi pe cămile şi pe catâri şi pe boi,
şi provizii de mâncare, turte de
smochine şi ciorchini de struguri
şi vin şi untdelemn, şi boi şi oi,
o mulţime; pentru că era bucurie
în Israel.
Şi David s-a sfătuit cu căpe-

teniile* peste mii şi peste sute, cu
fiecare conducător. Şi David a
zis către toată adunarea lui Israel:
�Dacă vi se pare bine şi este de la
DDDDDomnul Dumnezeul nostru, să tri-
mitem peste tot, de jur-împrejur,
la fraţii noştri care au rămas* în
toate ţinuturile lui Israel şi cu ei
la preoţi şi la leviţii care sunt în
cetăţile şi în împrejurimile lor, ca
să se adune la noi. Şi să aducem
din nou chivotul Dumnezeului
nostru la noi, pentru că n-am în-
trebat* de el din zilele lui Saul�.
Şi toată adunarea a zis să facă aşa,
pentru că lucrul acesta era drept
în ochii întregului popor. Şi Da-
vid a adunat* tot Israelul, de la
Şihor** în Egipt, până la intrarea
Hamatului, ca să aducă de la Chi-
riat-Iearim� chivotul lui Dumne-
zeu. Şi David s-a suit, şi tot Isra-
elul, la Baala*, la Chiriat-Iearim,
care este în Iuda, ca să suie de
acolo chivotul lui Dumnezeu, al
DDDDDomnului care şade** întrec heru-
vimi, al cărui Nume este chemat
acolo. Şi au purtat chivotul lui
Dumnezeu pe un car* nou din ca-
sa** lui Abinadab. Şi Uza şi Ahio
conduceau carul. Şi David* şi tot
Israelul cântau înaintea DDDDDomnu-
lui cu toată puterea lor, cu cântări
şi cu harfe şi cu lire, cu tamburine
şi cu chimvale şi cu trâmbiţe.
Şi când au ajuns la aria lui Chi-

don, Uza a întins mâna ca să a-
puce chivotul, pentru că boii se
poticniserăd. Şi mânia DDDDDomnului
s-a aprins împotriva lui Uza şi l-a

*Cap. 11.15;
12.34.

*1 Sam. 31.1
Cap. 12.38.
Is. 37.4.

*1 Sam. 7.1;
7.2.

*1 Sam. 7.5.
2 Sam. 6.1.
**Ios. 13.3.
�1 Sam. 6.21;
7.1,2.

*Ios. 15.9;
15.60.
2 Sam. 6.2.
**Ex. 25.22.
1 Sam. 4.4.
2 Împ. 19.15.

*Num. 4.15.
1 Sam. 6.7.
Cap. 15.2,13.
**1 Sam. 7.1

*2 Sam. 6.5.

*2 Sam. 8.17.
Cap. 6.8,53.

*2 Sam. 2.8;
2.9.

*Est. 1.13.

*Ps. 12.2.

*2 Cr. 30.12.
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lovit, pentru că îşi întinsese*
mâna spre chivot; şi a murit**
acolo înaintea lui Dumnezeu. Şi
David s-a mâniat, pentru că
DDDDDomnul făcuse o ruptură în Uza;
şi a numit acel loc Pereţ-Uzaa pâ-
nă în ziua aceasta. Şi David s-a
temut de Dumnezeu în ziua aceea,
zicând: �Cum voi aduce chivotul
lui Dumnezeu la mine?� Şi Da-
vid n-a dus chivotul la sine în
cetatea lui David, ci l-a abătut
în casa lui Obed-Edom din Gat.
Şi chivotul* lui Dumnezeu a ră-
mas trei luni cu familia lui Obed-
Edom, în casa lui. Şi DDDDDomnul a
binecuvântat casa** lui Obed-
Edom şi tot ce era al lui.
Şi Hiram*, împăratul Tirului,

a trimis soli la David, şi lemn de
cedru, şi pietrari, şi tâmplari, ca
să-i construiască o casă. Şi David
a cunoscut că DDDDDomnul îl întărise
împărat peste Israel, pentru că
împărăţia sa era foarte înălţată*,
datorită poporului Său Israel.
Şi David şi-a mai luat soţii în

Ierusalim şi David a mai născut
fii şi fiice. Şi acestea sunt nume-
le* fiilor săi, care i s-au născut la
Ierusalim: Şamua şi Şobab,
Natan şi Solomon şi Ibhar şi Eli-
şua şi Elpelet şi Noga şi Nefeg şi
Iafia şi Elişama şi Beeliada* şi
Elifelet.
Şi filistenii au auzit că David

fusese uns* împărat peste tot
Israelul şi toţi filistenii s-au suit
să-l caute pe David. Şi David a
auzit şi le-a ieşit în întâmpinare.
Şi filistenii au venit şi s-au răs-
pândit* în Valea Refaim. Şi Da-
vid L-a întrebat* pe Dumnezeu,
zicând: �Să mă sui împotriva filis-
tenilor, şi îi vei da în mâna mea?�
Şi DDDDDomnul i-a zis: �Suie-te! şi-i
voi da în mâna ta�. Şi s-au suit la
Baal-Peraţimb; şi David i-a bătut
acolo. Şi David a zis: �Dumnezeu
a rupt pe vrăjmaşii mei prin mâna
mea, ca o rupere de ape. De ace-

ea au pus numele locului aceluia:
Baal-Peraţim. Şi şi-au lăsat aco-
lo dumnezeii lor şi David a po-
runcit şi au fost arşi cu foc.
Şi filistenii s-au răspândit*

din nou în vale. Şi David a în-
trebat din nou pe Dumnezeu. Şi
Dumnezeu i-a zis: �Nu te sui
după ei; întoarce-te în jurul lor
şi mergi* asupra lor în dreptul du-
zilor. Şi va fi aşa: când vei auzi
un foşnet de paşi în vârful duzilor,
atunci să ieşi la luptă, pentru că
Dumnezeu a ieşit înaintea ta, ca
să bată tabărac filistenilor�. Şi
David a făcut cum îi poruncise
Dumnezeu şi au bătut tabăra fi-
listenilor de la Gabaon* până la
Ghezer. Şi faima* lui David s-a
răspândit în toate ţările; şi DDDDDom-
nul a pus teama** de el peste
toate naţiunile.
Şi David şi-a făcut case în

cetatea lui David şi a pregătit un
loc pentru chivotul lui Dumne-
zeu şi a întins un cort* pentru el.
Şi David a zis: �Nimeni să nu
poarte chivotul* lui Dumnezeu,
decât leviţii, pentru că pe ei
i-a ales** DDDDDomnul să poarte
chivotul lui Dumnezeu şi să-I slu-
jească pentru totdeauna�. Şi Da-
vid a adunat* tot Israelul la Ie-
rusalim, ca să suie chivotul**
DDDDDomnului la locul său, pe care i-l
pregătise. Şi David a adunat pe
fiii lui Aaron şi pe leviţi. Dintre
fiii lui Chehat: căpetenia Uriel
şi fraţii săi, o sută douăzeci. Dintre
fiii lui Merari: căpetenia Asaia
şi fraţii săi, două sute douăzeci.
Dintre fiii lui Gherşom: căpete-
nia Ioel şi fraţii săi, o sută trei-
zeci. Dintre fiii lui Eliţafan*: că-
petenia Şemaia şi fraţii săi, două
sute. Dintre fiii lui Hebron*: că-
petenia Eliel şi fraţii săi, optzeci.
Dintre fiii lui Uziel: căpetenia
Aminadab şi fraţii săi, o sută
doisprezece. Şi David a chemat
pe preoţii Ţadoc* şi Abiatar**

*Num. 4.15.
Cap. 15.13;
15.15.
**Lev. 10.2.

*2 Sam. 6.11.
**Gen. 30.27
Cap. 26.5.

*2 Sam. 5.11.
1 Împ. 5.1.

*Num. 24.7.

*Cap. 3.5-8.

*2 Sam. 5.16

*2 Sam. 5.17

*Ios. 17.15;
18.16.
Cap. 11.15.

*1 Sam. 23.2;
23.4; 30.8.
2 Sam. 2.1;
5.19,23; 21.1

*2 Sam. 5.22

*2 Sam. 5.23

*2 Sam. 5.25

*Ios. 6.27.
2 Cr. 26.8.
**Ex. 15.14.
Deut. 11.25.
2 Cr. 20.29.

*Cap. 16.1.

*Num. 4.15.
2 Sam. 6.1-11
**Num. 4.2.
Deut. 10.8;
31.9.

*2 Sam. 6.12
1 Împ. 8.1.
Cap. 13.5.
**Ex. 40.20;
40.21.

*Ex. 6.22.

*Ex. 6.18.

*2 Sam. 8.17;
15.24.
Cap. 12.28.
**1 Sam. 22.20
1 Împ. 2.22.
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şi pe leviţii Uriel, Asaia, şi Ioel,
Şemaia, şi Eliel, şi Aminadab, şi
le-a zis: �Voi sunteţi capii părin-
teşti ai leviţilor; sfinţiţi-vă, voi
şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul
DDDDDomnului Dumnezeului lui Israel
la locul pe care i l-am pregătit.
Pentru că, deoarece nu aţi făcut*
aceasta de la început, de aceea a
făcut DDDDDomnul Dumnezeul nostru
o spărtură** printre noi, pentru
că nu L-am căutat după rânduia-
lă�. Şi preoţii şi leviţii s-au sfinţit
ca să suie chivotul DDDDDomnului Dum-
nezeului lui Israel.
Şi fiii leviţilor au purtat chi-

votul lui Dumnezeu pe umerii lor,
cu drugii pe ei, cum poruncise*
Moise, după cuvântul DDDDDomnului.
Şi David a vorbit căpeteniilor
leviţilor să aşeze pe fraţii lor
cântăreţii cu instrumente muzica-
le, cu lire, cu harfe şi cu chimvale
şi să sunea tare, ridicându-şi gla-
sul cu bucurie. Şi leviţii au rânduit
pe Heman*, fiul lui Ioel; şi, dintre
fraţii lui, pe Asaf**, fiul lui Be-
rechia; şi, dintre fiii lui Merari,
fraţii lor, pe Etan�, fiul lui Cuşaia;
şi cu ei, pe fraţii lor de rândul al
doilea: Zaharia, Benb, şi Iaaziel,
şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni,
Eliab, şi Benaia, şi Maaseia, şi
Matitia, şi Elifele, şi Micneia, şi
Obed-Edom, şi Ieiel, uşierii. Şi
cântăreţii Heman, Asaf şi Etan, ca
să sune tare cu chimvale de ara-
mă; şi Zaharia, şi Aziel, şi Şemi-
ramot, şi Iehiel, şi Uni, şi Eliab,
şi Maaseia şi Benaia, cu lire pe
alamotc*; şi Matitia, şi Elifele, şi
Micneia, şi Obed-Edom, şi Ieiel
şi Azazia, cu harfe pe şeminitd,
pentru a conduce cântarea. Şi
Chenania, şeful leviţilor pentru
cântare, era învăţător în cântare,
pentru că era iscusit. Şi Berechia
şi Elcana erau uşieri pentru chi-
vot. Şi Şebania, şi Iosafat, şi
Netaneel, şi Amasai, şi Zaharia,

şi Benaia şi Eliezer, preoţii, su-
nau* din trâmbiţe înaintea chi-
votului lui Dumnezeu. Şi Obed-
Edom** şi Iehia erau uşieri pen-
tru chivot.
Şi David şi bătrânii lui Israel

şi căpeteniile peste mii au mers
ca să suie* chivotul legământului
DDDDDomnului din casa lui Obed-
Edom, cu bucurie. Şi a fost aşa:
când Dumnezeu i-a ajutat pe le-
viţi să poarte chivotul legămân-
tului DDDDDomnului, au jertfit şapte
viţei şi şapte berbeci. Şi David
era îmbrăcat cu o haină de in*
subţire, şi la fel toţi leviţii care
purtau chivotul, şi cântăreţii, şi
Chenania, şeful cântăreţilor pentru
cântare; şi David avea pe el şi
un efod de in. Şi tot Israelul
suia* chivotul legământului DDDDDom-
nului cu strigăte de bucurie şi cu
sunet de corn şi cu trâmbiţe şi cu
chimvale, făcând să răsune lire şi
harfe. Şi a fost aşa: când a venit
chivotul legământului DDDDDomnului
în cetatea lui David, Mical*,
fiica lui Saul, s-a uitat pe fereas-
tră şi a văzut pe împăratul David
sărind şi jucând; şi l-a dispreţuit
în inima ei.
Şi au adus* chivotul lui Dum-

nezeu şi l-au pus în mijlocul
cortului pe care-l întinsese David
pentru el şi au adus arderi-de-tot
şi jertfe de pace înaintea lui Dum-
nezeu. Şi, când a terminat David
de adus arderile-de-tot şi jertfele
de pace, a binecuvântat* poporul
în Numele DDDDDomnului. Şi a îm-
părţit la toţi din Israel, bărbaţi şi
femei, fiecăruia o turtă de pâine
şi o bucată de carnee şi o turtă de
stafide. Şi a aşezat înaintea chi-
votului DDDDDomnului pe unii dintre
leviţi ca să facă slujba şi să aducă
aminte* şi să măreascăf şi să
laude pe DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel: Asaf, capul, şi Zaharia, al
doilea după el; Ieiel, şi Şemira-

13

15

17

20

*2 Sam. 6.3.
**Cap. 13.7

*Ex. 25.14.
Num. 4.15;
7.9.

*Cap. 6.33;
25.1.
**Cap. 6.39.
�Cap. 6.44.

*Ps. 46 titlu.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

3

4

5

*Num. 10.8.
Ps. 81.3.
**Cap. 13.13;
13.14.

*2 Sam. 6.12;
6.13.
1 Împ. 8.1.

*1 Sam. 2.18;
2.28.

*Cap. 13.8.

*2 Sam. 6.16

*2 Sam. 6.17-19
Cap. 15.1.

*1 Împ. 8.14.

*Ps. 38 titlu;
70 titlu.

24

25

27

28

29

1

2

4

a Sau �să cânte�    b Sau �fiul�    c Probabil  �voci de femei tinere�    d Lit. �a opta�, probabil bas sau octava
de jos    e Sau �o măsură de vin�    f Sau �să-I mulţumească�

16

16:5

Rânduieli
privitoare
la slujbă



460

1 CRONICI

mot, şi Iehiel, şi Matitia, şi Eliab,
şi Benaia, şi Obed-Edom, şi Ie-
iel*, cu instrumente, cu lire şi cu
harfe; şi Asaf suna cu chimvale.
Şi preoţii Benaia şi Iahaziel erau
mereu cu trâmbiţe înaintea chi-
votului legământului lui Dum-
nezeu.

Atunci, în ziua aceea, David a
rânduit pentru întâia dată acest
psalm, ca să aducă mulţumiri*
DDDDDomnului prin Asaf şi fraţii săi:

Lăudaţi* pe DDDDDomnul, chemaţi
Numele Lui.

Faceţi cunoscut printre po-
poare faptele Lui.

Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.
Vorbiţia despre toate lucrările

Lui minunate.
Glorificaţi-vă în sfântul Său

Nume.
Să se bucure inima celor ca-

re-L caută pe DDDDDomnul.
! Căutaţi* pe DDDDDomnul şi pu-

terea Lui,
căutaţi neîncetat faţa Lui.
Amintiţi-vă* de lucrările Lui

minunate pe care le-a făcut,
de minunile** Lui şi de jude-

căţile gurii Lui,
voi, sămânţă a lui Israel, slu-

jitorul Său,
fii ai lui Iacov, aleşii Săi!
El, DDDDDomnul este Dumnezeul

nostru,
judecăţile* Lui sunt pe tot

pământul.
! Amintiţi-vă întotdeauna de

legământul Său,
de Cuvântul pe care l-a po-

runcit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a fă-

cut* cu Avraam
şi de jurământul Său către

Isaac.
Şi El l-a întărit* lui Iacov ca

hotărâre,
lui Israel ca legământ** pen-

tru totdeauna,
spunând: �Ţie îţi voi da ţara

Canaanului,

sorţulb moştenirii voastre�;
când eraţi un număr mic* de

oameni,
foarte puţini şi străini în ea �
şi ei mergeau de la naţiune la

naţiune
şi de la o împărăţie la un alt

popor.
El n-a îngăduit nimănui să-i

asuprească
şi a mustrat* împăraţi pentru ei,
zicând: �Nu vă atingeţi de unşii

Mei
şi nu faceţi* nici un rău pro-

feţilor Mei!
! Cântaţi* DDDDDomnului, tot pă-

mântul!
Vestiţi din zi în zi mântui-

rea Lui!
Istorisiţi printre naţiuni glo-

ria Lui,
printre toate popoarele lucră-

rile Sale minunate!
Pentru că mare* este DDDDDomnul

şi foarte vrednic de laudă;
şi El este de temut** mai

presus de toţi dumnezeii.
Pentru că toţi dumnezeii* po-

poarelor sunt idolic,
dar DDDDDomnul a făcut** ceru-

rile.
Măreţie şi splendoare sunt

înaintea Lui,
putere şi bucurie în locaşul Lui.
Familii de popoare, daţi DDDDDom-

nului,
daţi DDDDDomnului glorie şi pute-

re!
Daţi DDDDDomnului gloria Nume-

lui Său,
aduceţi un dar de mâncare şi

veniţi înaintea Lui,
închinaţi-vă* DDDDDomnului în

sfântă splendoared,
tremuraţi înaintea Lui, tot pă-

mântul!
Lumea este tare, nu se va clă-

tina.
Să se bucure* cerurile şi să

se veselească pământul
şi să se spună printre naţiuni:

*Cap. 15.18.

*2 Sam. 23.1

*Ps. 105.1-15

*Ps. 24.6.

*Ps. 103.2.
**Ps. 78.43.

*Ps. 48.10.

*Gen. 17.2;
26.3.

*Gen. 28.13;
35.11,12.
**Gen. 28.10-15
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�DDDDDomnul** împărăţeşte!�
Să mugeascăa* marea şi pli-

nătatea ei;
să se bucure câmpia şi tot ce

este pe ea!
Atunci copacii pădurii vor

cânta de bucurie înaintea DDDDDom-
nului,

pentru că El vine să judece pă-
mântul.

! Lăudaţi* pe DDDDDomnulb, pentru
că este bun,

pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna.
Şi ziceţi*:
«Mântuieşte-ne, Dumnezeul

mântuirii noastre,
şi adună-ne şi scapă-ne din-

tre naţiuni,
ca să lăudăm sfântul Tău Nu-

me,
ca să ne glorificăm cu lauda Ta.
Binecuvântat* să fie DDDDDomnul

Dumnezeul lui Israel, din eter-
nitate şi pentru eternitate!
Şi tot poporul a zis**:

�Amin!� şi �Lăudaţi pe DDDDDomnul!�
Şi David a lăsat acolo înain-

tea chivotului* legământului DDDDDom-
nului pe Asaf şi pe fraţii lui, ca
să slujească înaintea chivotului
neîncetat, cum** cerea lucrul fie-
cărei zile; şi pe Obed-Edom* şi
pe fraţii lor, şaizeci şi opt; şi
pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun,
şi pe Hosa**, ca uşieri; şi pe
Ţadoc*, preotul, şi pe fraţii săi,
preoţii, înaintea** cortului DDDDDom-
nului, pe înălţimea care era la Ga-
baon�, ca să aducă DDDDDomnului ar-
deri-de-tot pe altarul arderii-de-
tot, neîncetat, dimineaţa şi seara*,
şi după toate câte sunt scrise în
legea DDDDDomnului, pe care a porun-
cit-o lui Israel; şi cu ei erau He-
man şi Iedutun şi ceilalţi care fu-
seseră aleşi, numiţi pe nume, ca
să-L laude pe DDDDDomnul, pentru că
bunătatea* Lui rămâne pentru
totdeauna. Şi Heman şi Iedutun

aveau cu ei trâmbiţe şi chimvale
pentru cei care făceau să răsune,
şi instrumente muzicale ale lui Dum-
nezeu. Şi fiii lui Iedutun erau la
poartă. Şi tot* poporul s-a dus fie-
care la casa lui; şi David s-a în-
tors să-şi binecuvântezec casa.
Şi a fost aşa: pe când* locuia

David în casa lui, David a zis pro-
fetului Natan: �Iată, eu locuiesc
într-o casă de cedri, iar chivotul
legământului DDDDDomnului într-un
cortd!� Şi Natan a zis lui David:
�Fă tot ce este în inima ta, pentru
că Dumnezeu este cu tine�.
Şi a fost aşa: în aceeaşi

noapte, cuvântul lui Dumnezeu a
fost către Natan, zicând: �Mergi
şi spune lui David, robul Meu:
«Aşa zice DDDDDomnul: Să nu-Mi
construieşti tu* o casă de locuit;
pentru că n-am locuit într-o casă
din ziua în care am scos pe Isra-
el până în ziua aceasta, ci am
fost din cort în cort şi dintr-un locaş
în altul. Pretutindeni pe unde am
umblat cu tot Israelul, am spus
Eu vreun cuvânt către vreunul din-
tre judecătorii lui Israel, cărora
le poruncisem să păstorească pe
poporul Meu, zicând: «De ce
nu-Mi construiţi o casă de ce-
dri?» Şi acum, aşa să zici robului
Meu, David: Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: Te-am luat de la staule*,
dinapoia oilor, ca să fii conducă-
tor peste poporul Meu, Israel. Şi
am fost cu tine pretutindeni pe
unde ai mers şi am nimicit dina-
intea ta pe toţi vrăjmaşii tăi; şi
ţi-am făcute un nume, asemenea
numelui celor mari care sunt pe
pământ. Şi am rânduitf poporului
Meu Israel un loc şi-i voi sădi*,
ca să rămână în locul lor şi să
nu mai fie mutaţi; şi fiii răutăţii
nu-l vor mai pustii ca la început
şi ca din zilele în care am porun-
cit judecători peste poporul Meu,
Israel. Şi voi supuneg pe toţi vrăj-

**Ps. 93.1;
96.10.

*Ps. 98.7.

*2 Cr. 5.13;
7.3.
Ezra 3.11.
Ps. 106.1;
107.1; 118.1;
136.1.
Ier. 33.11.

*Ps. 106.47;
106.48.

*1 Împ. 8.15;
8.56.
Ps. 72.18.
**Deut. 27.15
Neem. 8.6.

*Vers. 4,5.
**2 Cr. 8.14.
Ezra 3.4.

*Cap. 13.14.
**Cap. 26.10

*Cap. 15.11.
**Cap. 21.29
2 Cr. 1.3.
�1 Împ. 3.4.

*Ex. 29.38.
Num. 28.3.

*Cap. 25.1-6.
2 Cr. 5.13;
7.3.
Ezra 3.11.
Ier. 33.11.
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maşii tăi; şi îţi spun că DDDDDomnul
îţi va zidi o casă. Şi va fi aşa:
când ţi se vor împlini* zilele şi te
vei duce la părinţii tăi, voi ridica
sămânţa** ta după tine, care va fi
dintre fiii tăi, şi-i voi întări împără-
ţia. El Îmi va construi* o casă şi îi
voi întări tronul pentru totdeau-
na. Eu îi voi fi* Tată şi el Îmi va
fi fiu; şi nu voi îndepărta de la el
îndurarea Mea, cum** am în-
depărtat-o de la cel care a fost mai
înainte de tine. Şi-l voi aşeza în
casa Mea şi în împărăţia Mea
pentru totdeauna şi tronul lui va
fi întemeiat* pentru totdeauna�.

Potrivit cu toate aceste cuvinte
şi potrivit cu toată viziunea aceas-
ta, aşa a vorbit Natan lui David.
Şi împăratul David a intrat

şi a stat înaintea DDDDDomnului şi
a spus: �Cine* sunt eu, DDDDDoamne
Dumnezeule, şi ce este casa mea,
că m-ai adus până aici? Şi aceas-
ta a fost puţin în ochii Tăi, Dum-
nezeule; şi ai vorbit de casa robu-
lui Tău pentru mult timp în viitor
şi m-ai privit potrivit cu starea
unui om foarte înălţat, DDDDDoamne
Dumnezeule! Ce să-Ţi mai spună
David pentru gloria dată robului
Tău? DDDDDoamne, pentru robul Tău
şi după* inima Ta ai făcut toată
această măreţie şi ai făcut cu-
noscut toate aceste lucruri mari.
DDDDDoamne, nimeni nu este ca Tine,
nici nu este Dumnezeu în afară
de Tine, după toate câte am auzit
cu urechile noastre. Şi cine este
ca poporul Tău, Israel, singura*
naţiune pe pământa pe care Dum-
nezeu S-a dus s-o răscumpere, ca
să fie un popor al Său, ca să-Ţi
faci un nume prin fapte măreţe şi
înfricoşătoareb, alungând naţiuni
dinaintea poporului Tău, pe care
l-ai răscumpărat din Egipt? Şi ai
pus pe poporul Tău, Israel, ca po-
por al Tău pentru totdeauna; şi Tu,
DDDDDoamne, Te-ai făcut Dumnezeul

lor. Şi acum, DDDDDoamne, cuvântul
pe care l-ai spus despre robul Tău
şi despre casa lui să fie întărit
pentru totdeauna şi fă cum ai
spus! Şi să fie întărit şi să fie mă-
rit Numele Tău pentru totdeauna,
zicându-se: «DDDDDomnul oştirilor,
Dumnezeul lui Israel este Dum-
nezeu pentru Israel». Şi casa lui
David, robul Tău, să fie înteme-
iată înaintea Ta. Pentru că Tu,
Dumnezeul meu, Tu ai descope-
rit urechii robului Tău că-i vei
zidi o casă; de aceea a îndrăznit
robul Tău să se roage înaintea Ta.
Şi acum, DDDDDoamne, Tu eşti Dum-
nezeuc şi ai promis bunătatea a-
ceasta robului Tău. Şi acum bi-
nevoieşte şi binecuvântează casa
robului Tău, ca să fie pentru tot-
deauna înaintea Ta; pentru că Tu,
DDDDDoamne, ai binecuvântat-o şi
va fi binecuvântată pentru tot-
deauna�.
Şi a fost aşa: după aceasta,

David a bătut* pe filisteni şi i-a
supus şi a luat Gatul şi cetăţile sale
din mâna filistenilor. Şi a bătut
pe Moab şi moabiţii au ajuns slu-
jitorii lui David şi au plătit tributd.
Şi David a bătut pe Hadare-

zer, împăratul din Ţoba, la Hamat,
pe când acela se ducea să-şi aşe-
ze stăpânirea la râul Eufrat. Şi
David i-a luat o mie de care şi şap-
te mii* de călăreţi şi douăzeci de
mii de oameni pedeştri. Şi David
a tăiat tendoanele tuturor cailor
pentru care, dar a păstrat dintre
ei pentru o sută de care.
Şi sirieniie* din Damasc au

venit ca să ajute pe Hadarezer,
împăratul din Ţoba; şi David a lo-
vit dintre sirieni douăzeci şi două
de mii de oameni. Şi David a pus
străji în Siriaf Damascului şi si-
rienii au ajuns slujitorii lui Da-
vid şi au plătit tributd. Şi DDDDDom-
nul ocrotea pe David oriunde se du-
cea. Şi David a luat scuturile de
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aur care erau pe slujitorii lui Ha-
darezer şi le-a adus la Ierusalim.
Şi din Tibhat şi din Cun, cetăţi ale
lui Hadarezer*, David a luat foarte
multă aramă. Din ea a făcut** So-
lomon marea de aramă şi stâlpii şi
vasele de aramă.
Şi Tohu*, împăratul Hamatu-

lui, a auzit că David bătuse toată
oştirea lui Hadarezer, împăratul
din Ţoba, şi a trimis pe Hadoram,
fiul său, la împăratul David, să-l
întrebe de pacea şi să-l binecu-
vânteze, pentru că s-a luptat cu
Hadarezer şi l-a bătut; pentru că
Tohu era în război cu Hadarezer;
şi avea cu el tot felul de vase de
aur şi de argint şi de aramă. Şi
pe acestea împăratul David le-a
închinat DDDDDomnului, cu argintul şi
cu aurul pe care-l luase de la toa-
te naţiunile: de la Edom şi de la
Moab şi de la fiii lui Amon* şi de
la filisteni** şi de la Amalec�.
Şi Abişai*, fiul Ţeruiei, a bă-

tut** în Valea Sării optsprezece
mii din Edom. Şi a pus străji în
Edom şi toţi edomiţii au ajuns slu-
jitorii lui David. Şi DDDDDomnul ocrotea*
pe David oriunde se ducea.
Şi David a împărăţit peste

tot Israelul şi făcea judecată şi
dreptate întregului său popor. Şi
Ioab*, fiul Ţeruiei, era peste oş-
tire; şi Iosafat, fiul lui Ahilud, era
cronicar. Şi Ţadoc, fiul lui Ahi-
tub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar,
erau preoţi; şi Şavşa era scriitorb;
şi Benaia*, fiul lui Iehoiada, era
peste cheretiţi şi peletiţi; şi fiii lui
David erau cei dintâi la îndemâ-
na împăratului.
Şi a fost aşa: după aceasta*

a murit Nahaş, împăratul fiilor lui
Amon; şi fiul său a împărăţit în
locul său. David a zis: �Voi arăta
bunătate lui Hanun, fiul lui Na-
haş, pentru că tatăl său mi-a arătat
bunătate�. Şi David a trimis soli
ca să-l mângâie pentru tatăl său.

Şi slujitorii lui David au venit în
ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca
să-l mângâie. Şi căpeteniile fiilor
lui Amon i-au zis lui Hanun:
�Gândeşti tuc că spre a-l onora pe
tatăl tău a trimis David la tine
mângâietori? N-au venit slujitorii
săi la tine ca să cerceteze ţara şi
s-o distrugă şi s-o iscodească?�
Şi Hanun a luat pe slujitorii lui
David şi i-a ras şi le-a tăiat hai-
nele prin mijloc, până la şezut, şi
le-a dat drumul. Şi au mers şi i-au
dat de ştire lui David despre
bărbaţii aceştia; şi a trimis în în-
tâmpinarea lor, pentru că oamenii
aceştia erau foarte umiliţid. Şi
împăratul a zis: �Rămâneţie în Ie-
rihon până vă vor creşte bărbi-
le şi apoi întoarceţi-vă�.
Şi fiii lui Amon au văzut că

se făcuseră urâţif lui David; şi
Hanun şi fiii lui Amon au trimis
o mie de talanţi de argint pentru
a-şi tocmi care şi călăreţi din Me-
sopotamia şi din Siria-Maacag şi
din Ţoba*. Şi au tocmit treizeci
şi două de mii de careh, şi pe îm-
păratul din Maaca, şi poporul său;
şi au venit şi şi-au aşezat tabăra
înaintea Medebei*. Şi fiii lui A-
mon s-au adunat din cetăţile lor
şi au venit la luptă. Şi David a au-
zit şi a trimis pe Ioab şi toată oş-
tirea celor viteji. Şi fiii lui Amon
au ieşit şi s-au rânduit de bătaie
la intrarea cetăţii; şi împăraţii care
veniseră erau deoparte pe câmp.
Şi Ioab a văzut că frontul luptei
era împotriva lui şi din faţă şi din
spate; şi a ales din toţi aleşii lui
Israel şi i-a rânduit împotriva
sirienilori; şi restul poporului l-a
dat în mâna lui Abişai, fratele său,
şi s-au rânduit împotriva fiilor lui
Amon. Şi a zis: �Dacă sirienii vor
fi mai tari decât mine, mă vei aju-
ta tu; iar dacă fiii lui Amon vor fi
mai tari decât tine, te voi ajuta eu.
Fii tare şi să ne arătăm bărbaţi
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pentru poporul nostru şi pentru
cetăţile Dumnezeului nostru; şi
DDDDDomnul să facă ce va fi bine în
ochii Săi!� Şi Ioab şi poporul ca-
re era cu el s-au apropiat în faţa
sirienilor la luptă; şi ei au fugit
dinaintea lui. Şi, când au văzut
fiii lui Amon că sirienii fugeau,
au fugit şi ei dinaintea lui Abişai,
fratele său, şi au intrat în cetate.
Şi Ioab a venit la Ierusalim.
Şi, când au văzut sirienii că

sunt bătuţi înaintea lui Israel, au
trimis soli şi au adusa pe sirienii
care erau dincolo de râub; şi Şo-
fah, căpetenia oştirii lui Hada-
rezer, era în fruntea lor. Şi i s-a
spus lui David; şi el a adunat tot
Israelul şi a trecut Iordanul şi a
venit asupra lor şi s-a rânduit de
 bătaie împotriva lor. Şi David s-a
rânduit de bătaie împotriva sirie-
nilor; şi s-au luptat cu el. Şi si-
rienii au fugit dinaintea lui Israel;
şi David a ucis dintre sirieni oa-
menii de la şapte mii de care şi
patruzeci de mii de pedeştri şi a
ucis pe Şofah, căpetenia oştirii.
Şi slujitorii lui Hadarezer au văzut
că erau bătuţi înaintea lui Israel şi
au făcut pace cu David şi au de-
venit slujitorii lui. Şi sirienii n-au
mai vrut să-i ajute pe fiii lui Amon.
Şi a fost aşa: pe timpul întoar-

cerii* anuluic, în vremea când ies
împăraţii, Ioab a scos oştirea şi
a pustiit ţara fiilor lui Amon; şi
a venit şi a asediat Raba; iar Da-
vid a rămas în Ierusalim. Şi Io-
ab** a bătut Raba şi a distrus-o.
Şi David a luat* coroana de pe
capul împăratului lor (şi a gă-
sit-o în greutate de un talant de
aur şi în ea erau pietre preţioase)
şi a fost pusă pe capul lui David;
şi a luat foarte multă pradă din
cetate. Şi a scos poporul din ea şi
i-a tăiat cu ferăstraie şi cu securi
de fier şi cu topoare. Şi aşa a
făcut David tuturor cetăţilor
fiilor lui Amon. Şi David şi tot

poporul s-au întors la Ierusalim.
Şi a fost aşa: după aceasta

a izbucnit* un război la Ghezer cu
filistenii; atunci Sibecai** huşati-
tul a bătut pe Sipai, dintre fiii lui Ra-
fad; şi au fost supuşi.
Şi a mai fost o luptă cu filis-

tenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a bă-
tut pe Lahmi, fratele lui Goliat din
Gat; şi mânerul suliţei lui era ca
sulul* unui ţesător.
Şi a mai fost o luptă* în Gat;

şi era un om de statură mare, care
avea şase degete la mâini şi şase la
picioare, douăzeci şi patru; şi el i
se născuse lui Rafa.
Şi el a batjocorit pe Israel;

şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele
lui David, l-a ucis. Aceştia i s-au
născut lui Rafa în Gat şi au că-
zut prin mâna lui David şi prin
mâna slujitorilor săi.
Şi Satan* s-a ridicat împotri-

va lui Israel şi a îndemnat pe Da-
vid să numere pe Israel. Şi Da-
vid a zis lui Ioab şi căpeteniilor
poporului: �Duceţi-vă şi număraţi
pe Israel de la Beer-Şeba până la
Dan; şi aduceţi-mi* numărul lor,
ca să-l cunosc�. Şi Ioab a zis:
�DDDDDomnul să adauge la poporul
Său oricât de mulţi, de o sută de
ori pe cât este! Domnul meu, îm-
părate, nu sunt ei toţi slujitorii
domnului meu? Pentru ce cere
domnul meu lucrul acesta? Pentru
ce să fie o vină asupra lui Israel?�
Dar cuvântul împăratului a biru-
it contra lui Ioab. Şi Ioab a ple-
cat şi a mers prin tot Israelul şi
a venit la Ierusalim. Şi Ioab a
dat lui David numărul poporului
numărat. Şi toţi din Israel erau o
mie de mii şi o sută de mii de
bărbaţi care scoteau sabia; şi din
Iuda, patru sute şaptezeci de mii
de bărbaţi care scoteau sabia.
Dar pe Levi şi pe Beniamin nu-i
numărase* între ei, căci cuvân-
tul împăratului îi era urât lui
Ioab.
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Şi acest lucru a fost rău în
ochii lui Dumnezeu şi a lovit pe
Israel. Şi David a zis lui Dum-
nezeu: �Am păcătuit mult* că am
făcut lucrul acesta. Şi acum, Te
rog, fă să treacă** păcatul robului
Tău, pentru că am lucrat foarte ne-
buneşte�. Şi DDDDDomnul a vorbit lui
Gad, văzătorul* lui David, zicând:
�Du-te şi vorbeşte lui David, zi-
când: Aşa zice DDDDDomnul: Trei lu-
cruri îţi pun înainte: alege unul din
ele şi ţi-l voi face�. Şi Gad a ve-
nit la David şi i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Alege-ţia: sau trei* ani
de foamete, sau trei luni să fii
nimicit dinaintea potrivnicilor tăi
şi să te ajungă sabia vrăjmaşilor
tăi, sau trei zile sabia DDDDDomnului
şi ciuma să fie în ţară şi îngerul
DDDDDomnului să nimicească în toate
hotarele lui Israel!» Şi acum vezi
ce cuvânt să duc Aceluia care
m-a trimis�. Şi David a zis lui Gad:
�Sunt în mare strâmtorare: să cad,
te rog, în mâna DDDDDomnului, pentru
că îndurările* Lui sunt foarte ma-
rib; dar să nu cad în mâna omului!�
Şi DDDDDomnul a trimis ciumă*

peste Israel şi au căzut şaptezeci
de mii de bărbaţi din Israel.
Şi Dumnezeu a trimis un în-

ger* la Ierusalim, ca să-l nimi-
cească. Şi, pe când nimicea el,
DDDDDomnul a văzut şi I-a părut rău**
de nenorocirea aceasta şi a zis în-
gerului care nimicea: �Destul! Tra-
ge-ţi acum mâna!�. Şi îngerul
DDDDDomnului stătea lângă aria lui
Ornan iebusitul.
Şi David şi-a ridicat ochii şi a

văzut* pe îngerul DDDDDomnului stând
între pământ şi ceruri şi sabia
scoasă în mâna sa, întinsă asupra
Ierusalimului. Şi David şi bătrâ-
nii au căzut cu feţele la pământ,
înveliţi cu sac. Şi David a zis lui
Dumnezeu: �Nu eu am poruncit
să se numere poporul? Eu sunt
acela care am păcătuit şi am
făcut rău, dar aceste oi* ce au

făcut? Te rog, să fie mâna Ta,
DDDDDoamne Dumnezeul meu, peste
mine şi peste casa tatălui meu,
dar nu peste poporul Tău, ca să
fie loviţi!�
Şi îngerul DDDDDomnului a zis

lui Gad să spună lui David, ca
David să se suie şi să ridice un
altar DDDDDomnului în aria lui Ornan
iebusitul. Şi David s-a suit la cu-
vântul lui Gad, pe care-l spusese
în Numele DDDDDomnului.
Şi Ornan s-a întors şi a văzut

pe înger; şi cei patru fii ai săi
care erau cu el s-au ascuns. Şi Or-
nan treiera grâu.
Şi David a venit la Ornan; şi

Ornan s-a uitat şi l-a văzut pe Da-
vid şi a ieşit din arie şi s-a plecat
înaintea lui David cu faţa la pă-
mânt. Şi David a zis lui Ornan:
�Dă-mi locul ariei, ca să zidesc
în el un altar DDDDDomnului. Dă-mi-l
la preţul întreg, pentru ca să
fie oprită ciumac de peste popor�.
Şi Ornan a zis lui David: �Ia-ţi-l,
şi să facă domnul meu, împăra-
tul, ce este bine în ochii săi.
Iată, dau boii pentru arderea-de-
tot şi uneltele de treierat în loc de
lemne şi grâul pentru darul de
mâncare; pe toate le dau�. Şi
împăratul David a zis lui Ornan:
�Nu, ci îl voi cumpăra negreşit la
preţul întreg, pentru că nu voi
lua ce este al tău pentru DDDDDom-
nul, ca să aduc o ardere-de-tot
care să nu mă coste�. Şi David
i-a dat* lui Ornan, pentru loc, aur
în greutate de şase sute de sicli.
Şi David a zidit acolo un altar
DDDDDomnului şi a adus arderi-de-tot
şi jertfe de pace şi a chemat pe
DDDDDomnul; şi El i-a răspuns prin
foc* din ceruri pe altarul arderii-
de-tot. Şi DDDDDomnul a vorbit în-
gerului şi şi-a pus sabia din nou
în teacă.

În timpul acela, când a văzut
David că DDDDDomnul îi răspunsese
în aria lui Ornan iebusitul, a jert-
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fit acolo. Şi cortul* DDDDDomnului, pe
care-l făcuse Moise în pustiu,
şi altarul arderii-de-tot erau pe
timpul acela pe înălţime, la Gaba-
on. Dar David n-a putut să mear-
gă înaintea lui, ca să întrebe pe
Dumnezeu, pentru că era îngrozit
de sabia îngerului DDDDDomnului.
Şi David a zis: �Aceasta* este

casa DDDDDomnului Dumnezeu şi a-
cesta este altarul arderii-de-tot
pentru Israel�.
Şi David a poruncit să adune

pe străinii* care erau în ţara lui
Israel şi a pus cioplitori de pie-
tre, care să taie pietre** cioplite,
pentru a construi casa lui Dumne-
zeu. Şi David a pregătit mult fier
pentru cuie pentru uşile porţilor
şi pentru îmbinăria; şi aramă mul-
tă, fără măsură*; şi lemne de ce-
dru fără număr, pentru că si-
donienii* şi tirienii au adus lui
David lemn de cedru din belşug.
Şi David a zis: �Solomon*, fiul
meu, este tânăr şi plăpând, şi casa
care se va construi pentru DDDDDom-
nul trebuie să fie foarte mare în
faimă şi frumuseţe pentru toate
ţărileb; voi face deci pregătiri
pentru ea�. Şi David a pregătit o
mulţime de lucruri înaintea mor-
ţii lui.
Şi a chemat pe Solomon, fiul

său, şi i-a poruncit să construias-
că el casa DDDDDomnului Dumnezeu-
lui lui Israel. Şi David a zis lui So-
lomon: �Fiul meu, a fost în inima*
mea să construiesc o casă Nume-
luic** DDDDDomnului Dumnezeului
meu. Dar cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: «Tu ai
vărsat* mult sânge şi ai purtat
războaie mari: nu vei construi o
casă Numelui Meu, pentru că tu
ai vărsat mult sânge pe pământ
înaintea Mea. Iată*, ţi se va naşte
un fiu, care va fi un om al odih-
nei; şi-i voi da odihnă** înaintea
tuturor vrăjmaşilor săi de jur-îm-
prejur; pentru că numele lui va fi

Solomond şi în zilele lui voi da
pace şi linişte lui Israel. El va
construi* o casă Numelui Meu; şi
Îmi va fi** fiu şi Eu îi voi fi
Tată; şi Eu voi întări tronul împără-
ţiei lui peste Israel pentru tot-
deauna». Acum, fiul meu, DDDDDomnul
să fie cu* tine, ca să prosperi şi
să construieşti o casă DDDDDomnului
Dumnezeului tău, cum a zis El des-
pre tine. Numai să-ţi dea* DDDDDomnul
înţelepciune şi pricepere şi să te
pună peste Israel, să păzeşti le-
gea DDDDDomnului Dumnezeului tău.
Atunci vei prospera*, dacă vei lua
seama să împlineşti rânduielile
şi judecăţile pe care le-a poruncit
DDDDDomnul lui Moise, pentru Israel.
Fii tare** şi curajos! Nu te teme,
nici nu te înspăimânta. Şi iată,
din truda mea, am pregătit pentru
casa DDDDDomnului o sută de mii de
talanţi de aur şi de o mie de ori o
mie de talanţi de argint; şi aramă
şi fier fără măsură*, pentru că
este din belşug; şi am pregătit
lemn şi piatră şi tu vei mai adău-
ga la ele. Şi cu tine sunt mulţi lu-
crători: cioplitori şi lucrători în
piatră şi în lemn şi tot felul de
oameni iscusiţi în orice fel de lu-
crare. Aur, argint şi aramă şi fier
sunt fără număr. Ridică-te şi lu-
crează şi DDDDDomnul să fie cu* tine�.
Şi David a poruncit tuturor

căpeteniilor* lui Israel să-l ajute
pe Solomon, fiul său: �Nu este
DDDDDomnul Dumnezeul vostru cu
voi? Şi nu v-a dat* El odihnă de
jur-împrejur? Pentru că a dat în
mâna mea pe locuitorii ţării şi
ţara este supusă înaintea DDDDDom-
nului şi înaintea poporului Său.
Acum puneţi-vă inima şi sufletul
să caute pe DDDDDomnul Dumnezeul
vostru. Şi ridicaţi-vă şi construiţi
locaşul sfânt al DDDDDomnului Dum-
nezeu, ca să aduceţi* chivotul
legământului lui Dumnezeu
şi uneltele sfinte ale lui Dum-
nezeu în casa care va fi construită

*1 Împ. 3.4.
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2 Cr. 1.3.
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2 Sam. 24.18
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pentru Numele DDDDDomnului�.
Şi David era bătrân şi sătul

de zile şi a făcut pe Solomon*,
fiul său, împărat peste Israel.
Şi a adunat pe toate căpeteniile

lui Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.
Şi leviţii au fost număraţi de la
vârsta de treizeci* de ani în sus:
şi numărul lor era, după capetele
lor, bărbat după bărbat, treizeci şi
opt de mii. Dintre aceştia, două-
zeci şi patru de mii erau pentru
conducerea* lucrării casei DDDDDom-
nului şi şase mii erau adminis-
tratori** şi judecători; şi patru
mii erau uşieri; şi patru mii lău-
dau* pe DDDDDomnul cu instrumente,
�pe care le-am făcut** eu�, a zis
David, �pentru laudă�.
Şi David i-a împărţit* în ce-

te după fiii lui Levi: Gherşon,
Chehat şi Merari.

Dintre gherşoniţi*: Laedan şi
Şimei. Fiii lui Laedan: Iehiel,
capul, şi Zetam şi Ioel, trei. Fiii
lui Şimei: Şelomit şi Haziel şi
Haran, trei. Aceştia erau capii pă-
rinteşti ai lui Laedan. Şi fiii lui
Şimei: Iahat, Zina şi Ieuş şi Be-
ria; aceştia erau cei patru fii ai lui
Şimei. Şi Iahat era capul, şi Zina,
al doilea; şi Ieuş şi Beria n-au
avut mulţi fii, de aceea s-au nu-
mărat drept o casă părintească.

Fiii lui Chehat*: Amram, Iţe-
har, Hebron şi Uziel, patru. Fiii
lui Amram*: Aaron şi Moise. Şi
Aaron** a fost deosebit, ca să
fie sfinţit ca preasfânt, el şi fiii
lui pentru totdeauna, să ardă tă-
mâie� înaintea DDDDDomnului, să-I
slujească�� şi să binecuvânteze*�
în Numele Său pentru totdeauna.
Şi Moise, omul lui Dumnezeu:
fiii* lui au fost număraţi la se-
minţia lui Levi. Şi fiii* lui Moise:
Gherşom şi Eliezer. Fiii lui Gher-
şom: Şebuel*, capul. Şi fiii lui
Eliezer: Rehabia*, capul. Şi Elie-
zer nu avea alţi fii. Şi fiii lui Re-
habia erau foarte mulţi. Fiii lui Iţe-

har: Şelomit*, capul. Fiii lui He-
bron*: Ieriia, capul, Amaria, al
doilea, Iahaziel, al treilea, şi Ieca-
meam, al patrulea. Fiii lui Uziel:
Mica era capul şi Işia, al doilea.

Fiii lui Merari*: Mahli şi
Muşi. Fiii lui Mahli: Eleazar şi
Chis**. Şi Eleazar a murit şi nu
avea* fii, ci fiice: şi le-au luat**
de soţii fiii lui Chis, fraţiia lor.
Fiii lui Muşi*: Mahli şi Eder şi
Ieremot, trei.

Aceştia sunt fiii* lui Levi,
după casele lor părinteşti, capii
părinteşti, aşa cum au fost numă-
raţi, după numărulb numelor, după
capetele lor, care făceau lucra-
rea pentru slujba casei DDDDDomnu-
lui, de la vârsta de douăzeci** de
ani  în sus. Pentru că David a zis:
�DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel
a dat* odihnă poporului Său şi
va locui în Ierusalim pentru tot-
deauna. Şi leviţii nu vor mai pur-
ta* cortul, nici vreuna din unelte-
le sale pentru slujba sa�. Pentru
că după cuvintele din urmă* ale
lui David a fost această numărare
a fiilor lui Levi, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus. Pentru că
locul lor era alături de fiiic lui
Aaron pentru slujba casei DDDDDom-
nului, peste curţi şi peste camere
şi peste curăţirea tuturor lucruri-
lor sfinte, şi pentru lucrarea sluj-
bei casei lui Dumnezeu; şi pentru
pâinile* punerii înainte, şi pentru
floarea** făinii pentru darul de
mâncare, şi pentru turtele� fără
aluat, şi pentru cele coapte�� în
tigăi, şi pentru cele muiate cu
untdelemn şi pentru orice măsu-
ră*� şi greutate; şi ca să stea în
fiecare dimineaţă să mulţumeas-
că şi să-L laude pe DDDDDomnul, şi tot
aşa seara; şi pentru toate arderi-
le-de-tot aduse DDDDDomnului în zi-
lele de sabat*, la lunile noi, şi la
sărbători**, după număr, după
rânduiala lor, neîncetat înaintea
DDDDDomnului. Şi ei ţineau* paza cor-
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tului întâlnirii** şi paza sfântu-
lui locaş şi paza fiilor� lui Aaron,
fraţii lor, în slujba casei DDDDDom-
nului.
Şi cetele fiilor lui Aaron, fiii*

lui Aaron: Nadab şi Abihu,
Eleazar şi Itamar. Şi Nadab* şi
Abihu au murit înaintea tatălui
lor şi nu aveau fii; şi Eleazar şi
Itamar făceau slujba de preoţi.
Şi David i-a împărţit: pe Ţadoc,
dintre fiii lui Eleazar, şi pe A-
himelec*, dintre fiii lui Itamar,
după rânduiala lor în slujba lor.
Şi s-au găsit mai mulţi capi între
fiii lui Eleazar decât între fiii lui
Itamar, şi au fost împărţiţi aşa:
dintre fiii lui Eleazar, şaisprezece
capi ai caselor părinteşti, şi din-
tre fiii lui Itamar, opt, după casele
lor părinteşti. Au fost împărţiţi
prin sorţi, unul cu altul, pentru că
mai-marii locaşului sfânt şi mai-
marii casei lui Dumnezeu erau
dintre fiii lui Eleazar şi dintre fiii
lui Itamar. Şi scriitorul Şemaia,
fiul lui Netaneel, unul dintre le-
viţi, i-a scris înaintea împăratu-
lui, şi a căpeteniilor, şi a preo-
tului Ţadoc şi a lui Ahimelec,
fiul lui Abiatar, şi a capilor părin-
teşti ai preoţilor şi ai leviţilor: o
casă părintească era luată din
Eleazar şi una era luată din Itamar.
Şi sorţul întâi a ieşit pentru Ie-

hoiarib; al doilea pentru Iedaia;
al treilea pentru Harim, al patru-
lea pentru Seorim; al cincilea pen-
tru Malchia, al şaselea pentru Mi-
iamin; al şaptelea pentru Hacoţ,
al optulea pentru Abiia*; al nouă-
lea pentru Iosua, al zecelea pentru
Şecania; al unsprezecelea pentru
Eliaşib, al doisprezecelea pentru
Iachim; al treisprezecelea pentru
Hupa, al paisprezecelea pentru
Ieşebeab; al cincisprezecelea
pentru Bilga, al şaisprezecelea
pentru Imer*; al şaptesprezecelea
pentru Hezir, al optsprezecelea

pentru Hapiţeţ; al nouăspreze-
celea pentru Petahia, al două-
zecilea pentru Ezechiel; al două-
zeci şi unulea pentru Iachin, al două-
zeci şi doilea pentru Gamul; al
douăzeci şi treilea pentru Delaia,
al douăzeci şi patrulea pentru
Maazia. Şi aceasta era împărţirea
lor în slujba lor, ca să vină* în
casa DDDDDomnului, după rânduiala lor,
prin Aaron, tatăl lor, după cum îi
poruncise DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel.
Şi ceilalţi fii ai lui Levi: dintre

fiii lui Amram: Şubael*; dintre fiii
lui Şubael, Iehdia. Din Rehabia*,
dintre fiii lui Rehabia: Işia, capul.
Dintre iţehariţi: Şelomot*; dintre
fiii lui Şelomot: Iahat. Şi fiii
lui Hebron*: Ieriia, capul; Ama-
ria, al doilea; Iahaziel, al treilea;
Iecameam, al patrulea. Fiii lui
Uziel: Mica; dintre fiii lui Mica:
Şamir; fratele lui Mica: Işia; din-
tre fiii lui Işia: Zaharia. Fiii lui
Merari*: Mahli şi Muşi; fiii lui
Iaazia: Benoa. Fiii lui Merari: din
Iaazia: Beno şi Şohamb şi Zacur
şi Ibri. Din Mahli: Eleazar; şi el
nu avea* fii. Din Chis, fiii lui
Chis: Ierahmeel.  Şi fiii lui Muşi*:
Mahli şi Eder şi Ierimot. Aceştia
sunt fiii leviţilor, după casele lor
părinteşti. Şi aceştia au aruncat
sorţ, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron,
înaintea împăratului David, şi a
lui Ţadoc, şi a lui Ahimelec, şi a
capilor părinteşti ai preoţilor şi ai
leviţilor, capul părintesc ca şi
fratele său cel mai mic.
Şi David şi căpeteniile oşti-

rii au deosebit pentru slujbă din-
tre fiii lui Asaf* şi ai lui Heman
şi ai lui Iedutun pe cei care să
profeţeascăc** cu harfe� şi cu lire
şi cu chimvale. Şi numărul oa-
menilor întrebuinţaţid după sluj-
ba lor era: dintre fiii lui Asaf:
Zacur şi Iosif şi Netania şi Aşa-
reela, fiii lui Asaf, sub conducereae
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lui Asaf, care profeţea sub condu-
cerea împăratului. Din Iedutun*,
fiii lui Iedutun: Ghedalia şi Ţeri
şi Isaia şi Haşabia şi Matitia şi
Şimeia, şase, sub mâna tatălui lor,
Iedutun, care profeţea cu harfa, ca
să laude şi să mărească pe DDDDDom-
nul. Din Heman, fiii lui Heman:
Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, şi
Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata,
Ghidalti, şi Romamti-Ezer, Ioş-
becaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot:
toţi aceştia erau fiii lui Heman,
văzătorul împăratului în cuvinte-
le lui Dumnezeu, ca să înalţe pu-
terea Luib; şi Dumnezeu a dat lui
Heman paisprezece fii şi trei fii-
ce. Toţi aceştia erau sub mâna pă-
rinţilor lor, Asaf, şi Iedutun, şi He-
man, la cântare în casa DDDDDomnu-
lui, cu chimvale*, lire şi harfe,
pentru slujba casei lui Dumnezeu,
sub mâna împăratului. Şi numă-
rul* lor, cu fraţii lor care erau în-
văţaţi în cântarea DDDDDomnului, toţi
iscusiţic, erau două sute optzeci
şi opt.
Şi au aruncat sorţi, unul şi al-

tul, pentru îndatoririle lor, cel mic
ca şi cel mare, maestruld* şi uce-
nicul. Şi întâiul sorţ a ieşit pen-
tru Asaf, lui Iosif; Ghedalia, al
doilea; el şi fraţii săi şi fiii săi
erau doisprezece; al treilea, Zacur,
fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;
al patrulea, Iţerie, fiii săi şi fraţii
săi, doisprezece; al cincilea, Ne-
tania, fiii săi şi fraţii săi, doispre-
zece; al şaselea, Buchia, fiii săi şi
fraţii săi, doisprezece; al şaptelea,
Iesareela, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al optulea, Isaia, fiii săi
şi fraţii săi, doisprezece; al nouă-
lea, Matania, fiii săi şi fraţii săi,
doisprezece; al zecelea, Şimei, fiii
săi şi fraţii săi, doisprezece; al un-
sprezecelea, Azareelf, fiii săi şi
fraţii săi, doisprezece; al doispre-
zecelea, Haşabia, fiii săi şi fraţii
săi, doisprezece; al treisprezece-

lea, Şubaelg, fiii săi şi fraţii săi,
doisprezece; al paisprezecelea,
Matitia, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al cincisprezecelea, Ie-
remot, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al şaisprezecelea, Ha-
nania, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al şaptesprezecelea, Ioş-
becaşa, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al optsprezecelea, Ha-
nani, fiii săi şi fraţii săi, doispre-
zece; al nouăsprezecelea, Maloti,
fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;
al douăzecilea, Eliata, fiii săi şi fraţii
săi, doisprezece; al douăzeci şi
unulea, Hotir, fiii săi şi fraţii săi,
doisprezece; al douăzeci şi doilea,
Ghidalti, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al douăzeci şi treilea,
Mahaziot, fiii săi şi fraţii săi, doi-
sprezece; al douăzeci şi patrulea,
Romamti-Ezer, fiii săi şi fraţii
săi, doisprezece.

Cetele uşierilor: dintre coreiţi:
Meşelemia, fiul lui Kore*, dintre
fiii lui Asaf. Şi Meşelemia a avut
fii: Zaharia*, întâiul-născut; Ie-
diael, al doilea; Zebadia, al trei-
lea; Iatniel, al patrulea; Elam, al
cincilea; Iohanan, al şaselea; Eli-
oenai, al şaptelea. Şi fiii lui O-
bed-Edom*: Şemaia, întâiul-năs-
cut; Iozabad, al doilea; Ioah, al
treilea; Sacar, al patrulea; Netane-
el, al cincilea; Amiel, al şaselea;
Isahar, al şaptelea; Peultai, al
optulea; pentru că Dumnezeu l-a
binecuvântat. Şi lui Şemaia, fiul
său, i s-au născut fii, care au con-
dus în casa tatălui lor, pentru că
erau bărbaţi vitejih. Fiii lui Şe-
maia: Otni, şi Refael, şi Obed, El-
zabad, fraţii săi, oameni viteji,
Elihu şi Semahia. Toţi aceştia erau
dintre fiii lui Obed-Edom; şi fiii
lor şi fraţii lor, oameni viteji*,
puternici pentru slujbă, şaizeci şi
doi din Obed-Edom. Fiii şi fraţii
lui Meşelemia, oameni viteji, opt-
sprezece. Şi Hosa*, dintre fiii lui
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Merari, a avut fii: Şimri, capul,
deşi nu era întâiul-născut, dar ta-
tăl său l-a pus cap. Hilchia, al doi-
lea; Tebalia, al treilea; Zaharia,
al patrulea; toţi fiii şi fraţii lui
Hosa, treisprezece. Dintre aceştia
erau cetele uşierilor, ale capilor
lor bărbăteşti, având îndatoriri
împreună cu fraţii lor, pentru îm-
plinirea slujbei în casa DDDDDomnului.
Şi au aruncat sorţi*, cel mic

ca şi cel mare, după casele lor
părinteşti, pentru fiecare poartă. Şi
sorţul dinspre răsărit a căzut pe
Şelemia. Şi au aruncat sorţi pen-
tru Zaharia, fiul său, sfătuitor în-
ţelept; şi sorţul său a ieşit spre
nord; pentru Obed-Edom spre
sud, şi pentru fiii săi, casa de me-
rindea. Pentru Şupim şi Hosa,
spre apus, cu poarta Şalechet, la
calea suişului*, o strajă în faţa altei
străji. Spre răsărit erau şase leviţi;
spre nord, patru pe zi; spre sud,
patru pe zi; şi în casa de merinde
câte doi. Lângă Parbarb, spre apus:
patru erau spre drum, doi lângă
Parbar. Acestea sunt cetele uşie-
rilor, dintre fiii coreiţilor şi dintre
fiii lui Merari.

Cât despre leviţi: Ahiia erac

peste vistieriile* casei lui Dumne-
zeu şi peste vistieriile** lucruri-
lor închinate. Fiii lui Laedan, fiii
gherşoniţilor din Laedan, capii
părinteşti ai lui Laedan gher-
şonitul erau: Iehieli*; fiii lui Iehieli:
Zetam, şi Ioel, fratele său, peste
vistieriile casei DDDDDomnului.

Dintre amramiţi*, dintre iţe-
hariţi, dintre hebroniţi, dintre uzi-
eliţi ... Şi Şebuel*, fiul lui Gher-
şom, fiul lui Moise, era căpete-
nied peste vistierii. Şi fraţii săi din
Eliezer: Rehabia, fiul său; şi Isaia,
fiul său; şi Ioram, fiul său; şi
Zicri, fiul său; şi Şelomit*, fiul său.
Acest Şelomit şi fraţii săi erau
peste toate vistieriile lucrurilor
închinate, pe care le închinaseră*
împăratul David şi capii părin-

teşti, căpeteniile peste mii şi pes-
te sute şi căpeteniile oştirii. Le în-
chinaseră din războaie şi din
prăzi, ca să întreţină casa DDDDDom-
nului. Şi tot ce închinase Samuel,
văzătorul*, şi Saul, fiul lui Chis,
şi Abner, fiul lui Ner, şi Ioab,
fiul Ţeruiei: tot ce era închinat era
sub mâna lui Şelomit şi a fraţilor săi.

Dintre iţehariţi: Chenania şi
fiii săi erau peste Israel, pentru
treburile din afară, ca adminis-
tratori* şi judecători. Dintre he-
broniţi: Haşabia* şi fraţii săi, o
mie şapte sute de oameni viteji,
puşi peste Israel, dincoace de Ior-
dan, spre apus, pentru toate tre-
burile DDDDDomnului şi pentru slujba
împăratului. Dintre hebroniţi, Ie-
riia* era capul hebroniţilor, după
genealogiile lor, după părinţi. (În
al patruzecilea an al împărăţiei
lui David au fost căutaţi şi s-au
gă-sit între ei, la Iaezer** în Gala-
ad, bărbaţi viteji.) Şi fraţii săi, oa-
meni viteji, erau două mii şapte
sute, capi părinteşti. Şi împăratul
David i-a pus peste rubeniţi, şi
gadiţi, şi jumătatea seminţiei lui
Manase, pentru toate treburile lui
Dumnezeu şi pentru treburile*
împăratului.
Şi fiii lui Israel, după numă-

rul lor, capii părinteşti şi căpe-
teniile peste mii şi peste sute şi
administratorii lor slujeau împă-
ratului în toate treburile cetelor
lor, care intrau şi ieşeau lună de
lună, în toate lunile anului; fiecare
ceată avea douăzeci şi patru de
mii de oameni.

Peste ceata întâi, pentru luna
întâi, era Iaşobeam*, fiul lui Zab-
diel; şi în ceata sa erau douăzeci
şi patru de mii. El era dintre fiii
lui Pereţ, capul tuturor căpe-
teniilor oştirii pentru luna întâi.
Şi peste ceata pentru luna

a doua era Dodai ahohitul; şi
în ceata sa era şi Miclot, condu-
cătorul; şi în ceata sa erau
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douăzeci şi patru de mii.
A treia căpetenie a oştirii,

pentru luna a treia, era Benaia*,
fiul lui Iehoiada, preotul, capul;
şi în ceata sa erau douăzeci şi pa-
tru de mii. Acest Benaia era un
viteaz* dintre cei treizeci şi peste
cei treizeci. Şi în ceata sa era A-
mizadab, fiul său.

Al patrulea, pentru luna a pa-
tra, era Asael*, fratele lui Ioab;
şi Zebadia, fiul său, după el. Şi
în ceata sa erau douăzeci şi patru
de mii.

Al cincilea, pentru luna a cin-
cea, era căpetenia Şamehut iz-
rahitul. Şi în ceata sa erau două-
zeci şi patru de mii.

Al şaselea, pentru luna a şa-
sea, era Ira*, fiul lui Icheş din
Tecoa. Şi în ceata sa erau două-
zeci şi patru de mii.

Al şaptelea, pentru luna a
şaptea, era Heleţ* din Pelon, din-
tre fiii lui Efraim. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.

Al optulea, pentru luna a opta,
era Sibecai* huşatitul, dintre ze-
rahiţi. Şi în ceata sa erau două-
zeci şi patru de mii.

Al nouălea, pentru luna a
noua, era Abiezer* din Anatot,
dintre beniamiţi. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.

Al zecelea, pentru luna a ze-
cea, era Maharai* din Netofa,
dintre zerahiţi. Şi în ceata sa erau
douăzeci şi patru de mii.

Al unsprezecelea, pentru luna
a unsprezecea, era Benaia* din
Piraton, dintre fiii lui Efraim. Şi
în  ceata sa erau douăzeci şi patru
de mii.

Al doisprezecelea, pentru luna
a douăsprezecea, era Heldai* din
Netofa, din Otniel. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.
Şi peste seminţiile lui Israel

erau: pentru rubeniţi era căpetenie
Eliezer, fiul lui Zicri; pentru si-
meoniţi: Şefatia, fiul lui Maaca;

pentru leviţi: Haşabia*, fiul lui
Chemuel; pentru cei din Aaron:
Ţadoc; pentru Iuda: Elihu*, dintre
fraţii lui David; pentru Isahar:
Omri, fiul lui Micael; pentru Zabu-
lon: Işemaia, fiul lui Obadia; pen-
tru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;
pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul
lui Azazia; pentru jumătatea se-
minţiei lui Manase: Ioel, fiul lui
Pedaia; pentru jumătatea seminţiei
lui Manase în Galaad: Ido, fiul lui
Zaharia; pentru Beniamin: Iaa-
siel, fiul lui Abner; pentru Dan:
Azareel, fiul lui Ieroham. Acestea
sunt căpeteniile seminţiilor lui Is-
rael. Şi David n-a luat din numă-
rul lor de la vârsta de douăzeci
de ani în jos, pentru că DDDDDomnul
zisese* că va înmulţi pe Israel ca
stelele cerurilor. Ioab, fiul Ţeru-
iei, a început să numere, dar n-a
terminat; şi pentru aceasta a
fost mânia* DDDDDomnului peste Israel,
şi numărul n-a fost pus în istoria
cronicilor împăratului David.
Şi peste vistieriile împăratului

era rânduit Azmavet, fiul lui Adi-
el; şi peste vistieriile din câmp,
din cetăţi, din sate şi din turnuri
era Ionatan, fiul lui Ozia. Şi peste
lucrătorii câmpului la aratul ogo-
rului era Ezri, fiul lui Chelub. Şi
peste vii era Şimei din Rama; şi
peste pivniţele de vin din vii era
Zabdi din Şifmi. Şi peste măslini
şi peste sicomorii* care erau în
vale era Baal-Hanan din Gheder;
şi peste proviziile de untdelemn,
Ioaş. Şi peste cirezile care păş-
teau în Sarona* era Şitrai din Sa-
ron; şi peste cirezile care erau în
văi era Şafat, fiul lui Adlai. Şi pes-
te cămile era Obil ismaelitul; şi
peste măgari, Iehdia din Meronot.
Şi peste turme era Iaziz hagare-
nitul*. Toţi aceştia erau căpetenii
peste averea împăratului David.
Şi Ionatan, unchiulb lui David,

era sfătuitor, om înţelept şi scrii-
tor; şi Iehiel, fiul lui Hacmoni, era
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cu fiii împăratului. Şi Ahitofel*
era consilierul împăratului şi Hu-
şai** architul era prietenul îm-
păratului. Şi după Ahitofel erau
Iehoiada, fiul lui, Benaia, şi Abia-
tar*; şi căpetenia oştirii împă-
ratului era Ioab**.
Şi David a adunat la Ierusa-

lim toate căpeteniile lui Israel,
căpeteniile seminţiilor* şi căpe-
teniile cetelor** care slujeau îm-
păratului şi căpeteniile peste mii
şi căpeteniile peste sute şi că-
peteniile� peste toată averea şi
peste toate turmele împăratului,
şi pe fiii săi împreună cu famenii,
şi pe bărbaţii puternici şi pe toţi
bărbaţii�� viteji. Şi David, îm-
păratul, a stat în picioare şi a zis:
�Ascultaţi-mă, fraţii mei şi po-
porul meu! A fost în inima* mea
să construiesc o casă de odihnă
pentru chivotul legământului
DDDDDomnului şi pentru aşternutul**
picioarelor Dumnezeului nostru; şi
am făcut pregătiri pentru con-
struire. Dar Dumnezeu mi-a zis:
«Să nu construieşti* tu o casă
Numelui Meu, pentru că eşti
om de război şi ai vărsat** sânge».
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel
m-a ales* pe mine din toată casa
tatălui meu, ca să fiu împărat
peste Israel pentru totdeauna;
pentru că pe Iuda** l-a ales con-
ducător, şi din casa lui Iuda, casa�
tatălui meu, şi dintre�� fiii tatălui
meu a găsit plăcere în mine, ca să
mă facă împărat peste tot Israelul.
Şi dintre* toţi fiii mei (pentru că
DDDDDomnul mi-a dat mulţi fii) a ales
pe Solomon**, fiul meu, ca să
şadă pe tronul împărăţiei DDDDDom-
nului, peste Israel. Şi mi-a zis:
«Solomon*, fiul tău, va construi
casa Mea şi curţile Mele, pentru
că Mi l-am ales fiu; şi Eu îi voi
fi Tată. Şi voi întări împărăţia lui
pentru totdeauna, dacă va fi*
statornic să împlinească porunci-
le Mele şi judecăţile Mele, ca în
ziua aceasta». Şi acum, în ochii
întregului Israel � adunarea DDDDDom-

nului � şi în auzul Dumnezeului
nostru: păziţi şi căutaţi toate po-
runcile DDDDDomnului Dumnezeului
vostru, ca să stăpâniţi ţara cea
bună, şi s-o lăsaţi moştenire fiilor
voştri după voi, pentru totdeauna.
Şi tu, Solomon, fiul meu, cunoaş-
te* pe Dumnezeul părintelui tău
şi slujeşte-I** cu inimă întreagă
şi cu suflet binevoitor; pentru că
DDDDDomnul cercetează� toate inimile
şi înţelege toate întocmirile gân-
durilor. Dacă-L vei căuta��, El va
 fi găsit de tine; dar, dacă-L vei
părăsi, şi El te va lepăda pentru
totdeauna. Ia seama acum că
DDDDDomnul te-a ales ca să constru-
ieşti o casă pentru locaşul sfânt.
Fii tare* şi lucrează!�
Şi David a dat* lui Solomon,

fiul său, modelul pridvorului**
templului şi al caselor sale, şi al
vistieriilor sale, şi al camerelor
sale de sus, şi al camerelor sale
dinăuntru, şi al casei� scaunului
îndurării şi modelul a tot ce era
în el, prin Duhul, pentru curţile
casei DDDDDomnului şi pentru toate
camerele de jur-împrejur, pentru
vistieriile* casei lui Dumnezeu, şi
pentru vistieriile lucrurilor închi-
nate, şi pentru cetele preoţilor*
şi ale leviţilor**, şi pentru toată
lucrarea slujbei casei DDDDDomnului,
şi pentru toate uneltele de slujbă
în casa DDDDDomnului � şi aur, după
greutate, pentru cele de aur, pentru
toate uneltele fiecărui fel de sluj-
bă; şi argint pentru toate uneltele
de argint, după greutate, pentru
toate uneltele fiecărui fel de sluj-
bă; şi greutatea sfeşnicelor de aur*
şi a candelelor de aur, după greu-
tatea fiecărui sfeşnic şi a can-
delelor lui; şi argint pentru sfeş-
nicele de argint, după greutate,
pentru sfeşnic şi pentru candele-
le lui, după întrebuinţarea fiecă-
rui sfeşnic; şi aur, după greutate,
pentru mesele pâinilor pentru pu-
nerea înainte, pentru fiecare ma-
să; şi argint pentru mesele de ar-
gint; şi aur curat pentru furculiţe
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şi farfurii adância şi urcioare; şi
pentru lighenuşeleb de aur, după
greutate, pentru fiecare lighenuş;
şi argint pentru lighenuşele de
argint, după greutate, pentru fie-
care lighenuş; şi, pentru altarul
tămâiei*, aur curat, după greuta-
te; şi modelul carului heruvimi-
lor** de aur, care întindeau aripi-
le lor şi acopereau chivotul legă-
mântului DDDDDomnului. �Totul�, a zis
David, �toate lucrările* modelu-
lui, m-a făcut DDDDDomnul să le pri-
cep în scris, prin mâna Lui peste
mine�.
Şi David a zis lui Solomon,

fiul său: �Fii tare* şi curajos şi
lucrează; nu te teme şi nu te
înspăimânta, pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul meu este cu tine. El
nu te va lăsa**, nici nu te va pă-
răsi, până nu se va termina
toată lucrarea pentru slujba casei
DDDDDomnului. Şi iată aici cetele*
preoţilor şi ale leviţilor pentru
toată slujba casei lui Dumnezeu;
şi cu tine sunt, pentru toată lu-
crarea, tot felul de oameni bine-
voitori** şi iscusiţi în tot felul de
lucrări; şi căpeteniile şi tot popo-
rul sunt în totul la cuvântul tău�.
Şi împăratul David a zis către

întreaga adunare: �Solomon, fiul
meu, singurul pe care l-a ales*
Dumnezeu, este tânăr** şi plă-
pând, şi lucrarea este mare, pentru
că palatul nu este pentru oameni,
ci pentru DDDDDomnul Dumnezeu. Şi
am pregătit, după toată puterea
mea, pentru casa Dumnezeului
meu: aur pentru cele de aur, şi ar-
gint pentru cele de argint, şi ara-
mă pentru cele de aramă, fier
pentru cele de fier, şi lemn pentru
cele de lemn; pietre de onix* şi
pietre de montat, pietre scânteie-
toare şi de felurite culori, şi tot
felul de pietre preţioase, şi pietre
de marmurăc, o mulţime. Şi mai
mult, în dragostea mea pentru ca-

sa Dumnezeului meu, am dat din
proprietatea mea, din aur şi argint,
pentru casa Dumnezeului meu,
peste şi pe lângă tot ce am pre-
gătit pentru casa sfântului locaş:
trei mii de talanţi de aur, din au-
rul de Ofir*, şi şapte mii de ta-
lanţi de argint curăţit pentru îm-
brăcarea pereţilor caselor, aur
pentru cele de aur, şi argint pentru
cele de argint, şi pentru orice fel de
lucrare făcută de mâinile meş-
teşugarilor. Şi cine este gata* să
consacred astăzi pentru DDDDDomnul?�
Şi capii* părinteşti şi căpe-

teniile seminţiilor lui Israel şi
căpeteniile peste mii şi peste sute
şi căpeteniile** peste avutul îm-
păratului au adus de bunăvoie�
şi au dat pentru lucrarea casei lui
Dumnezeu cinci mii de talanţi de
aur, şi zece mii de daricie, şi zece
mii de talanţi de argint, şi opt-
sprezece mii de talanţi de aramă,
şi o sută de mii de talanţi de fier.
Şi cine aveaf pietre preţioase le-a
adus la vistieria casei DDDDDomnului,
în mâinile lui Iehiel* gherşonitul.
Şi poporul s-a bucurat*, pen-

tru că aduseseră de bunăvoie,
pentru că dăruiau** de bunăvoie
cu o inimă întreagă DDDDDomnului; şi
împăratul David s-a bucurat şi
el cu mare bucurie.
Şi David a binecuvântat pe

DDDDDomnul în ochii întregii adunări
şi David a zis: �Binecuvântat să
fii, DDDDDoamne Dumnezeul tatălui
nostru Israel, din eternitate şi
pentru eternitate! A Ta*, DDDDDoam-
ne, este mărimea şi puterea şi
gloria şi splendoarea şi măreţia;
pentru că tot ce este în ceruri şi
pe pământ este al Tău; a Ta,
DDDDDoamne, este împărăţia, şi Tu
eşti înălţat drept Cap peste toate.
Şi bogăţia* şi gloria sunt de la
Tine şi Tu stăpâneşti peste toate;
şi în mâna Ta este tărie şi putere;
şi în mâna Ta este să faci mare
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şi să dai tărie tuturor. Şi acum,
Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim
şi lăudăm Numele Tău cel glo-
rios. Dar cine sunt eu şi ce este
poporul meu, ca să putem dărui
de bunăvoie în felul acesta?
Pentru că totul este de la Tine
şi din mâna Ta primim ce Îţi a-
ducema�. Pentru că noi suntem
străini* înaintea Ta şi călători,
ca toţi părinţii noştri; zilele**
noastre pe pământ sunt ca o um-
bră şi nu este nici o speranţă.
DDDDDoamne Dumnezeul nostru, toată
această strângere, pe care am
pregătit-o spre a-Ţi construi o
casă pentru Numele Tău cel sfânt,
este din mâna Ta şi totul este al
Tău. Şi ştiu, Dumnezeul meu, că
Tu încerci* inima şi că Îţi pla-
ce** dreptatea; şi în dreptatea
inimii mele am dăruit de bunăvoie
toate acestea; şi am văzut cu bu-
curie pe poporul Tău, care se află
aici, dăruindu-Ţi de bunăvoie.
DDDDDoamne Dumnezeul lui Avra-
am, al lui Isaac şi al lui Israel,
părinţii noştri, păstrează pentru
totdeauna aceasta, ca întocmire a
gândurilor inimii poporului Tău
şi îndreaptă-le inimile spre Tine.
Şi dă* lui Solomon, fiul meu, o
inimă întreagă, ca să păzească
poruncile Tale, mărturiile Tale şi
rânduielile Tale, şi să facă totul,
şi să construiască palatul pentru
care am făcut** pregătiri�.
Şi David a zis către toată adu-

narea: �Binecuvântaţi pe DDDDDomnul
Dumnezeul vostru�. Şi toată adu-
narea a binecuvântat pe DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor lor; şi s-au
închinat DDDDDomnului şi s-au plecat
înaintea împăratului.
Şi a doua zi după aceea au

adus DDDDDomnului jertfe şi au înăl-
ţat arderi-de-tot DDDDDomnului: o mie
de tauri, o mie de berbeci, o mie
de miei, cu darurile lor de băutu-
ră, şi o mulţime* de jertfe, pentru
tot Israelul. Şi au mâncat şi au
băut înaintea DDDDDomnului în ziua
aceea cu mare bucurie. Şi au fă-
cut împărat a doua oară pe So-
lomon, fiul lui David, şi l-au uns*
înaintea DDDDDomnului, ca să fie con-
ducător, şi pe Ţadoc, să fie preot.
Şi Solomon a şezut pe tronul

DDDDDomnului, ca împărat în locul
lui David, tatăl său, şi a pros-
perat; şi tot Israelul l-a ascultat.
Şi toate căpeteniile şi vitejii şi, de
asemenea, toţi fiii împăratului
David i s-au supus* luib Solomon,
împăratul. Şi DDDDDomnul a mărit
nespus pe Solomon, în ochii în-
tregului Israel şi i-a dăruit stră-
lucire* împărătească, aşa cum
n-a avut nici un împărat peste
Israel mai înainte de el.
Şi David, fiul lui Isai, a îm-

părăţit peste tot Israelul. Şi zile-
le* cât a împărăţit el peste Israel
au fost patruzeci de ani. La He-
bron** a împărăţit şapte ani şi
la Ierusalim a împărăţit treizeci
şi trei. Şi a murit* la bună bă-
trâneţe, sătul** de zile, de avere
şi de glorie. Şi Solomon, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi faptele împăratului David,

cele dintâi şi cele de pe urmă,
iată, sunt scrise în cuvintelec lui
Samuel, văzătorul, şi în cuvintelec

profetului Natan, şi în cuvintelec

lui Gad, văzătorul, cu toată îm-
părăţia lui, şi cu puterea lui, şi cu
timpurile* care au trecut peste
el, şi peste Israel, şi peste toate
împărăţiile ţărilor.

*Lev. 25.23.
Ps. 39.12.
Ev. 11.13.
1 Pet. 2.11.
**Iov 14.2.
Ps. 90.9;
102.11; 144.4

*1 Sam. 16.7
Cap. 28.9.
**Pr. 11.20.

*Cap. 28.9.
Ps. 72.1.
**Cap. 22.14
Vers. 1,2.
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Şi Solomon*, fiul lui David,
s-a întărit în împărăţia sa şi
DDDDDomnul Dumnezeul său era cu**
el şi l-a mărit� nespus.
Şi Solomon a vorbit către tot

Israelul, către căpeteniile* peste
mii şi peste sute şi către judecă-
tori şi către toţi conducătorii în-
tregului Israel, capii părinteştib.
Şi Solomon s-a dus cu toată adu-
narea la înălţimea de la Gaba-
on*, pentru că acolo era cortul
întâlnirii lui Dumnezeu pe care-l
făcuse** Moise, slujitorul DDDDDom-
nului, în pustiu. Dar David suise
chivotul* lui Dumnezeu de la
Chiriat-Iearim în locul pe care
i-l pregătise David, pentru că îi
întinsese un cort la Ierusalim.
Şi altarul* de aramă pe care-l fă-
cuse Beţaleel**, fiul lui Uri, fiul
lui Hur, era acolo înaintea cortu-
lui DDDDDomnului; şi Solomon şi adu-
narea l-au cercetat. Şi Solomon
s-a suit acolo înaintea DDDDDomnului,
la altarul de aramă care era la cor-
tul întâlnirii, şi a înălţat* o mie
de arderi-de-tot pe el.

În aceeaşi noapte*, Dumnezeu
S-a arătat lui Solomon şi i-a zis:
�Cere ce vrei să-ţi dauc�. Şi Solo-
mon I-a spus lui Dumnezeu: �Tu
ai arătat mare îndurare* lui Da-
vid, tatăl meu, şi m-ai făcut** îm-
părat în locul său. Acum, DDDDDoamne
Dumnezeule, să fie întărit cuvân-
tul Tău către David, tatăl meu,
pentru că m-ai făcut* împărat pes-
te un popor numeros ca** pul-
berea pământului. Acum dă-mi
înţelepciune* şi cunoştinţă, ca să
pot** ieşi şi intra înaintea acestui
popor; pentru că cine poate jude-
ca pe acest mare popor al Tău?�
Şi Dumnezeu* a zis lui Solomon:

�Pentru că aceasta este în inima
ta şi n-ai cerut avuţie, bogăţii,
onoared, nici viaţa celor care te
urăsc, şi n-ai cerut zile multe, ci
ai cerut înţelepciune şi cunoştinţă
pentru tine, ca să poţi judeca pe
poporul Meu peste care te-am
făcut împărat: înţelepciune şi cu-
noştinţă îţi sunt date; şi îţi voi da
avuţie şi bogăţii şi onoare aşa cum
n-au avut* împăraţii care au fost
mai înainte de tine şi nici unul
după tine nu va avea la fel�.

Apoi Solomon a venit de la
înălţimea din Gabaon, dinaintea
cortului întâlnirii, la Ierusalim
şi a împărăţit peste Israel.
Şi Solomon a adunat* care şi

călăreţi; şi avea** o mie patru su-
te de care şi douăsprezece mii
de călăreţi; şi i-a aşezat în cetă-
ţile� pentru care şi pe lângă îm-
părat, în Ierusalim. Şi împăratul a
făcut* argintul şi aurul în Ieru-
salim ca pietrele, şi cedrii ca
sicomorii care sunt din abunden-
ţă în vale. Şi caii* pe care-i avea
Solomon erau aduşi din Egipte; o
caravană a negustorilorf împă-
ratului aducea o mulţime de cai
cu un preţ. Şi se suiau şi aduceau
din Egipt un car pentru şase sute
de sicli de argint şi un cal pentru
o sută cincizeci. Şi tot astfel a-
duceau prin mâna lor pentru toţi
împăraţii hetiţilor şi pentru îm-
păraţii Sirieig.
Şi Solomon a hotărâth* să

construiască o casă pentru Nu-
mele DDDDDomnului şi o casă pentru
împărăţia sa. Şi Solomon a nu-
mărat* şaptezeci de mii de
oameni să poarte poveri şi
optzeci de mii de cioplitori în
piatră, pe munte, şi trei mii şase

*1 Cr. 29.25.
Cap. 9.22.
Ecl. 2.9.

*1 Împ. 10.26
**1 Împ. 4.26
�1 Împ. 9.19.
Cap. 9.25.

*1 Împ. 10.27
Cap. 9.27.
Iov 22.24.

*1 Împ. 10.28;
10.29.
Cap. 9.28.

*1 Împ. 5.5.

*1 Împ. 5.15.
Vers. 18.
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sute să-i supravegheze.
Şi Solomon a trimis* la Hi-

ram, împăratul Tirului, zicând:
�Cum** ai făcut lui David, tatăl
meu, şi i-ai trimis cedri ca să-şi
construiască o casă în care să lo-
cuiască, fă-mi şi mie. Iată, eu con-
struiesc* o casă Numelui DDDDDom-
nului Dumnezeului meu, ca să I-o
închin, ca să arda** tămâie plăcut
mirositoare înaintea Lui şi pentru
aşezarea� neîncetată a pâinilor şi
pentru arderile-de-tot�� de dimi-
neaţă şi de seară şi la sabate*� şi
la lunile noi şi la sărbătorile
DDDDDomnului Dumnezeului nostru.
Aceasta este rânduit pentru tot-
deauna în Israel. Şi casa pe care o
voi construi este mare, pentru că
Dumnezeul nostru este mare, mai
presus* de toţi dumnezeii. Dar
cine-I* poate construi o casă?
Pentru că cerurile şi cerurile ce-
rurilor nu-L pot cuprinde; şi cine
sunt eu să-I construiesc o casă,
decât ca să ard tămâieb înaintea
Lui? Şi acum, trimite-mi un om
priceput să lucreze în aur şi în
argint şi în aramă şi în fier
şi în purpură şi în stacojiu şi în
albastru şi care să ştie să grave-
ze, ca să lucreze cu oamenii pri-
cepuţi care sunt cu mine în Iuda
şi în Ierusalim, pe care i-a pre-
gătit* David, tatăl meu. Şi trimi-
te-mi* şi lemn de cedru, de chi-
paros şi de santalc, din Liban,
pentru că ştiu că slujitorii tăi se
pricep la tăiatul lemnelor în Li-
ban. Şi, iată, slujitorii mei vor fi
cu slujitorii tăi. Şi să-mi pregă-
tească lemn mult, deoarece casa
pe care o construiesc va fi mare
şi minunată. Şi, iată, voi da tăieto-
rilor*, slujitorilor tăi care vor tăia
lemnul, douăzeci de mii de cori
de grâu treieratd şi douăzeci de
mii de cori de orz şi douăzeci de
mii de baţi de vin şi douăzeci
de mii de baţi de untdelemn�.

Şi Hiram, împăratul Tirului,
a zis în scrisoarea pe care i-a tri-
mis-o lui Solomon: �Pentru că
DDDDDomnul iubeşte* pe poporul
Său, de aceea te-a făcut împărat
peste ei�. Şi Hiram a zis: �Bi-
necuvântat* să fie DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Israel, care a făcut**
cerurile şi pământul, care a dat
împăratului David un fiu înţelept,
înzestrat cu pricepere şi înţele-
gere, care va construi o casă
DDDDDomnului şi o casă pentru îm-
părăţia sa. Şi acum îţi trimit un
bărbat priceput, înzestrat cu în-
ţelegere, pe Hiram-Abie, fiul*
unei femei dintre fiicele lui Dan,
şi al cărui tată era un bărbat
din Tir, priceput să lucreze în
aur şi în argint, în aramă, în fier,
în piatră şi în lemn, în purpură,
în albastru şi în in subţire şi
în stacojiu şi să facă orice fel
de gravură şi să inventeze orice
invenţie care i se va da, cu oa-
menii tăi pricepuţi şi cu oamenii
pricepuţi ai domnului meu David,
tatăl tău. Şi acum, domnul* meu
să trimită robilor săi grâul şi or-
zul, untdelemnul şi vinul despre
care a vorbit. Şi vom tăia* lemn
din Liban după toată trebuinţa
ta şi ţi-l vom aduce în plute pe
mare, la Iafo, şi îl vei sui la
Ierusalim�.
Şi Solomon a numărat* pe

toţi străinii care erau în ţara lui
Israel, după numărătoarea pe care
le-o făcuse David**, tatăl său. Şi
s-au găsit o sută cincizeci şi trei
de mii şase sute. Şi a pus şapte-
zeci* de mii dintre ei să fie
purtători de poveri şi optzeci de
mii cioplitori în piatră, în munţi,
şi trei mii şase sute suprave-
ghetori, care să pună pe popor să
lucreze.
Şi Solomon a început* con-

struirea casei DDDDDomnului la Ieru-
salim**, pe muntele Moriaf, unde

*1 Împ. 5.2.
**1 Cr. 14.1.

*Vers. 1.
**Ex. 30.7.
�Ex. 25.30.
Lev. 24.8.
��Ex. 29.38.
*�Num. 28.3;
28.9,11.

*Ps. 135.5.

*1 Împ. 8.27.
Cap. 6.18.
Is. 66.1.

*1 Cr. 22.15.

*1 Împ. 5.6.

*1 Împ. 5.11.

*1 Împ. 10.9.
Cap. 9.8.

*1 Împ. 5.7.
**Gen. 1;2.
Ps. 33.6;
102.25; 124.8;
136.5,6.
Fap. 4.24;
14.15.
Apoc. 10.6.

*1 Împ. 7.13;
7.14.

*Vers. 10.
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5.15,16;
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22.14.
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Se arătasea DDDDDomnul tatălui său
David, în locul pe care-l pregă-
tise David în aria lui Ornan� ie-
busitul. Şi a început să constru-
iască în a doua zi a lunii a doua,
în al patrulea an al împărăţiei sale.
Şi acestea au fost temeliile*

lui Solomon pentru construirea
casei lui Dumnezeu: lungimea în
coţi, după măsura dintâi, era de
şaizeci de coţi, şi lăţimea de două-
zeci de coţi. Şi pridvorul* care
era înainte � lungimea lui era după
lăţimea casei, de douăzeci de coţi,
şi înălţimea, o sută douăzeci de
coţib. Şi a acoperit-o pe dinăuntru
cu aur curat. Şi casa* cea marec a
îmbrăcat-o cu lemn de chiparos,
pe care l-a acoperit cu aur fin şi
a pus peste el palmieri şi lanţuri.
Şi a îmbrăcat casa cu pietre
scumpe, ca ornament; şi aurul era
aur din Parvaimd. Şi a îmbrăcat*
cu aur casa, grinzile, pragurile
şi pereţii ei şi uşile ei şi a sculp-
tat** heruvimi pe pereţi.
Şi a făcut casa* Sfânta Sfin-

telor: lungimea ei, după lăţimea
casei, douăzeci de coţi, şi lăţimea
ei, douăzeci de coţi; şi a îmbră-
cat-o cu aur fin, şase sute de ta-
lanţie. Şi greutatea cuielor era de
cincizeci de sicli de aur. Şi a îm-
brăcat cu aur camerele* de sus.
Şi în casa* Sfânta Sfintelor a

făcut doi heruvimi, lucrare sculp-
tată; şi i-au îmbrăcat cu aur. Şi
aripile heruvimilor erau de două-
zeci de coţi lungime; o aripă a
unuia, de cinci coţi, atingea pere-
tele casei, şi cealaltă aripă de
cinci coţi atingea aripa celuilalt
heruvim. Şi aripa celuilalt heru-
vim, de cinci coţi, atingea pe-
retele casei şi aripa cealaltă de
cinci coţi se lipea de aripa ce-
luilalt heruvim. Aripile acestor
heruvimi se întindeau douăzeci
de coţi: şi stăteau pe picioarele

lor şi feţele lor erau spre casă.
Şi a făcut perdeaua* de mate-

rial albastru şi de purpură şi de
stacojiu şi de in subţire şi a fă-
cut heruvimi pe ea.
Şi a mai făcut înaintea casei

doi* stâlpi înalţi de treizeci şi
cinci de coţi, şi capitelul care era
pe capătul de sus al fiecăruia
dintre ei era de cinci coţi. Şi a fă-
cut lanţuri ca în partea din spatef

şi le-a pus pe capătul de sus al
stâlpilor; şi a făcut o sută de ro-
dii* şi le-a pus pe lanţuri. Şi a
aşezat stâlpii înaintea templului,
unul la dreapta şi unul la stânga;
şi a pus numele* celui din dreap-
ta Iaching şi numele celui din
stânga Boazh.
Şi a făcut un altar* de aramă

de douăzeci de coţi lungime,
douăzeci de coţi lăţime şi zece
coţi înălţime.
Şi a făcut marea* turnată, de

zece coţi de la margine la margi-
nei, rotundă de jur-împrejur; şi
înălţimea ei era de cinci coţi; şi
un fir de treizeci de coţi o cu-
prindea de jur-împrejur. Şi sub*
ea, de jur-împrejur, era o ase-
mănare de boij care o cuprindeau,
zece la un cot, înconjurând marea
de jur-împrejur; erau două rân-
duri de boi, turnaţi odată cu ea.

Ea stătea pe doisprezece boi:
trei priveau spre nord şi trei pri-
veau spre apus şi trei priveau
spre sud şi trei priveau spre ră-
sărit; şi marea era deasupra lor
şi toate părţile dinapoi ale lor
erau înăuntru. Şi grosimea ei era
de un lat de palmă; şi marginea
ei era ca lucrătura marginii unei
cupe, ca floarea de crin; trei*
mii de baţi încăpeau în ea.
Şi a făcut zece lighene* şi a

pus cinci la dreapta şi cinci la
stânga, pentru spălarea în ele;
spălau în ele ceea ce pregăteau
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pentru arderea-de-tot; şi marea era
pentru preoţi, ca să se spele în ea.
Şi a făcut zece sfeşnice* de

aur, după rânduiala privitoare la
ele; şi le-a pus în templu, cinci la
dreapta şi cinci la stânga.
Şi a făcut zece mese* şi le-a

pus în templu, cinci la dreapta şi
cinci la stânga; şi a făcut o sută
de farfuriia** de aur.
Şi a făcut curtea preoţilor* şi

curteab cea mare** şi porţi pen-
tru curte şi a îmbrăcat uşile lor
cu aramă. Şi marea* a pus-o în
partea dreaptă, spre răsărit, în
partea de sud. Şi Hiram* a făcut
oalele şi lopeţile şi farfuriile.
Şi Hiram a terminat lucrarea

pe care a făcut-o pentru împăratul
Solomon în casa lui Dumnezeu:
doi stâlpi şi globurile şi ca-
pitelurile* care erau pe capătul
de sus al celor doi stâlpi; şi cele
două reţele, ca să acopere cele
două globuri ale capitelurilor care
erau pe capătul de sus al stâlpi-
lor; şi cele patru sute de rodii*
pentru cele două reţele; două şi-
ruri de rodii pentru fiecare reţea,
ca să acopere cele două globuri
ale capitelurilor care erau pe ca-
petele de susc ale stâlpilor. Şi a
făcut postamentele* şi a făcut li-
ghenele pe postamente; o mare şi
cei doisprezece boi de sub ea; şi
oalele şi lopeţile şi furculiţele şi
toate uneltele lor, Hiram-Abi* le-a
făcut pentru împăratul Solomon,
pentru casa DDDDDomnului, din aramă
lustruită. Împăratul le-a turnat în
câmpia* Iordanului, în pământ
argilos, între Sucot şi Ţeredata.
Şi Solomon a făcut toate* aces-
te unelte în mare număr, încât nu
s-a putut cunoaşte greutatea aramei.
Şi Solomon a făcut toate unel-

tele* care erau în casa lui Dum-
nezeu: altarul de aur şi mesele,
pe care erau pâinile pentru pu-
nerea** înainte; şi sfeşnicele cu

candelele lor, de aur curat, ca să
ardă, după rânduială*, înaintea
părţii din spated; şi florile* şi
candelele şi mucările de aur, de
aur foarte curat; şi cuţitelee, şi
farfuriile şi ceştile şi cenuşarele,
de aur curat; şi intrarea casei, uşi-
le ei dinăuntru pentru Sfânta
Sfintelor şi uşile casei, ale tem-
plului, de aur.
Şi toată lucrarea* pe care a

făcut-o Solomon pentru casa
DDDDDomnului s-a terminat. Şi So-
lomon a adus în ea toate lucruri-
le închinate de David, tatăl său;
şi argintul şi aurul şi toate unel-
tele le-a pus în vistieriile casei
lui Dumnezeu.

Atunci Solomon a adunat* la
Ierusalim pe bătrânii lui Israel
şi pe toate căpeteniile seminţiilor,
pe capii părinteşti ai fiilor lui
Israel, pentru a aduce chivotul
legământului DDDDDomnului din ce-
tatea** lui David, care este Sio-
nul. Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au
adunat* la împărat, la sărbătoa-
rea** care este în luna a şaptea.
Şi toţi bătrânii lui Israel au

venit; şi leviţii* au ridicat chi-
votul. Şi au suit chivotul şi cortul
întâlnirii şi toate uneltele sfinte
care erau în cort; preoţii, leviţii
le-au suit. Şi împăratul Solomon
şi toată adunarea lui Israel care
se strânsese la el înaintea chivo-
tului au jertfit oi şi boi care nu
se puteau număra, nici socoti,
datorită mulţimii.
Şi preoţii au adus chivotul

legământului DDDDDomnului la locul
său, în partea din spate a casei,
în Sfânta* Sfintelor, sub aripile
heruvimilor. Şi heruvimii îşi în-
tindeau aripile peste locul chi-
votului şi heruvimii acopereau
chivotul şi drugii lui pe deasu-
pra. Şi drugii erau aşa de lungi,
încât capetele* drugilor se vedeau
afară din chivot, dinaintea părţii

*Ex. 25.31.
1 Cr. 28.12.

*1 Împ. 7.48.
**1 Cr. 28.17

*1 Împ. 6.36.
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*1 Împ. 7.20.
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**Ex. 25.30.
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din spate, dar nu se vedeau de
afară. Şi estea acolo până în ziua
aceasta. Nu era nimic altceva în
chivot decât cele două table pe
care le pusese* Moise, la Horeb,
unde DDDDDomnul a făcut legământ cu
fiii lui Israel, după ce au ieşit ei
din Egipt.
Şi a fost aşa: când ieşeau

preoţii din Sfânta (pentru că toţi
preoţii care erau de faţă se sfin-
ţiseră fără să ţină* seama de
cete; şi leviţii*, cântăreţii, ei toţi,
şi Asaf şi Heman şi Iedutun şi
fiii lor şi fraţii lor, îmbrăcaţi în
in subţire, stăteau cu chimvale şi
cu lire şi cu harfe la capătul din-
spre răsărit al altarului, şi cu**
ei o sută douăzeci de preoţi care
sunau din trâmbiţe;) şi a fost aşa:
când trâmbiţaşii şi cântăreţii au
fost ca un singur om, ca să facă
să se audă un singur glas de la-
udă şi de mulţumire către DDDDDom-
nul, şi când şi-au ridicat glasul*
cu trâmbiţe şi cu chimvale şi cu
instrumente muzicale şi când lă-
udau pe DDDDDomnul, zicând:

�Pentru că este bun**, pentru
că bunătatea Lui rămâne pentru
totdeauna!�, atunci casa, casa
DDDDDomnului s-a umplut cu un nor.
Şi preoţii n-au putut să mai stea
să slujească, din cauza norului,
pentru că gloria* DDDDDomnului um-
pluse casa lui Dumnezeu.

Atunci Solomon a zis: �DDDDDom-
nul a zis că va locui în întuneric*
gros. Iar eu Ţi-am construit o
casă de locuit şi un loc rânduit
pentru Tine, ca să locuieşti pen-
tru totdeauna�.
Şi împăratul şi-a întors faţa

şi a binecuvântat toată adunarea
lui Israel; şi toată adunarea lui
Israel stătea în picioare.
Şi el a zis: �Binecuvântat să

fie DDDDDomnul Dumnezeul lui Isra-
el, care a vorbit cu gura Sa lui
David, tatăl meu, şi a împlinit
cu mâinile Sale cuvântul Său,

zicând: «Din ziua în care am scos
pe poporul Meu din ţara Egiptu-
lui, n-am ales dintre toate semin-
ţiile lui Israel nici o cetate în care
să se construiască o casă pentru
ca să fie Numele Meu acolo; şi
n-am ales nici un om să fie con-
ducător peste poporul Meu Is-
rael. Ci am ales* Ierusalimul, ca
Numele Meu să fie acolo, şi am
ales pe David**, ca să fie peste
poporul Meu Israel».
Şi David, tatăl meu, avea pe

inimă* să construiască o casă Nu-
melui DDDDDomnului Dumnezeului lui
Israel. Dar DDDDDomnul a zis lui Da-
vid, tatăl meu: «Pentru că ai avut
pe inima ta să construieşti o casă
Numelui Meu, bine ai făcut că ai
avut aceasta pe inimă; dar nu
tu vei construi casa, ci fiul tău,
care va ieşi din coapsele tale,
el va construi o casă pentru
Numele* Meu».
Şi DDDDDomnul a împlinit cuvân-

tul Său pe care l-a spus; şi eu
m-am ridicat în locul lui David,
tatăl meu, şi stau* pe tronul lui
Israel, cum a zis DDDDDomnul, şi am
construit casa Numelui DDDDDomnu-
lui Dumnezeului lui Israel; şi am
pus acolo chivotul, în care* este
legământul DDDDDomnului, pe care
El l-a făcut cu fiii lui Israel�.
Şi el a stat* înaintea altarului

DDDDDomnului, în faţa întregii adunări
a lui Israel, şi şi-a întins mâinile.
Pentru că Solomon făcuse o
platformă* de aramă de cinci coţi
lungime şi cinci coţi lăţime şi
trei coţi înălţime şi o aşezase în
mijlocul curţiib; şi a stat pe ea şi
şi-a plecat** genunchiic înaintea
întregii adunări a lui Israel şi
şi-a întins mâinile spre ceruri.
Şi a zis: �DDDDDoamne, Dumnezeul lui
Israel! Nu este Dumnezeu aseme-
nea* Ţie în ceruri şi pe pământ!
Tu, care păzeşti** legământul şi
îndurarea faţă de robii Tăi care
umblă înaintea Ta din toată ini-
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ma lor; Tu, care ai ţinut* faţă de
robul Tău David, tatăl meu, ce
i-ai spus: Tu ai vorbit cu gura Ta
şi ai împlinit cu mâna Ta cuvân-
tul Tău, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne, Dumne-

zeul lui Israel, ţine faţă de robul
Tău, David, tatăl meu, ce i-ai
promis când ai zis: «Nu vei fi
lipsit* înaintea Mea de un băr-
bat care să stea pe tronul lui Is-
rael; numai** dacă vor lua amin-
te fiii tăi la calea lor, ca să umble
în legea Mea, cum ai umblat tu
înaintea Mea». Şi acum, DDDDDoam-
ne, Dumnezeul lui Israel, să fie
adeverit cuvântul Tău, pe care
l-ai spus robului Tău, David.

Dar va locui cu adevărat Dum-
nezeu cu omul pe pământ? Iată,
cerurile* şi cerurile cerurilor nu
Te cuprind; cu cât mai puţin casa
aceasta pe care am construit-o
eu! Totuşi, priveşte la rugăciu-
nea robului Tău şi la cererea lui,
DDDDDoamne, Dumnezeul meu, ca să
auzi strigătul şi rugăciunea cu
care robul Tău se roagă înaintea
Ta; ca să fie ochii Tăi deschişi*
peste casa aceasta, zi şi noapte,
peste locul în care ai zis să pui
Numele Tău acolo: ca să auzi ru-
găciunea cu care robul Tău se
roagă spre locul acesta. Şi ascul-
tă cererile robului Tău şi ale po-
porului Tău Israel, cu care se vor
ruga spre* locul acesta, şi ascul-
tă-i din locul locuinţei Tale, din
ceruri, şi ascultă** şi iartă.

Dacă va păcătui vreun om
împotriva aproapelui său şi se va
pune asupra lui un jurământ ca
să-l facă să jure, şi jurământul va
veni înaintea altarului Tău, în ca-
sa aceasta, atunci ascultă din
ceruri şi lucrează şi judecă pe ro-
bii Tăi, răsplătinda* celui rău, ca
să aduci calea lui asupra capului
lui, şi îndreptăţind pe cel drept, ca
să-i dai după dreptatea lui.
Şi dacă poporul Tău Israel va

fi bătut înaintea vrăjmaşului, pen-
tru că au păcătuit* împotriva Ta,
şi se vor întoarce şi vor mărturisi
Numele Tău şi se vor ruga şi vor
face cerere înaintea Ta, în casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri
şi iartă păcatul poporului Tău
Israel şi adu-i din nou în ţara pe
care le-ai dat-o lor şi părinţilor lor.

Când se vor închide cerurile*
şi nu va fi ploaie, pentru că au
păcătuit împotriva Ta: dacă se vor
ruga spre locul acesta şi vor măr-
turisi Numele Tău şi se vor în-
toarce de la păcatul lor, pentru
că i-ai smerit, atunci ascultă din
ceruri şi iartă păcatul robilor Tăi
şi al poporului Tău Israel, învă-
ţându-i* calea cea bună pe care
trebuie să umble, şi dă ploaie
peste ţara Ta, pe care ai dat-o
poporului Tău de moştenire.

Dacă va fi foamete* în ţară,
dacă va fi ciumă, dacă va fi tăciu-
ne în grâu sau manăb, lăcustă sau
omidă, dacă îi vor asedia vrăj-
maşii lor în ţara porţilor lor, orice
plagă, orice boală ar fi, orice rugă-
ciune, orice cerere care va fi făcu-
tă de vreun om sau de tot poporul
Tău, Israel, când îşi vor recunoaş-
te fiecare suferinţa şi durerea lui
şi îşi vor întinde mâinile spre casa
aceasta, atunci ascultă din ceruri,
locul locuinţei Tale, şi iartă şi dă
fiecăruia după toate căile lui, Tu,
care cunoşti* inima lui (pentru
că Tu, numai Tu cunoşti inima
fiilor oamenilor), ca să se teamă
de Tine, să umble în căile Tale, în
toate zilele cât vor trăi în ţarac

pe care ai dat-o părinţilor noştri.
Şi de asemenea pentru străi-

nul care nu este din poporul Tău,
Israel, dar a venit dintr-o ţară
îndepărtată*, pentru Numele Tău
cel mare şi mâna Ta cea tare
şi braţul Tău cel întins: când va
veni şi se va ruga spre casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri,
din locul locuinţei Tale, şi lu-
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crează potrivit cu tot ceea ce va
cere străinul acela de la Tine,
pentru ca toate popoarele pămân-
tului să cunoască Numele Tău şi
să se teamă de Tine, ca şi popo-
rul Tău, Israel, şi să ştie că aceas-
tă casă pe care eu am construit-o
este numită* după Numele Tău.

Când poporul Tău va ieşi
la luptă împotriva vrăjmaşilor săi,
pe calea pe care îi vei trimite, şi
se vor ruga Ţie spre cetatea a-
ceasta, pe care ai ales-o Tu, şi
spre casa pe care am construit-o
pentru Numele Tău, atunci ascul-
tă din ceruri rugăciunea lor şi ce-
rerea lor şi fă-le dreptatea.

Când vor păcătui împotriva Ta
(pentru că nu* este om care să
nu păcătuiască) şi Te vei mânia
pe ei şi-i vei da înaintea vrăj-
maşului, şi cei care-i vor prinde
îi vor duce captivi într-o ţară în-
depărtată sau apropiată şi, dacă
vor pune aceasta la inimă în ţara
unde au fost duşi captivi şi se vor
pocăi şi Îţi vor face cerere în ţara
captivităţii* lor, zicând: «Am pă-
cătuit, am făcut nelegiuire şi am
lucrat cu răutate!», şi se vor în-
toarce* la Tine din toată inima
lor şi din tot sufletul lor, în ţara
captivităţii lor, unde i-au dus
captivi, şi se vor ruga spre ţara
lor, pe care ai dat-o părinţilor lor,
şi spre cetatea** pe care ai ales-o
şi spre casa pe care am construi-
t-o Numelui Tău, atunci ascultă
din ceruri, locul locuinţei Tale,
rugăciunea lor şi cererea lor şi
fă-le dreptate şi iartă poporului
Tău păcatul lor împotriva Ta.
Şi acum, Dumnezeul meu, să

fie, Te rog, ochii Tăi deschişi* şi
urechile Tale cu luare-aminte**
la rugăciunea din locul acesta!
Şi acum*, ridică-Te, DDDDDoamne

Dumnezeule, vino la locul** Tău de
odihnă, Tu şi chivotul puterii Tale.

Preoţii Tăi, DDDDDoamne Dumne-

zeule, să fie îmbrăcaţi cu mân-
tuire, şi sfinţii Tăi să se bucure�
în bunătatea Tab.

DDDDDoamne Dumnezeule, nu în-
toarce faţa unsului Tău:

aminteşte-Ţi* de îndurările
Tale către David, robul Tău�.
Şi, când* a terminat Solomon

să se roage, a coborât** foc din
ceruri şi a mistuit arderea-de-tot
şi jertfele; şi gloria� DDDDDomnului
a umplut casa. Şi preoţii n-au pu-
tut intra în casa DDDDDomnului, pen-
tru că gloria DDDDDomnului umpluse
casa DDDDDomnului. Şi toţi fiii lui Is-
rael, când au văzut coborând fo-
cul şi gloria DDDDDomnului asupra
casei, s-au plecat cu faţa la pă-
mânt pe pavaj şi s-au închinat şi
au lăudat pe DDDDDomnul, zicând:

�Pentru că este bun*, pentru
că bunătatea** Lui rămâne pentru
totdeauna!�
Şi împăratul* şi tot poporul

au adus jertfe înaintea DDDDDomnului.
Şi împăratul Solomon a jertfit o
jertfă de douăzeci şi două de
mii de boi şi de o sută douăzeci
de mii de oi. Astfel împăratul şi
tot poporul au dedicat casa lui
Dumnezeu. Şi preoţii* au stat la
datoria lor, şi leviţii cu instrumen-
tele muzicale ale DDDDDomnului, pe
care împăratul David le făcuse ca
să-L laude pe DDDDDomnulc,  �pentru că
bunătatea Lui rămâne pentru tot-
deauna!� � când David aducea
laude cu eled; şi preoţii sunau**
din trâmbiţe în dreptul lor şi tot
Israelul stătea în picioare.
Şi Solomon a sfinţit* mijlocul

curţii care era în faţa casei DDDDDom-
nului; pentru că acolo a adus arde-
rile-de-tot şi grăsimea jertfelor de
pace, pentru că altarul de aramă
pe care-l făcuse Solomon nu pu-
tea cuprinde arderile-de-tot şi da-
rurile de mâncare şi grăsimea.

În timpul* acela, Solomon a
ţinut sărbătoarea şapte zile, şi tot
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*1 Împ. 8.43.
Cap. 7.14.

*Iov 15.14-16
Pr. 20.9.
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Iac. 3.2.
1 Ioan 1.8.
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Israelul împreună cu el, o adunare
foarte mare, de la intrarea** Ha-
matului până la pârâul� Egiptului.
Şi în ziua a opta au ţinut o aduna-
re* de sărbătoare; pentru că au
ţinut dedicarea altarului şapte zile,
şi sărbătoarea, şapte zile. Şi în
ziua a douăzeci şi treia* a lunii a
şaptea a dat drumul poporului la
corturile lor, bucuroşi şi voioşi cu
inima pentru binele pe care-l  fă-
cuse DDDDDomnul lui David şi lui So-
lomon şi lui Israel, poporul Său.
Şi Solomon a terminat* casa

DDDDDomnului şi casa împăratului; şi
tot ce a fost în inima lui Solo-
mon să facă în casa DDDDDomnului şi
în casa lui a reuşit.

Atunci DDDDDomnul S-a arătat* lui
Solomon noaptea şi i-a zis: �Am
auzit rugăciunea Ta şi Mi-am
ales locul** acesta drept casă�
de jertfă.

Dacă voi închide* cerurile ca
să nu fie ploaie, sau dacă voi po-
runci lăcustelor să mănânce ţara,
sau dacă voi trimite ciumă în po-
porul Meu, şi poporul Meu care
este numit* după Numele Meua

se va smeri** şi se va ruga şi va
căuta faţa Mea şi se va întoarce
de la căile lui cele rele, atunci
voi asculta� din ceruri şi le voi
ierta păcatul şi le voi vindeca ţara.
Şi ochii* Mei vor fi deschişi şi
urechile Mele vor fi cu lua-
re-aminte la rugăciunea din locul
acesta. Şi acum am ales* şi am
sfinţit casa aceasta, ca Numele
Meu să fie acolo pentru totdeauna;
şi ochii Mei şi inima Mea vor fi
acolo în toate zilele.
Şi cât despre tine, dacă vei

umbla* înaintea Mea cum a um-
blat David, tatăl tău, şi vei face
potrivit cu tot ce ţi-am poruncit,
şi vei păzi rânduielile Mele şi ju-
decăţile Mele, atunci voi întări
tronul împărăţiei tale, după le-
gământul încheiat cu David, tatăl
tău, zicând: «Nu-ţi va lipsi* un

bărbat care să împărăţească în
Israel».

Dar dacă vă veţi abate* şi
veţi părăsi rânduielile Mele şi
poruncile Mele pe care le-am pus
înaintea voastră şi veţi merge şi
veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi
închina lor, atunci îi voi smulge*
din rădăcină din pământul Meu
pe care l-am dat lor; şi casa a-
ceasta pe care am sfinţit-o Nume-
lui Meu o voi arunca de la faţa
Mea şi o voi face de pominăb şi
de batjocură** între toate popoa-
rele. Şi casa aceasta, cât este de
înaltă*, oricine va trece pe lângă
ea va rămâne încremenit** şi va
zice: «Pentru ce� a făcut DDDDDomnul
aşa ţării acesteia şi casei aces-
teia?» Şi vor zice: «Pentru că au
părăsit pe DDDDDomnul Dumnezeul pă-
rinţilor lor, care i-a scos din ţara
Egiptului, şi s-au alipit de alţi
dumnezei şi s-au închinat lor şi
le-au slujit: de aceea a adus asupra
lor toată nenorocirea aceasta»�.
Şi a fost aşa: la sfârşitul* a

douăzeci** de ani, după ce So-
lomon a construit casa DDDDDomnului
şi casa lui, Solomon a reconstruit
cetăţile pe care le dăduse Hiram*
lui Solomon şi i-a aşezat acolo
pe fiii lui Israel. Şi Solomon a
mers la Hamat-Ţoba şi a cuce-
rit-o. Şi a construit* Tadmorul în
pustiu şi toate cetăţile pentru pro-
vizii, pe care le-a construit în Ha-
mat**. Şi a construit Bet-Horonul
de sus şi Bet-Horonul* de jos,
cetăţi întărite cu ziduri, porţi şi
zăvoare, şi Baalatul şi toate cetă-
ţile pentru provizii pe care le avea
Solomon şi toate cetăţile pentru
care şi cetăţile pentru călăreţi şi
tot ce a dorit* Solomon să con-
struiască în Ierusalim şi în Liban
şi în toată ţara stăpânirii sale.

Tot* poporul care rămăsese
dintre hetiţi şi amoriţi şi fereziţi
şi heviţi şi iebusiţi, care nu erau
din Israel, pe fiii lor care rămă-

**1 Împ. 4.21;
4.24.
2 Împ. 14.25.
�Ios. 13.3.

*Lev. 23.36.

*1 Împ. 8.66.

*1 Împ. 9.1.

*1 Împ. 3.5;
11.9.
**Deut. 12.5.
�Cap. 6.20.

*Deut. 28.23.
1 Împ. 17.1.
Cap. 6.26,28.

*Deut. 28.10.
Is. 43.7.
**Cap. 12.6;
12.7.
Iac. 4.10.
�Cap. 6.27;
6.30.

*Cap. 6.20;
6.40.

*1 Împ. 9.3.
Cap. 6.6.

*1 Împ. 9.4.

*2 Sam. 7.12
1 Împ. 2.4.
Cap. 6.16.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2

3

4

5

6

7

8

Dumnezeu
Se arată lui

Solomon

19

20

21

1

2

4

5

6

7

*Lev. 26.14;
26.33.
Deut. 28.15;
28.36,37.

*Deut. 28.63
2 Împ. 25.1.
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*2 Împ. 25.9.
**Cap. 29.8.
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*Cap. 2.3.

*1 Împ. 9.17.
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*1 Cr. 7.24.
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*1 Împ. 9.20.

8 Cetăţile
construite

de Solomon

7:9

a Sau �peste care este chemat Numele Meu�    b Sau �un proverb�



483

2 CRONICI

seseră în ţară după ei, pe care
nu-i nimiciseră fiii lui Israel, So-
lomon i-a supus la un tribut în
muncă forţată până în ziua aceas-
ta. Dar dintre fiii lui Israel, So-
lomon n-a făcut robi pentru lu-
crarea sa, pentru că ei erau oa-
meni de război şi mai-mari ai
căpeteniilor sale şi căpetenii ale
carelor sale şi călăreţi ai săi.
Şi acestea erau căpeteniile

administratorilor pe care îi avea
împăratul Solomon: două sute
cincizeci*, care supravegheau
poporul.
Şi Solomon a adus* pe fiica

lui Faraon din cetatea lui David
la casa pe care o construise pen-
tru ea, pentru că a zis: �Soţia mea
nu va locui în casa lui David,
împăratul lui Israel, pentru că
locurile în care a intrat chivotul
DDDDDomnului sunt sfinte�.

Atunci Solomon a înălţat
DDDDDomnului arderi-de-tot pe alta-
rul DDDDDomnului, pe care-l zidise
înaintea pridvorului, după cum
cerea datoria fiecărei* zile, jert-
find, după porunca lui Moise, la
sabate şi la lunile noi şi la săr-
bători, de trei** ori pe an: la săr-
bătoarea Azimelor, la sărbătoarea
Săptămânilor şi la sărbătoarea
Corturilor. Şi a aşezat, după rân-
duiala lui David, tatăl său, cetele*
preoţilor pentru slujba lor şi pe
leviţi** pentru îndatoririle lor, ca
să laude şi să slujească înaintea
preoţilor, după cum cerea datoria
fiecărei zile; şi pe uşieri�, după
împărţirile lor la fiecare poartă,
pentru că aşa era porunca lui
David, omul lui Dumnezeu. Şi nu
s-au abătut de la porunca îm-
păratului către preoţi şi leviţi cu
privire la nici un lucru, nici cu
privire la vistierii*.
Şi toată lucrarea lui Solomon

a fost pregătită şi până în ziua
întemeierii casei DDDDDomnului şi
până la terminarea ei. Casa DDDDDom-

nului a fost terminată.
Atunci Solomon a mers la

Eţion-Gheber* şi la Elot**, pe
ţărmul mării, în ţara Edomului.
Şi Hiram* i-a trimis, prin slujitorii
săi, corăbii şi slujitori care cu-
noşteau marea; şi ei au mers
cu slujitorii lui Solomon la Ofir**
şi au luat de acolo patru sute
cincizeci de talanţi de aur şi i-au
adus împăratului Solomon.
Şi împărăteasa* din Seba a

auzit de renumele lui Solomon şi
a venit la Ierusalim ca să-l încerce
pe Solomon cu întrebări grelea, cu
un alai foarte mare şi cu cămile
încărcate cu mirodenii şi cu aur
foarte mult şi cu pietre scumpe.
Şi a venit la Solomon şi a vorbit
cu el despre tot ce era în inima ei.
Şi Solomon i-a răspuns la toate
întrebărileb ei şi n-a fost nici un
lucru dificil pentru Solomon, pe
care să nu i-l fi explicat.
Şi când a văzut împărăteasa

din Seba înţelepciunea lui Solo-
mon şi casa pe care o construise
şi mâncarea de la masa lui şi
ţinuta slujitorilor lui şi rânduiala
slujbei servitorilor lui şi hainele lor
şi paharnicii* lui şi hainele lor
şi treptelec lui pe care se urcad

la casa DDDDDomnului, i s-a tăiat răsu-
flareae. Şi a zis împăratului: �Ade-
vărat este cuvântul pe care l-am
auzit în ţara mea despre lucrurile
tale şi despre înţelepciunea ta, dar
n-am crezut cuvintele lor până
când am venit şi le-am văzut cu
ochii mei: şi, iată, nu mi s-a spus
nici jumătate din mărimea înţe-
lepciunii tale; tu întreci faima
despre care am auzit. Ferice de
oamenii tăi şi ferice de aceşti
slujitori ai tăi, care stau neîncetat
înaintea ta şi ascultă înţelepciu-
nea ta! Binecuvântat să fie DDDDDom-
nul Dumnezeul tău care Şi-a gă-
sit plăcerea în tine, ca să te pună
pe tronul Său, ca să fii împărat
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău!

*1 Împ. 9.23.

*1 Împ. 3.1;
7.8; 9.24.

*Ex. 29.38.
Num. 28.3,9;
28.11,26;
29.1.
**Ex. 23.14.
Deut. 16.16.

*1 Cr. 24.3.
**1 Cr. 25.1.
�1 Cr. 9.17;
26.1.

*1 Cr. 26.20.
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Pentru că Dumnezeul tău iubeşte*
pe Israel, spre a-i statornici pentru
totdeauna, de aceea te-a făcut îm-
părat peste ei, ca să faci judecată
şi dreptate�.
Şi ea a dat împăratului o sută

douăzeci de talanţi de aur şi foar-
te multe mirodenii şi pietre scum-
pe; şi n-au fost asemeneaa miro-
denii ca cele pe care le-a dat
împărăteasa din Seba împăratu-
lui Solomon.

(Şi de asemenea şi slujitorii
lui Hiram şi slujitorii lui Solo-
mon, care au adus aur* din Ofir,
au adus şi lemn** de santalb şi
pietre scumpe. Şi împăratul a fă-
cut din lemnul de santal trepte la
casa DDDDDomnului şi la casa împă-
ratului, şi harfe şi lire pentru cân-
tăreţi. Şi nu se mai văzuse aşa
ceva înainte în ţara lui Iuda.)
Şi împăratul Solomon a dat

împărătesei din Seba tot ce a do-
rit eac, tot ce a cerut, în afară de
ce se cuvenea pentru ce adusese
ea împăratuluid. Şi s-a întors şi a
plecat în ţara ei, ea şi slujitorii ei.
Şi greutatea* aurului care ve-

nea la Solomon într-un an era de
şase sute şaizeci şi şase de talanţi
de aur, în afară de ce aduceau
negustorii cei mari şi negustorii
cei mici şi de ce aduceau lui Solo-
mon toţi împăraţii Arabiei şi gu-
vernatorii ţării, în aur şi în argint.
Şi împăratul Solomon a făcut

două sute de scuturi de aur bătut:
a folosit şase sute de sicli de aur
bătut pentru un scut; şi trei sute
de scuturi mici de aur bătut: a
folosit trei sute de sicli de aur pen-
tru un scut. Şi împăratul le-a pus
în casa* Pădurea Libanului.
Şi împăratul a făcut un tron

mare de fildeş şi l-a acoperit cu
aur curat. Tronul avea şase trepte
şi un scăunel pentru picioare,
de aur, fixat de tron; şi erau braţe
de o parte şi de alta a scaunului şi

doi lei stăteau lângă braţe; şi
doisprezece lei stăteau acolo pe
cele şase trepte de o parte şi de
alta. Aşa ceva nu se mai făcuse în
nici o împărăţie. Şi toate vasele
de băut ale împăratului Solomon
erau de aur şi toate vasele casei
Pădurea Libanului erau de aur
curat: argintul era socotit de nimic
în zilele lui Solomon. Căci coră-
biile împăratului se duceau la
Tarsis* cu slujitorii lui Hiram: co-
răbiile din Tarsis veneau o dată la
trei ani, aducând aur şi argint,
fildeşe şi maimuţe şi păuni.
Şi împăratul Solomon a fost

mai mare în avere şi în înţelep-
ciune decât toţi împăraţii pămân-
tului. Şi toţi împăraţii pământu-
lui căutau faţa lui Solomon, ca
să audă înţelepciunea lui, pe care
o pusese Dumnezeu în inima lui.
Şi îşi aduceau fiecare darul său:
vase de argint şi vase de aur şi
haine, arme* şi mirodenii, cai şi
catâri, câte o cotă în fiecare anf.
Şi Solomon avea* patru mii

de iesle pentru cai, şi care, şi două-
sprezece mii de călăreţi; şi
i-a aşezat în cetăţile pentru care
şi pe lângă împărat, în Ierusalim.
Şi el stăpânea* peste toţi îm-
păraţii, de la râu** până în ţara
filistenilor şi până la hotarul E-
giptului. Şi în Ierusalim împă-
ratul* a făcut argintul ca pietrele,
şi cedrii ca sicomorii care sunt
din abundenţă în vale. Şi îi adu-
ceau cai lui Solomon din* Egipt
şi din toate ţările.
Şi celelalte* fapte ale lui So-

lomon, cele dintâi şi cele de pe
urmă, nu sunt scrise în cuvintele
profetului Natan, şi în profeţia
lui Ahiia** şilonitul, şi în viziu-
nile lui Ido�, văzătorul, despre
Ieroboam, fiul lui Nebat?
Şi Solomon a împărăţit* în

Ierusalim peste tot Israelul pa-
truzeci de ani. Apoi Solomon a

*Deut. 7.8.
Cap. 2.11.
Ps. 44.3.

*Cap. 8.18.
**1 Împ. 10.11

*1 Împ. 10.14

*1 Împ. 7.2.
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adormit cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în cetatea lui Da-
vid, tatăl său. Şi Roboam, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam* a mers la Sihem,

pentru că tot Israelul venise la Si-
hem să-l facă împărat. Şi a fost aşa:
când a auzit aceasta Ieroboam, fiul
lui Nebat (şi el era în Egipt, unde
fugise* de faţa împăratului Solo-
mon), atunci Ieroboam s-a întors
din Egipt. Şi au trimis şi l-au che-
mat; şi Ieroboam şi tot Israelul au
venit şi au vorbit lui Roboam, zi-
când: �Tatăl tău ne-a îngreuiat ju-
gul; şi acum tu uşurează robia
aspră a tatălui tău şi jugul lui cel
greu pe care l-a pus asupra noas-
tră, şi-ţi vom sluji�. Şi el le-a zis:
�Încă trei zile şi întoarceţi-vă la
mine�. Şi poporul a plecat.
Şi împăratul Roboam s-a sfă-

tuit cu bătrânii care stătuseră îna-
intea lui Solomon, tatăl său, pe
când trăia el, zicând: �Cum mă
sfătuiţi voi să răspund poporului
acestuia?� Şi ei i-au vorbit, zi-
când: �Dacă vei fi bun cu popo-
rul acesta şi le vei fi pe plac şi le
vei spune cuvinte bune, atunci ei
vor fi slujitorii tăi în toate zilele�.

Dar el a părăsit* sfatul pe
care i l-au dat bătrânii şi s-a
sfătuit cu tinerii care crescuseră
împreună cu el, care stăteau îna-
intea lui. Şi le-a zis: �Ce ne sfă-
tuiţi voi să răspundem poporu-
lui acestuia, care mi-a vorbit, zi-
când: «Uşurează jugul pe care l-a
pus tatăl tău asupra noastră»?�
Şi tinerii care crescuseră cu

el i-au vorbit, zicând: �Aşa să zici
poporului acestuia, care ţi-a vor-
bit, zicând: «Tatăl tău ne-a în-
greuiat jugul, dar tu uşurează-ni-l!»;
aşa să le zici: «Degetul meu cel
mic este mai gros decât coapsele
tatălui meu. Şi acum, dacă tatăl
meu a pus asupra voastră un jug
greu, eu voi adăuga la jugul vos-
tru: tatăl meu v-a pedepsit cu

bice, dar eu cu scorpioanea»�.
Şi Ieroboam* şi tot poporul

au venit la Roboam a treia zi,
cum spusese împăratul, zicând:
�Întoarceţi-vă la mine a treia zi�.
Şi împăratul le-a răspuns aspru;
şi împăratul Roboam a părăsit
sfatul bătrânilor şi le-a vorbit
după sfatul tinerilor, zicând: �Ta-
tăl meu v-a îngreuiat jugul, dar
eu voi adăuga la el; tatăl meu
v-a pedepsit cu bice, dar eu cu
scorpioane�. Şi împăratul n-a as-
cultat de popor; pentru că aceas-
ta* venea de la Dumnezeu, ca
DDDDDomnul să împlinească cuvân-
tul** Său pe care-l spusese lui Ie-
roboam, fiul lui Nebat, prin Ahiia
şilonitul.
Şi tot Israelul a văzut că îm-

păratul nu i-a ascultat; şi poporul
a răspuns împăratului, zicând:

�Ce parte avem noi în David?
N-avem nici o moştenire în

fiul lui Isai.
Fiecare la corturile tale, Isra-

ele!
Acum, vezi-ţi de casa ta, Da-

vide!� Şi tot Israelul a mers la cor-
turile sale. Cât despre fiii lui Isra-
el care locuiau în cetăţile lui Iu-
da, Roboam a împărăţit peste ei.
Şi împăratul Roboam a trimis

pe Hadoram, care era peste taxe,
şi fiii lui Israel l-au lovit cu pie-
tre, şi el a murit. Şi împăratul Ro-
boam s-a grăbit* să se suie în car,
ca să fugă la Ierusalim. Şi Israel
s-a răzvrătit* împotrivab  casei lui
David până în ziua aceasta.
Şi Roboam a venit* la Ieru-

salim şi a adunat casa lui Iuda şi
a lui Beniamin, o sută optzeci de
mii de oameni aleşi, buni pentru
război, ca să lupte împotriva lui
Israel, ca să aducă împărăţia din
nou la Roboam.

Dar cuvântul DDDDDomnului a fost
către Şemaia*, omul lui Dumne-
zeu, zicând: �Vorbeşte lui Robo-
am, fiul lui Solomon, împăratul
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lui Iuda, şi la tot Israelul din Iu-
da şi din Beniamin, zicând: Aşa
zice DDDDDomnul: «Nu vă suiţi, nici nu
vă luptaţi cu fraţii voştri: întoar-
ceţi-vă fiecare acasă, pentru că
de la Mine este lucrul acesta»�.
Şi ei au ascultat de cuvintele DDDDDom-
nului şi s-au întors şi n-au mers
împotriva lui Ieroboam.
Şi Roboam a locuit în Ieru-

salim şi a construit cetăţi de apă-
rare în Iuda. Şi a construit Bet-
leemul şi Etamul şi Tecoa, Bet-
Ţurul şi Socoul şi Adulamul şi
Gatul şi Mareşa şi Ziful şi Ado-
raimul şi Lachisul, Azeca şi Ţo-
reea şi Aialonul şi Hebronul, care
sunt în Iuda şi în Beniamin, ce-
tăţi întărite. Şi a întărit cetăţile
şi a pus în ele comandanţi şi
provizii de hrană şi de untdelemn
şi de vin; şi a pus scuturi şi suli-
ţe în fiecare cetate; şi le-a întărit
foarte mult. Şi Iuda şi Beniamin
erau ale lui.
Şi preoţii şi leviţii care erau

în tot Israelul au ieşit la el din toa-
te hotarele lor, pentru că leviţii au
părăsit* împrejurimile lor şi stăpâ-
nirile lor şi au venit în Iuda şi la
Ierusalim, pentru că Ieroboam**
şi fiii săi îi îndepărtaseră din sluj-
ba preoţiei DDDDDomnului; şi el îşi a-
şezase* preoţi pentru înălţimile şi
pentru ţapiia** şi pentru viţeii� pe
care îi făcuse. Şi, după ei, din toa-
te seminţiile lui Israel, aceia care
îşi puneau* inima să-L caute pe
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel au
venit** la Ierusalim să jertfească
DDDDDomnului Dumnezeului părinţi-
lor lor. Şi ei au întărit* împără-
ţia lui Iuda şi au făcut tare pe Ro-
boam, fiul lui Solomon, trei ani:
pentru că trei ani au umblat în ca-
lea lui David şi a lui Solomon.
Şi Roboam şi-a luat de soţie

pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul
lui David şi al Abihailei, fiica lui
Eliab*, fiul lui Isai. Şi ea i-a năs-

cut fii: pe Ieuş şi pe Şemaria şi pe
Zaham. Şi, după ea, a luat pe Ma-
aca*, fiicab lui Absalom**; şi ea
i-a născut pe Abiia� şi pe Atai şi
pe Ziza şi pe Şelomit. Şi Roboam
a iubit pe Maaca, fiica lui Absa-
lom, mai mult decât pe toate so-
ţiile* sale şi ţiitoarele sale (pentru
că luase optsprezece soţii şi şai-
zeci de ţiitoare şi a născut două-
zeci şi opt de fii şi şaizeci de fiice).
Şi Roboam a pus cap* pe Abi-

ia**, fiul Maacăi, ca să fie căpe-
tenie între fraţii săi, pentru că voia
să-l facă împărat. Şi a lucrat cu
înţelepciune; şi a împrăştiat pe toţi
fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda
şi ale lui Beniamin, în toate cetă-
ţile* întărite; şi le-a dat hrană foar-
te multă. Şi le-a luat multe soţii.
Şi a fost aşa: când s-a întărit*

împărăţia lui Roboam, şi el a ajuns
puternic, a părăsit** legea DDDDDom-
nului, şi tot Israelulc odată cu el.
Şi a fost aşa: în anul al cincilea*
al împăratului Roboam, Şişac,
împăratul Egiptului, s-a suit împo-
triva Ierusalimului � pentru că se
purtaseră cu necredincioşie faţă
de DDDDDomnul � cu o mie două sute
de care şi şaizeci de mii de călă-
reţi. Şi poporul care ieşise cu el
din Egipt era fără număr: libieni*,
suchieni şi etiopieni. Şi a luat
cetăţile întărite care erau ale lui
Iuda şi a ajuns până la Ierusalim.
Şi profetul Şemaia* a venit la

Roboam şi la căpeteniile lui
Iuda, care se adunaseră la Ierusa-
lim din cauza lui Şişac, şi le-a zis:
�Aşa zice DDDDDomnul: Voi M-aţi
părăsit** şi de aceea v-am lăsat
şi Eu în mâna lui Şişac�. Şi căpe-
teniile lui Israel şi împăratul s-au
smerit* şi au zis: �DDDDDomnul este
drept**�. Şi DDDDDomnul a văzut că
s-au smerit şi cuvântul* DDDDDomnu-
lui a fost către Şemaia, zicând:
�S-au smerit; nu-i voi nimici, ci
le voi da puţină eliberared, şi mâ-
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nia Mea nu se va vărsa peste Ie-
rusalim prin mâna lui Şişac. Dar
vor fi robii* lui, ca să cunoască
deosebirea dintre slujirea Mea**
şi slujirea împărăţiilor ţărilor�.
Şi Şişac, împăratul Egiptului,

s-a suit* împotriva Ierusalimului
şi a luat vistieriile casei DDDDDomnu-
lui şi vistieriile casei împăratului:
a luat tot; şi a luat scuturile de aur
pe care le făcuse** Solomon.
Şi împăratul Roboam a făcut în
locul lor scuturi de aramă şi le-a
încredinţat în mâna căpeteniilor*
alergătorilora care păzeau intrarea
casei împăratului. Şi a fost aşa:
oricând intra împăratul în casa
DDDDDomnului, alergătorii veneau şi le
purtau şi le aduceau înapoi în
camera alergătorilor.
Şi cândb s-a smerit el, mânia

DDDDDomnului s-a întors de la el şi
nu l-a nimicit cu totul: chiar şi în
Iuda erau lucruri bune.
Şi împăratul Roboam s-a întă-

rit în Ierusalim şi a împărăţit;
pentru că Roboam era în vârstă
de patruzeci şi unu* de ani când
a început să împărăţească şi a
împărăţit şaptesprezece ani în Ie-
rusalim, cetatea** pe care a ales-o
DDDDDomnul dintre toate seminţiile lui
Israel, ca să pună Numele Său
acolo. Şi numele mamei lui era
Naama� amonita. Şi el a făcut
rău, pentru că nu şi-a îndreptat
inima să caute pe DDDDDomnul.
Şi faptele lui Roboam, cele

dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt
scrise în cuvintele lui Şemaia,
profetul, şi ale lui Ido*, văzăto-
rul, în registrele genealogice? Şi
a fost război** între Roboam şi
Ieroboam în toate zilele. Şi Ro-
boam a adormit cu părinţii săi şi
a fost înmormântat în cetatea lui
David. Şi Abiia*, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

În anul al optsprezecelea* al
împăratului Ieroboam a început
să împărăţească Abiia peste

Iuda**. El a împărăţit trei ani în
Ierusalim; şi numele mamei lui
era Micaia*, fiicac lui Uriel, din
Ghibea. Şi a fost război între
Abiia şi Ieroboam. Şi Abiia a în-
ceput războiul cu o oştire de băr-
baţi de război de patru sute de
mii de oameni aleşi; şi Ieroboam
s-a aşezat în linie de bătaie îm-
potriva lui cu opt sute de mii de
oameni aleşi, bărbaţi viteji.
Şi Abiia a stat pe muntele

Ţemaraim*, care este în ţinutul
muntos al lui Efraim, şi a zis:
�Ascultaţi-mă, Ieroboam şi tot
Israelul! Nu trebuie să ştiţi că
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel a
dat* lui David împărăţia peste
Israel pentru totdeauna, lui şi fi-
ilor lui, printr-un legământ** sta-
tornicd? Dar Ieroboam, fiul lui
Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul
lui David, s-a ridicat şi s-a răs-
culat* împotriva stăpânului său.
Şi oameni de nimic*, fii ai lui Be-
lial, s-au adunat la el şi s-au în-
tărit împotriva lui Roboam, fiul
lui Solomon; şi Roboam era tânăr
şi slab la inimă şi nu s-a arătat
tare împotriva lor. Şi acum gândiţi
că vă veţi arăta tari împotriva
împărăţiei DDDDDomnului din mâna
fiilor lui David; şi sunteţi o mul-
ţime mare şi aveţi cu voi viţeii
de aur pe care vi i-a făcut* Ie-
roboam dumnezei. N-aţi alungat*
voi pe preoţii DDDDDomnului, pe fiii
lui Aaron şi pe leviţi, şi v-aţi fă-
cut preoţi ca popoarele ţărilor?
Oricine** vine cu un viţel tânăr
din cireadă şi cu şapte berbeci,
ca să se consacre, se face preot
al celui care nu� este Dumnezeu.
Cât despre noi, DDDDDomnul este
Dumnezeul* nostru, iar noi nu
L-am părăsit; şi preoţii care slu-
jesc DDDDDomnului sunt fii ai lui
Aaron, şi leviţii sunt la lucrul
lor; şi ei ard* pentru DDDDDomnul
în fiecare dimineaţă şi în fiecare
seară arderile-de-tot şi tămâia
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plăcut mirositoare; şi pâinile**
sunt puse în rânduri pe masa cea
curată, şi sfeşnicul� de aur cu can-
delele sale, ca să ardă în fiecare
seară; pentru că noi păzim cele
de păzit ale DDDDDomnului Dumne-
zeului nostru, dar voi L-aţi pără-
sit. Şi, iată, în fruntea* noastră
este Dumnezeu, şi preoţii Săi, şi
trâmbiţele care să sune de alarmă
împotriva voastră. Fii ai lui Isra-
el, nu vă luptaţi** cu DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor voştri, pen-
tru că nu veţi reuşi!�

Dar Ieroboam a pus oameni
la pândă care să vină prin spatele
lor: şi ei erau în faţa lui Iuda, iar
pânda în spatele lor. Şi Iuda s-a
uitat înapoi şi, iată, lupta era din
faţă şi din spate; şi au strigat*
către DDDDDomnul şi preoţii au sunat
din trâmbiţe. Şi bărbaţii lui Iuda
au strigat; şi a fost aşa: când
bărbaţii lui Iuda au strigat, Dum-
nezeu a lovit* pe Ieroboam şi pe
tot Israelul dinaintea lui Abiia
şi a lui Iuda. Şi fiii lui Israel au
fugit dinaintea lui Iuda şi Dum-
nezeu i-a dat în mâna lor. Şi Abiia
şi poporul său i-au lovit cu mare
măcel; şi au căzut morţi cinci sute
de mii de bărbaţi aleşi din Israel.
Şi fiii lui Israel au fost sme-

riţi în timpul acela; şi fiii lui Iuda
s-au întărit, pentru că s-au spri-
jinit* pe DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor lor.
Şi Abiia a urmărit pe Iero-

boam şi i-a luat cetăţile: Betelul
cu cetăţile sale, şi Ieşana cu cetăţi-
le sale, şi Efronul* cu cetăţile sale.
Şi Ieroboam nu şi-a mai recâşti-
gat puterea în zilele lui Abiia; şi
DDDDDomnul l-a lovit* şi a murit**.
Şi Abiia s-a întărit şi şi-a luat

paisprezece soţii; şi a născut
douăzeci şi doi de fii şi şaispre-
zece fiice.
Şi celelalte fapte ale lui Abiia

şi căile sale şi cuvintele sale sunt
scrise* în cronica profetului Ido**.

Şi Abiia a adormit cu părinţii
săi şi l-au înmormântat în cetatea
lui David. Şi Asa, fiul său, a îm-
părăţit în locul său. În zilele lui,
ţara a avut linişte zece ani.
Şi Asa* a făcut ce era bine şi

drept în ochii DDDDDomnului Dumne-
zeului său: pentru că a îndepăr-
tat altarele străine şi înălţimile*
şi a sfărâmat stâlpiia** şi a tăiat
aşerele�; şi a poruncit lui Iuda
să-L caute pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor lor şi să împlineas-
că legea şi porunca. Şi a îndepăr-
tat înălţimile şi chipurileb soarelui
din toate cetăţile lui Iuda; şi îm-
părăţia a fost liniştită în timpul
lui. Şi a construit cetăţi întărite în
Iuda, pentru că ţara avea linişte
şi n-a avut nici un război în
aceşti ani, pentru că DDDDDomnul îi
dăduse odihnă*. Şi a zis lui Iuda:
�Să construim aceste cetăţi şi să
le înconjurăm cu ziduri şi turnuri,
porţi şi zăvoare. Ţara este încă
înaintea noastră, pentru că L-am
căutat pe DDDDDomnul Dumnezeul
nostru; L-am căutat şi ne-a dat
odihnă de jur-împrejur�. Şi au
construit şi au prosperat.
Şi Asa avea o oştire de trei

sute de mii din Iuda, care purtau
scuturi mari şi suliţe, şi două sute
optzeci de mii din Beniamin, care
purtau scuturi mici şi trăgeau cu
arcul*; toţi aceştia erau bărbaţi
viteji**.
Şi Zerah* etiopianulc a ieşit

împotriva lui cu o oştire de o mie
de mii de oameni şi cu trei sute
de care; şi a venit la Mareşa**.
Şi Asa a ieşit înaintea lui şi s-au
aşezat în linie de bătaie în valea
Ţefata, lângă Mareşa.
Şi Asa a strigat* către DDDDDomnul

Dumnezeul său şi a zis: �DDDDDoamne,
pentru Tine este la fel de uşor să
ajuţi**, fie că este multă putere, fie
că nu este nici o putere. Ajută-ne,
DDDDDoamne Dumnezeul nostru, pen-
tru că pe Tine ne sprijinim şi în
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Numele� Tău am venit împotriva
acestei mulţimi. DDDDDoamne, Tu eşti
Dumnezeul nostru: să nu învingă
omul împotriva Ta!�
Şi DDDDDomnul a lovit* pe etio-

pieni înaintea lui Asa şi înaintea
lui Iuda şi etiopienii au fugit. Şi
Asa şi poporul care era cu el i-au
urmărit până la Gherar*; şi au
căzut aşa de mulţi dintre etiopi-
eni, că nu şi-au mai recăpătat
putereaa; şi au fost zdrobiţi îna-
intea DDDDDomnului şi înaintea oşti-
riib Sale. Şi au luat foarte multă
pradă. Şi au bătut toate cetăţile
din împrejurimile Gherarului,
pentru că spaima* DDDDDomnului era
peste ei: şi au prădat toate cetă-
ţile, pentru că era multă pradă
în ele. Şi au lovit şi corturile de
vite şi au luat multe oi şi cămile
şi s-au întors la Ierusalim.
Şi Duhul* lui Dumnezeu a

fost peste Azaria, fiul lui Oded.
Şi el a ieşit înaintea lui Asa şi
i-a zis: �Ascultaţi-mă, Asa şi tot
Iuda şi Beniamin! DDDDDomnul este
cu* voi când sunteţi cu El; şi, da-
că-L veţi căuta**, El va fi găsit
de voi; dar, dacă-L veţi părăsi�,
El vă va părăsi. Şi multe* zile
Israel a fost fără adevăratul
Dumnezeu şi fără un preot în-
văţător** şi fără lege�. Dar, în
strâmtorarea* lor, s-au întors la
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel şi
L-au căutat şi El a fost găsit de
ei. Şi, în acele timpuri*, nu era
pace pentru cel care ieşea şi
pentru cel care intra, ci erau mari
tulburări între toţi locuitorii ţă-
rilor. Şi o naţiune* era sfărâmată
de altă naţiune şi o cetate de altă
cetate; pentru că Dumnezeu îi
tulbura cu tot felul de strâmtorări.
Dar voi, fiţi tari, şi să nu vă
slăbească mâinile, pentru că este
o răsplătire pentru lucrul vostru�.
Şi, când a auzit Asa aceste

cuvinte şi profeţia lui Odedc, pro-

fetul, s-a îmbărbătat şi a îndepăr-
tat urâciunile din toată ţara lui
Iuda şi din Beniamin şi din cetă-
ţile* pe care le luase din ţinutul
muntos al lui Efraim şi a înnoit
altarul DDDDDomnului care era înain-
tea pridvorului DDDDDomnului.
Şi a adunat pe tot Iuda şi Be-

niamin, şi cu ei pe străinii* din
Efraim şi din Manase şi din Si-
meon; pentru că mulţi din Israel
trecuseră la el când au văzut că
DDDDDomnul Dumnezeul său era cu el.
Şi s-au adunat la Ierusalim în

luna a treia a anului al cincispre-
zecelea al împărăţiei lui Asa.
Şi au jertfit DDDDDomnului în ziua
aceea din prada* pe care o adu-
seseră: şapte sute de boi şi şapte
mii de oi. Şi au intrat în legă-
mânt*, ca să-L caute pe DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor lor cu toa-
tă inima lor şi cu tot sufletul lor şi
ca oricine nu L-ar căuta* pe DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel să fie
omorât**, fie mic, fie mare,
fie bărbat, fie femeie. Şi au jurat
DDDDDomnului cu glas tare şi cu stri-
găt de bucurie şi cu trâmbiţe şi
cu cornuri. Şi tot Iuda s-a bucu-
rat de jurământ: pentru că jurase-
ră cu toată inima lor şi L-au
căutat* cu toată dorinţa lor; şi
El a fost găsit de ei. Şi DDDDDomnul
le-a dat odihnă** de jur-împrejur.
Şi chiar pe Maaca*, mamad

lui, Asa, împăratul, a îndepărta-
t-o, ca să nu fie împărăteasă, pen-
tru că făcuse un idol Aşerei; şi
Asa i-a tăiat idolul şi l-a sfărâ-
mat şi l-a ars în Valea Chedronu-
lui. Dar înălţimile* n-au fost în-
depărtate din Israel; totuşi inima
lui Asa a fost în totul pentru Dom-
nul în toate zilele sale. Şi a adus
în casa lui Dumnezeu lucrurile
pe care le închinase tatăl său şi
lucrurile pe care le închinase el
însuşi: argint şi aur şi vase.
Şi n-a fost nici un război până
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în al treizeci şi cincilea an al îm-
părăţiei lui Asa.

În anul al treizeci şi şaselea
al împărăţiei lui Asa, Baeşa*,
împăratul lui Israel, s-a suit îm-
potriva lui Iuda şi a construit
Rama, ca să nu lase** pe nimeni
să iasă sau să intre la Asa, îm-
păratul lui Iuda.
Şi Asa a scos argint şi aur din

vistieriile casei DDDDDomnului şi ale
casei împăratului şi a trimis la
Ben-Hadad, împăratul Sirieia,
care locuia în Damasc, zicând:
�Există o alianţă între mine şi tine
şi între tatăl meu şi tatăl tău; iată,
îţi trimit argint şi aur: mergi, rupe
alianţa ta cu Baeşa, împăratul lui
Israel, ca să plece de la mine�.
Şi Ben-Hadad a ascultat pe

împăratul Asa şi a trimis pe căpe-
teniile oştirilor sale împotriva ce-
tăţilor lui Israel şi au bătut Iionul
şi Danul şi Abel-Maimul şi toate
casele de merinde ale cetăţilor
lui Neftali. Şi a fost aşa: cum a
auzit Baeşa aceasta, s-a oprit de
la construirea Ramei şi a pus ca-
păt lucrării sale. Şi împăratul Asa
a luat pe tot Iuda şi au ridicat de
la Rama pietrele şi lemnele ei cu
care construise Baeşa şi a con-
struit cu ele Gheba şi Miţpa.
Şi, în timpul acela, Hanani*,

văzătorul, a venit la Asa, împăra-
tul lui Iuda, şi i-a zis: �Pentru că
te-ai sprijinit** pe împăratul Si-
rieia şi nu te-ai sprijinit pe DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, de aceea oş-
tirea împăratului Siriei ţi-a scă-
pat din mână. Nu erau etiopienii*
şi libienii** o oştire mare, cu mul-
te care şi călăreţi? Dar, pentru
că te-ai sprijinit� pe DDDDDomnul,
El i-a dat în mâna ta. Pentru că
ochii* DDDDDomnului cutreieră tot
pământul, ca să Se arate tare
pentru cei cu inima în totul pen-
tru El. Ai lucrat** nebuneşte în
privinţa aceasta şi de acum îna-
inte vei avea războaie��.

Şi Asa s-a mâniat pe văzător
şi l-a pus în închisoareb*, pentru
că era înfuriat pe el din cauza
aceasta. Şi, în timpul acela, Asa a
asuprit pe unii din popor.
Şi, iată, faptele* lui Asa, cele

dintâi şi cele de pe urmă, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Iuda şi ai lui Israel.

În al treizeci şi nouălea an al
împărăţiei sale, Asa s-a îmbolnă-
vit de picioare şi boala lui a fost
foarte grea; dar în boala sa nu
L-a căutat* pe DDDDDomnul, ci pe
doctori. Şi Asa a adormit* cu pă-
rinţii săi şi a murit în anul al pa-
truzeci şi unulea al împărăţiei sale.
Şi l-au înmormântat în cetatea
lui David, în mormântul său pe
care şi-l săpase, şi l-au culcat pe
un aşternut plin cu miresme*, un
amestec de diverse feluri, pregă-
tit după arta făcătorului de mir; şi
i-au făcut o ardere** foarte mare.
Şi Iosafat*, fiul său, a împără-

ţit în locul său şi s-a întărit îm-
potriva lui Israel. Şi a aşezat oş-
tire în toate cetăţile întărite ale
lui Iuda şi a pus străji în ţara*
lui Iuda şi în cetăţile** lui Efraim,
pe care le luase Asa, tatăl său.
Şi DDDDDomnul a fost cu Iosafat,

pentru că a umblat în căile din-
tâi ale lui David, tatăl său, şi n-a
căutat pe baali; ci L-a căutat pe
Dumnezeul tatălui său şi a um-
blat în poruncile Sale, şi nu după
faptele* lui Israel. De aceea,
DDDDDomnul a întărit împărăţia în
mâna lui şi tot Iuda a adus da-
ruri* lui Iosafat şi a avut avere**
şi onoare din belşug. Şi inima lui
s-a întăritc în căile DDDDDomnului: şi a
îndepărtat* chiar şi înălţimile
şi aşerele din Iuda.
Şi în al treilea an al împără-

ţiei sale a trimis pe căpeteniile
sale: pe Ben-Hail şi pe Obadia şi
pe Zaharia şi pe Netaneel şi pe
Mica, să-i înveţe* pe oameni în
cetăţile lui Iuda; şi cu ei pe leviţi:
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pe Şemaia şi pe Netania şi pe
Zebadia şi pe Asael şi pe Şemi-
ramot şi pe Ionatan şi pe Adonia
şi pe Tobia şi pe Tob-Adonia,
leviţii; şi cu ei pe Elişama şi pe
Ioram, preoţii. Şi-i învăţau* pe
oameni în Iuda şi aveau cu ei
cartea legii DDDDDomnului; şi au mers
prin toate cetăţile lui Iuda şi-i
învăţau în popor.
Şi groaza* DDDDDomnului era pes-

te toate împărăţiile ţărilor care
erau împrejurul lui Iuda, şi nu
s-au luptat cu Iosafat. Şi unii
dintre filisteni au adus* lui Iosa-
fat daruri şi un tribut în arginta.
Şi arabii i-au adus oi: şapte mii
şapte sute de berbeci şi şapte mii
şapte sute de ţapi.
Şi Iosafat s-a făcut tot mai

mare; şi a construit fortăreţe în
Iuda şi cetăţi pentru provizii. Şi a
avut multe lucrărib în cetăţile lui
Iuda; şi oameni de război, bărbaţi
viteji, în Ierusalim. Şi aceasta este
împărţirea lor după casele lor pă-
rinteşti. Din Iuda, căpetenii peste
mii: căpetenia Adna şi cu el trei
sute de mii de bărbaţi viteji.
Şi după elc era căpetenia Iohanan
şi cu el două sute optzeci de mii.
Şi după el era Amasia, fiul lui
Zicri, care se oferise* de bunăvoie
DDDDDomnului, şi cu el două sute de
mii de bărbaţi viteji. Şi din Beni-
amin: Eliada, bărbat viteaz, şi cu
el două sute de mii de bărbaţi
înarmaţi cu arc şi cu scut. Şi după
el Iozabad, şi cu el o sută optzeci
de mii gata de război. Aceştia erau
cei care slujeau împăratului, în
afară de aceia* pe care îi pusese
împăratul în cetăţile întărite, prin
tot Iuda.
Şi Iosafat a avut avere* şi

onoare din belşug şi s-a încus-
crit** cu Ahab�. Şi, după câţiva*
ani, a coborât la Ahab, în Sama-
ria. Şi Ahab a înjunghiat pentru
el şi pentru poporul care era cu
el un mare număr de oi şi boi şi a

stăruit de el să se suie împotriva
Ramot-Galaadului. Şi Ahab, îm-
păratul lui Israel, a zis lui Iosafat,
împăratul lui Iuda: �Vrei să mergi
cu mine la Ramot-Galaad?� Şi el
i-a spus: �Eu sunt ca tine şi popo-
rul meu ca poporul tău şi voi
fi cu tine în război�.
Şi Iosafat a zis împăratului

lui Israel: �Întreabă*, te rog, mai în-
tâid cuvântul DDDDDomnului�.
Şi împăratul lui Israel a adu-

nat pe profeţi, patru sute de oa-
meni, şi le-a zis: �Să mergem la
luptă împotriva Ramot-Galaa-
dului, sau să renunţ?� Şi ei au
zis: �Suie-te, şi Dumnezeu îl va da
în mâna împăratului!� Şi Iosa-
fat a zis: �Nu mai este aici vreun
profet al DDDDDomnului, ca să-L în-
trebăm?� Şi împăratul lui Israel
a zis lui Iosafat: �Mai este un
om prin care Îl putem întreba pe
DDDDDomnul, dar îl urăsc, pentru că
niciodată nu profeţeşte de bine
despre mine, ci de rău, în toate zi-
lele lui: acesta este Mica, fiul lui
Imla�. Şi Iosafat a spus: �Să nu
vorbească aşa împăratul!�
Şi împăratul lui Israel a che-

mat un slujbaş şi a zis: �Adu re-
pede pe Mica, fiul lui Imla�.
Şi împăratul lui Israel şi Io-

safat, împăratul lui Iuda, s-au
aşezat fiecare pe tronul său, îm-
brăcaţi în hainele lor, şi s-au a-
şezat în arie, la intrarea porţii
Samariei, şi toţi profeţii profeţeau
înaintea lor. Şi Zedechia, fiul lui
Chenaana, îşi făcuse coarne* de
fier şi zicea: �Aşa zice DDDDDomnul:
Cu acestea vei împunge pe sirieni
până îi vei nimici�.
Şi toţi profeţii au profeţit aşa,

zicând: �Suie-te la Ramot-Galaad
şi învinge, pentru că DDDDDomnul îl
va da în mâna împăratului!�
Şi solul care se dusese să-l

cheme pe Mica i-a vorbit, zicând:
�Iată cuvintele profeţilor: toţi, cu
o gură, vorbesc de bine pentru îm-
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părat; fie şi cuvântul tău, te rog,
ca al unuia dintre ei şi vorbeşte
de bine!� Şi Mica a zis: �Viu este
DDDDDomnul, ce-mi va zice* Dumne-
zeul meu, aceea voi vorbi�. Şi a
venit la împărat. Şi împăratul i-a
zis: �Mica, să mergem la luptă îm-
potriva Ramot-Galaadului, sau să
renunţ?� Şi el a zis: �Suiţi-vă, şi
învingeţi, pentru că vor fi daţi în
mâna voastră!� Şi împăratul i-a
zis: �De câte ori să te pun să juri,
că nu-mi vei spune decât adevărul
în Numele DDDDDomnului?� Şi el a zis:
�Am văzut tot Israelul împrăştiat*
pe munţi, ca oile care n-au**
păstor. Şi DDDDDomnul a zis: «Aceştia
n-au stăpân; să se întoarcă fiecare
în pace acasă»�. Şi împăratul lui
Israel a zis lui Iosafat: �Nu ţi-am
spus eu că nu profeţeşte de bine
despre mine, ci numai de rău?�
Şi Mica a zis: �Ascultaţi deci

cuvântul DDDDDomnului! Am văzut*
pe DDDDDomnul şezând pe tronul Său
şi toată oştirea cerurilor stând
la dreapta Lui şi la stânga Lui.
Şi DDDDDomnul a zis: «Cine va amăgi
pe Ahab, împăratul lui Israel, ca
să se suie şi să cadă în Ramot-
Galaad?» Şi unul vorbea zicând
într-un fel şi altul zicând în alt
fel. Şi a ieşit un duh* şi a stat
înaintea DDDDDomnului şi a zis: «Eu
îl voi amăgi». Şi DDDDDomnul i-a zis:
«Cum?» Şi el a zis: «Voi ieşi şi
voi fi un duh mincinos în gura
tuturor profeţilor lui». Şi DDDDDomnul
a zis: «Îl vei amăgi şi vei şi reuşi;
ieşi şi fă aşa». Şi acum, iată,
DDDDDomnul a pus* un duh mincinos
în gura acestor profeţi ai tăi
şi DDDDDomnul a vorbit rău despre
tine�. Atunci Zedechia, fiul lui
Chenaana, s-a apropiat şi a lo-
vit* pe Mica peste obraz şi a
zis: �Pe ce cale a trecut Duhul
DDDDDomnului de la mine ca să-ţi
vorbească ţie?� Şi Mica a zis:
�Iată, vei vedea în ziua aceea,

când vei merge din cameră în
camerăa ca să te ascunzi�. Şi îm-
păratul lui Israel a zis: �Luaţi-l pe
Mica şi duceţi-l înapoi la Amon,
căpetenia cetăţii, şi la Ioas, fiul
împăratului. Şi să spuneţi: �Aşa
zice împăratul: Puneţi* pe acesta
în închisoare şi hrăniţi-l cu pâi-
nea întristării şi cu apa întristării,
până mă voi întoarce în pace�. Şi
Mica a zis: �Dacă te vei întoarce
cu adevărat în pace, DDDDDomnul n-a
vorbit* prin mine�. Şi el a zis: �As-
cultaţi, voi, toate popoarele**!�
Şi împăratul lui Israel şi Io-

safat, împăratul lui Iuda, s-au
suit la Ramot-Galaad. Şi împă-
ratul lui Israel a zis lui Iosafat:
�Eu îmi voi schimba hainele şi
voi intra* în luptă, iar tu, îmbra-
că-te cu hainele tale�. Şi împăra-
tul lui Israel şi-a schimbat haine-
le; şi au plecat la luptă.

Iar împăratul Sirieib porunci-
se căpeteniilor carelor sale, zi-
când: �Nu vă luptaţi nici cu cel
mic, nici cu cel mare, ci numai
cu împăratul lui Israel�. Şi a fost
aşa: cum l-au văzut căpeteniile
carelor pe Iosafat, au zis: �Aces-
ta este împăratul lui Israel�. Şi l-au
împresurat, ca să lupte împotri-
va lui. Şi Iosafat a strigat* şi
DDDDDomnul l-a ajutat şi Dumnezeu
i-a îndepărtat de la el. Şi a fost
aşa: când au văzut căpeteniile
carelor că nu era împăratul lui
Israel, s-au întors de la el.
Şi un om a tras cu arcul la

întâmplare şi a lovit pe împăra-
tul lui Israel între încheieturile
armuriic. Şi Ahab a zis celui care
conducea carul său: �Întoarce-ţi
mâna şi scoate-mă din tabără,
pentru că sunt rănit�. Şi lupta s-a
făcut tot mai crâncenă în ziua
aceea; şi împăratul lui Israel a
stat în car împotriva sirienilord

până seara şi pe la apusul soa-
relui a murit.
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Şi Iosafat, împăratul lui Iuda,
s-a întors în pace acasă, la Ierusa-
lim. Şi Iehu, fiul lui Hanani, vă-
zătorul*, a ieşit înaintea lui şi a
zis împăratului Iosafat: �Să ajuţi
tu pe cel răua şi să iubeşti** tu pe
cei care urăsc pe DDDDDomnul? De a-
ceea este mânie� de la DDDDDomnul
peste tine. Totuşi se găsesc lucruri
bune* în tine, pentru că ai înde-
părtat aşerele din ţară şi ţi-ai pus**
inima să caute pe Dumnezeu�.
Şi Iosafat a locuit în Ierusa-

lim şi a ieşit din nou prin mijlo-
cul poporului de la Beer-Şeba
până la muntele lui Efraim şi i-a
întors* din nou la DDDDDomnul Dum-
nezeul părinţilor lor. Şi a pus
judecători* în ţară, în toate cetă-
ţile întărite din Iuda, cetate după
cetate. Şi a zis judecătorilor:
�Vedeţi ce faceţi! pentru că nu ju-
decaţi pentru* om, ci pentru DDDDDom-
nul, care este cu** voi în lucrarea
judecăţii. Şi acum, temerea de
DDDDDomnul să fie peste voi; luaţi
seama ce faceţi, pentru că la
DDDDDomnul Dumnezeul nostru nu este
nici nedreptate*, nici părtini-
re**, nici primire de daruri�.
Şi chiar în Ierusalim, Iosafat

a pus* leviţi şi preoţi şi capi pă-
rinteşti din Israel pentru judeca-
ta DDDDDomnului şi pentru neînţe-
legeri. Şi s-au întors lab Ierusalim.
Şi le-a poruncit, zicând: �Astfel
să lucraţi, în temere* de DDDDDom-
nul, cu credincioşie şi cu inimă
întreagă. Şi orice neînţelegere* va
veni înaintea voastră de la fraţii
voştri care locuiesc în cetăţile lor,
între sânge şi sânge, între lege
şi poruncă, între rânduieli şi ju-
decăţi, să-i învăţaţic să nu se facă
vinovaţi înaintea DDDDDomnului, ca
să nu vină mânia** Lui peste
voi şi peste� fraţii voştri. Faceţi
aceasta şi nu veţi fi vinovaţi.
Şi, iată, Amaria*, marele preot,
este peste voi în toate treburile**

DDDDDomnului; şi Zebadia, fiul lui Is-
mael, căpetenia peste casa lui Iu-
da, în toate treburile împăratului;
şi leviţii sunt dregători înaintea
voastră. Fiţi tari şi lucraţi, şi DDDDDom-
nul va fi cu cel bun��.
Şi a fost aşa: după aceasta,

fiii lui Moab* şi fiii lui Amon**,
şi cu ei unii dintre maoniţid�, au
venit la luptă împotriva lui Iosa-
fat. Şi au venit şi au spus lui
Iosafat, zicând: �O mare mulţime
de dincolo de maree, din Siriaf,
vine împotriva ta; şi, iată, sunt
la Haţaţon-Tamar*, adică En-
Ghedi�. Şi Iosafat s-a temut şi
şi-a îndreptat faţa să-L caute* pe
DDDDDomnul; şi a vestit** un post
prin tot Iuda. Şi Iuda s-a adunat
să caute ajutor de la DDDDDomnul şi
chiar din toate cetăţile lui Iuda
au venit să-L caute* pe DDDDDomnul.
Şi Iosafat a stat în adunarea

lui Iuda şi a Ierusalimului, în ca-
sa DDDDDomnului, înaintea pridvoru-
lui celui nou; şi a zis: �DDDDDoamne,
Dumnezeul părinţilor noştri, nu
eşti Tu Dumnezeu în ceruri*?g

şi nu eşti Tu Cel care stăpâ-
neşti** peste toate împărăţiile na-
ţiunilor? Şi în mâna� Ta este tă-
ria şi puterea şi nimeni nu Ţi se
poate împotrivi. N-ai alungat* Tu,
Dumnezeul nostru**, pe locui-
torii acestei ţări dinaintea po-
porului Tău, Israel, şi n-ai dat-o
seminţei lui Avraam�, prietenul
Tăuh, pentru totdeauna? Şi au
locuit în ea şi Ţi-au construit în
ea un locaş sfânt pentru Numele
Tău, zicând: «Dacă va veni ne-
norocire peste* noi, sabie, jude-
cată, sau ciumă, sau foamete, şi
vom sta înaintea acestei case şi
înaintea feţei Tale (pentru că
Numele** Tău este în această
casă) şi vom striga către Tine în
strâmtorarea noastră, atunci ne
vei asculta şi ne vei salva».
Şi acum, iată, fiii lui Amon
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şi Moabul şi cei de pe muntele
Seira, pe la care n-ai îngăduit*
lui Israel să treacă atunci când au
ieşit din ţara Egiptului, astfel că
s-au abătut** de la ei şi nu i-au
nimicit, iată, ne răsplătesc ve-
nind* să ne alunge din stăpânirea
Ta pe care ne-ai dat-o de moş-
tenire. Dumnezeul nostru, nu-i vei
judeca* Tu? Pentru că noi nu
avem nici o putere înaintea acestei
mari mulţimi care vine împotriva
noastră şi nu ştim ce să facem,
dar ochii** noştri sunt spre Tine�.
Şi tot Iuda stătea înaintea

DDDDDomnului, cu pruncii lor, cu soţiile
lor şi cu fiii lor.
Şi Duhul* DDDDDomnului a fost

în mijlocul adunării peste Ia-
haziel, fiul lui Zaharia, fiul lui
Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Ma-
tania, un levit dintre fiii lui Asaf.
Şi a zis: �Luaţi aminte, tot Iuda,
şi voi, locuitori ai Ierusalimului,
şi tu, împărate Iosafat! Aşa zice
DDDDDomnul: �Nu vă temeţi* şi nu vă
înspăimântaţi înaintea acestei
mari mulţimi, pentru că lupta**
nu este a voastră, ci a lui Dum-
nezeu. Mâine coborâţi împotriva
lor. Iată, ei vor urca pe suişul Ţiţ
şi-i veţi întâlni la capătul văii, în
dreptul pustiului lui Ieruel. Nu
voi veţi avea de luptat* cu aceas-
tă ocazie; înfăţişaţi-vă, staţi şi ve-
deţi salvarea DDDDDomnului care este
cu voi; Iuda şi Ierusalim, nu vă
temeţi şi nu vă înspăimântaţi;
ieşiţi mâine înaintea lor şi DDDDDom-
nul va fi cu** voi�.
Şi Iosafat şi-a plecat* faţa la

pământ şi tot Iuda şi locuitorii
Ierusalimului au căzut înaintea
DDDDDomnului, ca să se închine DDDDDom-
nului. Şi leviţii dintre fiii cheha-
tiţilor şi dintre fiii coreiţilor s-au
ridicat să-L laude pe DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel cu glas tare
şi puternic.
Şi s-au sculat dis-de-dimi-

neaţă şi au ieşit spre pustiul Te-

coa; şi, pe când ieşeau, Iosafat a
stat în picioare şi a zis: �Ascul-
taţi-mă, Iuda, şi voi, locuitori ai
Ierusalimului! Credeţi* în DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru şi veţi fi
întăriţi; credeţi pe profeţii Lui şi
veţi reuşi�. Şi s-a sfătuit cu po-
porul şi a numit cântăreţi pentru
DDDDDomnul şi pe cei care să laude
în sfântă splendoareb*; şi, pe când
ieşeau înaintea oştirilor înarmate,
ziceau: �Lăudaţi** pe DDDDDomnul,
pentru că bunătatea� Lui rămâ-
ne pentru totdeauna!�
Şi, în clipa când începeau

cântarea de triumf şi lauda, DDDDDom-
nul a pus o pândă* împotriva fii-
lor lui Amon şi ai lui Moab şi ai
muntelui Seir, care veniseră îm-
potriva lui Iuda, şi au fost bătuţi.
Şi fiii lui Amon şi ai lui Moab
s-au ridicat împotriva locuitorilor
muntelui Seir, ca să-i stârpească
şi să-i nimicească şi, când au
terminat cu locuitorii din Seir,
s-au ajutat să se nimicească unul
pe altul.
Şi Iuda a venit până la înăl-

ţimea dinspre pustiu; şi s-au uitat
spre mulţime şi, iată, erau tru-
puri moarte căzute pe pământ şi
nici unul nu scăpase. Şi Iosafat
şi poporul său au venit să jefuias-
că prada lor; şi au găsit printre
ei o mulţime de bogăţii şi trupuri
moartec şi lucruri scumpe şi au
strâns mai mult decât puteau du-
ce şi trei zile au adunat prada,
pentru că era multă. Şi a patra zi
s-au adunat în Valea Beraca,
pentru că acolo au binecuvântat
pe DDDDDomnul; de aceea au pus nu-
mele acelui loc: Valea Beracad,
până astăzi.
Şi toţi bărbaţii din Iuda şi din

Ierusalim, cu Iosafat în fruntea
lor, s-au întors şi au venit din nou
la Ierusalim, cu bucurie, pentru că
DDDDDomnul le dăduse bucurie* asu-
pra vrăjmaşilor lor. Şi au venit la
Ierusalim, la casa DDDDDomnului, cu
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lire şi cu harfe şi cu trâmbiţe.
Şi groaza* lui Dumnezeu a fost

peste toate împărăţiile ţărilor, când
au auzit că DDDDDomnul
Se lupta cu vrăjmaşii lui Israel.
Şi împărăţia lui Iosafat a fost
liniştită şi Dumnezeul lui i-a dat
odihnă* de jur-împrejur.
Şi Iosafat* a împărăţit peste

Iuda. Era în vârstă de treizeci şi
cinci de ani când a început să îm-
părăţească şi a împărăţit două-
zeci şi cinci de ani în Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Azuba,
fiica lui Şilhi. Şi el a umblat în
calea lui Asa*, tatăl său, şi nu
s-a abătut de la ea, ci a făcut ce
era drept în ochii DDDDDomnului. Dar
înălţimile* n-au fost îndepărta-
te şi poporul tot nu-şi îndrepta-
se inima** spre Dumnezeul pă-
rinţilor lor.
Şi celelalte fapte ale lui Iosa-

fat, cele dintâi şi cele de pe ur-
mă, iată, sunt scrise în cuvintele
lui Iehu, fiul lui Hanani, care*
sunt cuprinse în Cartea Împăra-
ţilor lui Israel.
Şi, după aceasta, Iosafat*, îm-

păratul lui Iuda, s-a unit** cu A-
hazia, împăratul lui Israel, care
lucra cu răutate�. Şi s-a unit cu el
ca să facă nişte corăbii*, să mear-
gă la Tarsis**; şi au făcut corăbii
la Eţion-Gheber. Şi Eliezer, fiul
lui Dodava, din Mareşa, a pro-
feţit împotriva lui Iosafat, zicând:
�Pentru că te-ai unit cu Ahazia,
DDDDDomnul a sfărâmat lucrările
tale�. Şi corăbiile s-au sfărâmat*
şi n-au putut merge la Tarsis.
Şi Iosafat a adormit* cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat
cu părinţii săi, în cetatea lui Da-
vid. Şi Ioram, fiul său, a împără-
ţit în locul său. Şi avea fraţi, fii ai
lui Iosafat: Azaria şi Iehiel şi
Zaharia şi Azaria şi Micael şi Şe-
fatia; toţi aceştia erau fiii lui Io-
safat, împăratul lui Israel. Şi tatăl
lor le dăduse daruri multe de ar-

gint şi de aur şi de lucruri scumpe, în
afară de cetăţi întărite în Iuda; dar
împărăţia a dat-o lui Ioram, pentru
că el era întâiul-născut.
Şi Ioram s-a ridicat peste îm-

părăţia tatălui său şi s-a întărita

şi a ucis cu sabia pe toţi fraţii
săi şi chiar şi dintre căpeteniile lui
Israel. Ioram era în vârstă de trei-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
opt ani în Ierusalim. Şi a umblat
în calea împăraţilor lui Israel,
cum făcuse casa lui Ahab, pentru
că fiica* lui Ahab îi era soţie; şi
a făcut rău în ochii DDDDDomnului.
Dar DDDDDomnul n-a vrut să distrugă
casa lui David, pentru legămân-
tul* pe care-l făcuse cu David şi
după cum zisese că îi va da o
lumină, lui şi fiilor** lui, în toa-
te zilele.

În zilele lui, Edomul* s-a răs-
culat de sub mâna lui Iuda şi
şi-au pus un împărat peste ei. Şi
Ioram a plecat împotriva lor cu
căpeteniile sale, şi cu toate carele
sale; şi s-a ridicat noaptea şi i-a
bătut pe edomiţii care-l înconju-
raseră şi pe căpeteniile carelor. Şi
Edomul s-a răsculat de sub mâna
lui Iuda până în ziua aceasta.
Şi Libna s-a răsculat în ace-

laşi timp de sub mâna lui, pentru
că părăsise pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor săi. Şi a făcut înăl-
ţimi pe munţii lui Iuda şi a făcut
pe locuitorii Ierusalimului să cur-
vească* şi a amăgit pe Iuda.
Şi i-a venit o scrisoare de la

profetul Ilie, zicând: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui David,
tatăl tău: «Pentru că n-ai umblat
în căile lui Iosafat, tatăl tău, şi
în căile lui Asa, împăratul lui Iu-
da, ci ai umblat* în căile împă-
raţilor lui Israel şi ai făcut pe Iu-
da şi pe locuitorii Ierusalimului
să curvească** după� curviile ca-
sei lui Ahab şi ai ucis�� pe fraţii
tăi, casa tatălui tău, care erau
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mai buni decât tine, iată, DDDDDomnul
va lovi cu o mare plagă
pe poporul tău şi pe fiii tăi şi
pe soţiile tale şi toată averea ta; şi
pe tine însuţi, cu o boală greaa, cu o
boală de măruntaie*, până când, din
cauza bolii, îţi vor ieşi măruntaiele
afară din tine, zi
după zib�.
Şi DDDDDomnul a stârnit* împo-

triva lui Ioram duhul filistenilor
şi al arabilor**, care erau lângă
etiopienic. Şi s-au suit împotriva
lui Iuda şi au năvălit asupra lui
şi au luat cu ei toată averea care
se afla în casa împăratului, şi pe
fiii* lui, şi pe soţiile lui, încât nu
i-a rămas nici un fiu, în afară de
Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi.
Şi, după toate acestea, DDDDDom-

nul l-a lovit în măruntaiele* sale
cu o boală incurabilă. Şi a fost
aşa: din zi în zib şi pe timpul când
se sfârşea anul al doilea, i-au ieşit
măruntaiele afară, din cauza bolii,
şi a murit în suferinţed cumplite.
Şi poporul său nu i-a făcut ardere
ca arderea pentru părinţii* săi.

El era în vârstă de treizeci şi
doi de ani când a început să îm-
părăţească şi a împărăţit opt ani
la Ierusalim. Şi a murite fără* să
fi fost regretatf şi l-au înmormân-
tat în cetatea lui David, dar nu**
în mormintele împăraţilor.
Şi locuitorii Ierusalimului au

făcut împărat în locul său pe
Ahaziag*, fiul său cel mai tânăr,
pentru că ceata care venise cu
arabii** în tabără îi ucisese pe toţi
cei mai mari în vârstă. Şi Ahazia,
fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda,
a împărăţit.

Ahazia era în vârstă de patru-
zeci şi doih* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit un
an la Ierusalim. Şi numele mamei
lui era Atalia**, fiica lui Omri.
Şi el a umblat în căile casei

lui Ahab, pentru că mama lui îi

era sfătuitoare la facerea răului.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului, ca
şi casa lui Ahab, pentru că ei erau
sfătuitorii lui după moartea tatălui
său, spre pieirea* lui. El a umblat
după sfatul lor şi a mers cu Ioram,
fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la
luptă împotriva
lui Hazael, împăratul Sirieii, la
Ramot-Galaad; şi sirienii* l-au ră-
nit pe Ioram. Şi s-a întors* să se
vindece în Izreel de rănile pe care
i le făcuseră la Rama când se lup-
ta cu Hazael, împăratul Sirieii.
Şi Ahazia, fiul lui Ioram,

împăratul lui Iuda, a coborât în
Izreel ca să-l vadă pe Ioram, fiul
lui Ahab, pentru că era bolnav.
Şi pieirea lui Ahazia a fost

de la* Dumnezeu, întrucât a venit
la Ioram: căci, cum a venit, a ie-
şit** cu Ioram împotriva lui Iehu,
fiul lui Nimşi, pe care îl unsese�
DDDDDomnul spre a nimici casa lui
Ahab. Şi a fost aşa: când a făcut
Iehu judecată asupra casei lui
Ahab, a găsit* pe căpeteniile lui
Iuda şi pe fiii fraţilor lui Ahazia,
care slujeau lui Ahazia, şi i-a ucis.
Şi a căutat* pe Ahazia; şi l-au
prins (pentru că se ascunsese în
Samaria) şi l-au adus la Iehu
şi l-au ucis; şi l-au înmormântat,
pentru că au zis: �El este fiul
lui Iosafat**, care a căutat� pe
DDDDDomnul cu toată inima sa�. Şi în
casa lui Ahazia n-a fost nici unul
care să poată lua împărăţia.
Şi când a văzut* Atalia, ma-

ma lui Ahazia, că fiul ei a murit,
s-a ridicat şi a nimicit toată să-
mânţa împărătească a casei lui
Iuda. Dar Ioşabeat, fiica împăra-
tului, a luat pe Ioas*, fiul lui A-
hazia, şi l-a furat din mijlocul
fiilor împăratului, care au fost o-
morâţi, şi l-a pus, pe el şi pe doi-
ca lui, în camera paturilor. Şi Io-
şabeat, fiica împăratului Ioram,
soţia preotului Iehoiada (pentru
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că era sora lui Ahazia), l-a ascuns
dinaintea Ataliei, astfel că ea nu l-a
omorât. Şi el a fost ascuns cu ei în
casa lui Dumnezeu şase ani. Şi
Atalia a împărăţit peste ţară.
Şi, în anul al şaptelea*, Ieho-

iada** s-a întărita şi a făcut legă-
mânt cu căpeteniile peste sute, A-
zaria fiul lui Ieroham, şi Ismael
fiul lui Iohanan, şi Azaria fiul
lui Obed�, Maaseia fiul lui Ada-
ia, şi Elişafat fiul lui Zicri. Şi au
mers prin Iuda şi au adunat pe
leviţii din toate cetăţile lui Iuda
şi pe capii* părinteşti ai lui Israel
şi au venit la Ierusalim. Şi toată
adunarea a făcut legământ cu îm-
păratul în casa lui Dumnezeu.
Şi le-a zis: �Iată, fiul împăratului
va împărăţi, cum a zis* DDDDDomnul
despre fiii lui David. Acesta este
lucrul pe care-l veţi face: o trei-
me din voi, care intră* de pază
în sabat, dintre preoţi şi dintre
leviţi, să fie uşieri; şi o treime să
fie la casa împăratului; şi o treime
la Poarta Temelieib; şi tot popo-
rul să fie în curţile casei DDDDDom-
nului. Şi nimeni să nu intre în ca-
sa DDDDDomnului, decât preoţii şi ace-
ia dintre leviţi care fac* slujba;
ei să intre, pentru că sunt sfinţi.
Dar tot poporul să păzească cele
de păzit ale DDDDDomnului. Şi leviţii
să înconjoare pe împărat de jur-
împrejur, fiecare cu armele sale
în mână; şi cel care va intra
în casă să fie omorât; şi voi să
fiţi cu împăratul când intră şi
când iese�.
Şi leviţii şi tot Iuda au făcut

după toate câte poruncise preotul
Iehoiada; şi fiecare şi-a luat
oamenii lui, pe cei care urmau
să intre de pază în sabat cu cei
care urmau să iasă în sabat,
pentru că preotul Iehoiada nu
dăduse drumul cetelor*. Şi preo-
tul Iehoiada a dat căpeteniilor
peste sute suliţele şi scuturile mari
şi scuturile* mici ale împăratu-

lui David, care erau în casa lui
Dumnezeu. Şi a pus tot poporul,
pe fiecare cu suliţa sa în mână,
de la latura dreaptă a casei până
la latura stângă a casei, spre altar
şi spre casă, de jur-împrejur, lân-
gă împărat.
Şi l-au scos pe fiul împăratu-

lui şi i-au pus coroana* şi i-au
dat mărturia** şi l-au făcut împă-
rat. Şi Iehoiada şi fiii săi l-au uns
şi au zis: �Trăiască� împăratul!�
Şi Atalia a auzit* glasul po-

porului care alerga şi lăuda pe
împărat şi a venit la popor în ca-
sa DDDDDomnului. Şi s-a uitat şi, iată,
împăratul stătea lângă stâlpul său
la intrare şi căpeteniile  şi trâmbi-
ţaşii lângă împărat; şi tot poporul
ţării se bucura şi suna din trâmbi-
ţe; şi cântăreţii, cu instrumente
muzicale, conduceau cântarea* de
laudă. Şi Atalia şi-a sfâşiat hainele
şi a strigat: �Trădare**! Trădare!�
Şi preotul Iehoiada a scos

pe căpeteniile peste sute, care
erau puse peste oştire, şi le-a zis:
�Scoateţi-o din rânduri şi cel care
o va urma să fie ucis cu sabia�.
Pentru că preotul a zis: �Să n-o
ucideţi în casa DDDDDomnului�. Şi i-au
făcut locc şi a mers prin intrarea
Porţii* Cailor la casa împăratu-
lui: şi au omorât-o acolo.
Şi Iehoiada a făcut un legă-

mânt* între sine şi tot poporul şi
împărat, că vor fi poporul DDDDDom-
nului. Şi tot poporul a intrat în
casa lui Baal şi au dărâmat-o şi
au sfărâmat altarele lui şi chipu-
rile lui şi l-au ucis* pe Matan,
preotul lui Baal, înaintea altarelor.
Şi Iehoiada a rânduit slujbele

casei DDDDDomnului sub mâna preoţi-
lor, leviţilor, pe care îi pusese*
David în cete peste casa DDDDDomnu-
lui, ca să aducă arderile-de-tot ale
DDDDDomnului, cum este scris în le-
gea** lui Moise, cu bucurie şi cu
cântări, după rânduiala lui David.
Şi a pus pe uşieri* la porţile casei

*2 Împ. 11.4.
**2 Împ. 12.2
�1 Cr. 2.37;
2.38.

*Ezra 1.5.

*2 Sam. 7.12
1 Împ. 2.4;
9.5.
Cap. 6.16;
7.18; 21.7.

*1 Cr. 9.25.

*1 Cr. 23.28;
23.29.

*1 Cr. 24.1.

*2 Sam. 8.7.
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DDDDDomnului, ca să nu intre nici un
om necurat prin vreun lucru.
Şi a luat pe căpeteniile* pes-

te sute şi pe mai-marii şi pe con-
ducătorii poporului şi pe tot po-
porul ţării şi a coborât pe împă-
rat din casa DDDDDomnului şi au mers
prin Poarta de Sus la casa împă-
ratului şi au aşezat pe împărat pe
tronul împărăţiei. Şi tot poporul
ţării s-a bucurat şi cetatea era li-
niştită; şi pe Atalia o omorâseră
cu sabia.

Ioas era în vârstă de şapte*
ani când a început să împărăţeas-
că şi a împărăţit patruzeci de
ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Ţibia, din Beer-Şeba. Şi
Ioas a făcut ce era drept* în
ochii DDDDDomnului în toate zilele
preotului Iehoiada. Şi Iehoiada
i-a luat două soţii; şi el a născut
fii şi fiice.
Şi a fost aşa: după aceasta,

Ioas a avut pe inimă să repare
casa DDDDDomnului. Şi a adunat pe
preoţi şi pe leviţi şi le-a zis: �Ie-
şiţi în cetăţile lui Iuda şi strân-
geţi* bani de la tot Israelul pen-
tru repararea casei Dumnezeului
vostru, din an în an; şi grăbiţi
lucrul�. Dar leviţii nu s-au grăbit.
Şi împăratul l-a chemat* pe

Iehoiada, capul, şi i-a zis: �Pentru
ce n-ai cerut de la leviţi să aducă
din Iuda şi din Ierusalim darea
rânduită de Moise**, robul DDDDDom-
nului, adunării lui Israel, pentru
cortul� mărturiei?�

Pentru că* Atalia cea rea şi
fiii ei devastaseră casa lui Dum-
nezeu şi întrebuinţaseră pentru
baali toate lucrurile** sfinţite
ale casei DDDDDomnului.
Şi împăratul a poruncit şi au

făcut* o ladă şi au pus-o afară,
lângă poarta casei DDDDDomnului, şi
au dat de ştire prin Iuda şi prin
Ierusalim să aducă DDDDDomnului da-
rea* lui Moise, robul lui Dumne-
zeu, pusă peste Israel în pustiu.

Şi toate căpeteniile şi tot poporul
s-au bucurat şi au adus şi au
aruncat banii în ladă, până s-a
umpluta.
Şi a fost aşa: la vremea când

era adusă lada la locul de control
al împăratului, prin mâna leviţilor,
şi când vedeau că erau mulţi*
bani în ea, scriitorulb împăratului
şi slujbaşul marelui preot veneau
şi goleau lada şi o luau şi o du-
ceau înapoi la locul ei. Aşa făceau
zi de zi; şi au strâns mulţi bani.
Şi împăratul şi Iehoiada îi dădeau
celor care făceau lucrarea slujbei
casei DDDDDomnului; şi ei tocmeau
cioplitori în piatră şi tâmplari
pentru a repara* casa DDDDDomnului,
şi lucrători în fier şi în aramă
pentru a întări casa DDDDDomnului.
Şi lucrătorii munceau şi lu-

crarea de reparare înainta prin
mâna lor; şi au ridicat casa lui
Dumnezeu după măsura ei şi au
întărit-o. Şi, după ce au terminat,
au adus banii rămaşi înaintea
împăratului şi a lui Iehoiada. Şi
au făcut din* ei vase pentru casa
DDDDDomnului, unelte pentru slujbă şi
pentru jertfe şi ceşti şi unelte de
aur şi de argint. Şi au adus în casa
DDDDDomnului arderi-de-tot neîncetat
în toate zilele lui Iehoiada.
Şi Iehoiada a ajuns bătrân şi

sătul de zile şi a murit; era în
vârstă de o sută treizeci de ani
când a murit. Şi a fost înmormân-
tat în cetatea lui David lângă
împăraţi, pentru că făcuse bine
în Israel şi pentru Dumnezeu şi
pentru casa Lui.
Şi, după moartea lui Iehoia-

da, căpeteniile lui Iuda au venit
şi s-au plecat înaintea împăratu-
lui; atunci împăratul i-a ascultat.
Şi au părăsit casa DDDDDomnului,
Dumnezeul părinţilor lor, şi au
slujit aşerelor* şi idolilor: şi a
venit mânie** peste Iuda şi peste
Ierusalim pentru această vină a
lor. Şi DDDDDomnul a trimis* profeţi

*2 Împ. 11.19

*2 Împ. 11.21;
12.1.

*Cap. 26.4,5.
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printre ei, ca să-i întoarcă la El;
şi au mărturisit împotriva lora,
dar ei n-au plecat urechea.
Şi Duhul* lui Dumnezeu a ve-

nit pesteb Zaharia, fiul preotului
Iehoiada, şi el s-a ridicat în pi-
cioare, mai sus de popor, şi le-a zis:
�Aşa zice Dumnezeu: Pentru ce căl-
caţi** poruncile DDDDDomnului? Nu veţi
reuşi! Pentru că L-aţi părăsit� pe
DDDDDomnul, şi El v-a părăsit�.
Şi au uneltit împotriva lui şi

l-au lovit* cu pietre, după porun-
ca împăratului, în curtea casei
DDDDDomnului. Şi împăratul Ioas nu
şi-a adus aminte de bunătatea
pe care i-o făcuse Iehoiada, tatăl
lui Zaharia, ci l-a ucis pe fiul lui.
Şi, când a murit, Zaharia a zis:
�Să vadă DDDDDomnul şi să judecec*!�
Şi a fost că, la sfârşitul anu-

lui, oştirea* Sirieid s-a suit împo-
triva lui Ioas; şi au intrat în Iuda
şi în Ierusalim şi au nimicit din po-
por pe toate căpeteniile poporului
şi au trimis toată prada lor la îm-
păratul Damascului. Pentru că
oştirea sirienilore a venit cu o cea-
tă mică* de oameni, dar DDDDDomnul
a dat** în mâna lor o oştire foarte
mare, pentru că părăsiseră pe DDDDDom-
nul Dumnezeul părinţilor lor. Ast-
fel sirienii au împlinit judecăţi�
asupra lui Ioas. Şi, după ce au ple-
cat de la el (pentru că l-au lăsat în
boli grele), slujitorii* săi au uneltit
împotriva lui, pentru sângele** fiu-
luif preotului Iehoiada, şi l-au ucis
pe patul său, iar el a murit. Şi l-au
înmormântat în cetatea lui David,
dar nu l-au înmormântat în mormin-
tele împăraţilor.
Şi aceştia sunt cei care au unel-

tit împotriva lui: Zabad*, fiul Şimea-
tei, amonita, şi Iozabad, fiul Şim-
ritei, moabita. Cât despre fiii lui şi
mărimea* poverilorg puse asupra
lui şi înnoirea casei lui Dumnezeu,
iată, acestea sunt scrise în istorisi-
rea Cărţii Împăraţilor. Şi Amaţia**,

fiul său, a împărăţit în locul său.
Amaţia era în vârstă de două-

zeci şi cinci* de ani când a înce-
put să împărăţească; şi a împă-
răţit douăzeci şi nouă de ani în
Ierusalim. Şi numele mamei lui
era Ioadan, din Ierusalim. Şi el a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, dar nu* cu o inimă întrea-
gă. Şi a fost aşa: când i s-a întă-
rit* împărăţia, a ucis pe slujitorii
lui care-l uciseseră pe împăra-
tul, tatăl său. Dar pe fiii lor nu i-a
ucis, ci a făcut cum este scris în
lege, în cartea lui Moise, în care
DDDDDomnul a poruncit, zicând: �Pă-
rinţii să nu fie omorâţi* pentru
copii, nici copiii să nu fie omo-
râţi pentru părinţi, ci fiecare să fie
omorât pentru păcatul lui�.
Şi Amaţia a adunat pe Iuda

şi i-a rânduit după casele lor
părinteşti, după căpeteniile pes-
te mii şi căpeteniile peste sute,
în tot Iuda şi Beniamin; şi i-a nu-
mărat de la* vârsta de douăzeci
de ani în sus şi i-a găsit: trei sute
de mii de oameni aleşi, care ie-
şeau la luptă, mânuind suliţa şi
scutulh. Şi a tocmit din Israel o
sută de mii de bărbaţi viteji
cu o sută de talanţi de argint.
Şi un om* al lui Dumnezeu a
venit la el, zicând: �Împărate, să
nu meargă cu tine oştirea lui Is-
rael, pentru că DDDDDomnul nu este
cu Israel, cu toţi fiii lui Efraim.
Dar, dacă vrei să mergi, fă-o;
fii tare pentru luptă: Dumnezeu
te va face să cazi înaintea vrăj-
maşului, pentru că Dumnezeu are
putere* să ajute şi să doboare�.
Şi Amaţia a zis omului lui Dum-
nezeu: �Dar ce vom face cu cei o
sută de talanţi pe care i-am dat
cetei lui Israel?� Şi omul lui Dum-
nezeu a zis: �DDDDDomnul poate* să-ţi
dea mai mult decât atât�.

Atunci Amaţia a despărţit
ceata care venise la el din Efraim,

*Jud. 6.34.
1 Cr. 12.18.
Cap. 15.1;
20.14.
**Num. 14.41
Pr. 28.13.
�Cap. 15.2.

*Mt. 23.35.
Fap. 7.58,59.

*Gen. 9.5.

*2 Împ. 12.17
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ca să se ducă acasă. Şi mânia
lor s-a aprins foarte mult împotri-va
lui Iuda; şi s-au întors acasă
în mare mânie.
Şi Amaţia s-a întărit şi şi-a

scos poporul şi a mers în Valea
Sării* şi a bătut zece mii dintre
fiii lui Seir. Şi fiii lui Iuda au
luat vii zece mii de captivi şi i-au
dus pe vârful stânciia şi i-au a-
runcat de pe vârful stâncii; şi
toţi au fost zdrobiţi.

Dar fiii cetei pe care o tri-
misese Amaţia înapoi, ca să nu
meargă cu el la luptă, au năvălit
asupra cetăţilor lui Iuda, de la
Samaria până la Bet-Horon, şi
au bătut dintre ei trei mii de inşi
şi au luat o mare pradă.
Şi a fost aşa: când s-a întors

Amaţia de la nimicirea edomiţi-
lor, a adus* pe dumnezeii fiilor
lui Seir şi i-a rânduit dumnezei
ai săi** şi s-a plecat înaintea lor
şi le-a ars tămâie. Şi mânia DDDDDom-
nului s-a aprins împotriva lui
Amaţia şi i-a trimis un profet,
care i-a zis: �Pentru ce cauţi pe
dumnezeii* poporului care n-au
salvat** pe poporul lor din mâna
ta?� Şi a fost aşa: pe când vor-
bea cu el, împăratul i-a zis: �Ai
fost făcut tu sfătuitor al împăra-
tului? Încetează, pentru ce să fii
lovit?� Atunci profetul a încetat
şi a zis: �Cunosc că Dumnezeu a
hotărât* să te nimicească, pentru
că ai făcut aceasta şi n-ai ascul-
tat de sfatul meu�.
Şi Amaţia, împăratul lui Iuda,

s-a sfătuit* şi a trimis la Ioas,
fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, îm-
păratul lui Israel, zicând: �Vino
să ne privim în faţă!� Şi Ioas,
împăratul lui Israel, a trimis la
Amaţia, împăratul lui Iuda, zi-
când: �Spinul care este în Liban
a trimis la cedrul care este în Li-
ban, zicând: «Dă pe fiica ta de
soţie fiului meu!» Şi a trecut o

fiară a câmpului care este în Li-
ban şi a călcat în picioare spi-
nul. Tu zici: «Iată, am bătut Edomul!»
şi inima ta te-a înălţat, ca
să te lauzi*. Rămâi acum acasă!
De ce să te prindăb nenorocirea,
ca să cazi, tu, şi Iuda odată cu tine?�

Dar Amaţia n-a ascultat, pen-
tru că era de la* Dumnezeu să-i
dea în mâna vrăjmaşului, pentru
că au căutat** pe dumnezeii
Edomului. Şi Ioas, împăratul lui
Israel, s-a suit şi s-au privit în
faţă, el şi Amaţia, împăratul lui Iu-
da, în Bet-Şemeşul* care este în
Iuda. Şi Iuda a fost bătut înaintea
lui Israel şi au fugit fiecare la
cortul său. Şi Ioas, împăratul lui
Israel, l-a prins pe Amaţia, împă-
ratul lui Iuda, pe fiul lui Ioas,
fiul lui Ioahaz*, în Bet-Şemeş şi
l-a dus la Ierusalim şi a dărâ-
mat zidul Ierusalimului, de la
Poarta lui Efraim până la Poarta
Unghiului, patru sute de coţi. Şi a
luat tot aurul şi argintul şi toate
vasele care se aflau în casa lui
Dumnezeu, la Obed-Edom*, şi în
vistieriile casei împăratului, şi
ostatecic, şi s-a întors la Samaria.
Şi Amaţia*, fiul lui Ioas, îm-

păratul lui Iuda, a trăit cinci-
sprezece ani după moartea lui
Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui
Israel. Şi celelalte fapte ale lui
Amaţia, cele dintâi şi cele de pe
urmă, nu sunt scrise în Cartea
Împăraţilor lui Iuda şi ai lui Isra-
el? Şi, de pe timpul când Ama-
ţia s-a abătut de la a-L urma pe
DDDDDomnul, au uneltit împotriva lui
în Ierusalim, şi el a fugit la La-
chis; şi au trimis după el la La-
chis şi l-au omorât acolo. Şi l-au
adus pe cai şi l-au înmormântat
cu părinţii săi în cetatea lui Iuda.
Şi tot poporul lui Iuda a luat

pe Oziad*, care era în vârstă de
şaisprezece ani, şi l-a făcut îm-
părat în locul tatălui său, Amaţia.

*2 Împ. 14.7.

*Cap. 28.23.
**Ex. 20.3,5.

*Ps. 96.5.
**Vers. 11.

*1 Sam. 2.25

*2 Împ. 14.8;
14.9.
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El a reconstruit Elotul şi l-a adus îna-
poi lui Iuda, după ce a ador-mit
împăratul cu părinţii săi.

Ozia era în vârstă de şaispre-
zece ani când a început să împă-
răţească şi a împărăţit cincizeci şi
doi de ani în Ierusalim. Şi numele
mamei lui era Iecolia, din Ierusa-
lim. Şi el a făcut ce era drept* în
ochii DDDDDomnului, după toate câte
făcuse Amaţia, tatăl său. Şi a cău-
tat pe Dumnezeu în zilele lui Za-
haria, care avea pricepere* în
viziunile lui Dumnezeua: şi, în
zilele cât a căutat** pe DDDDDomnul,
Dumnezeu l-a făcut să prospere.
Şi a ieşit şi s-a luptat* cu fi-

listenii şi a dărâmat zidul Gatului
şi zidul Iabnei şi zidul Asdodu-
lui; şi a construit cetăţi în Asdod
şi între filisteni. Şi Dumnezeu l-a
ajutat împotriva filistenilor* şi
împotriva arabilor care locuiau în
Gur-Baal şi împotriva maoni-
ţilorb. Şi amoniţii au dat* lui Ozia
tribut; şi numele lui s-a răspândit
până la intrarea Egiptului, pentru
că se întărise foarte mult.
Şi Ozia a construit turnuri în

Ierusalim, la Poarta* Unghiului şi
la Poarta Văii şi la unghiul zidu-
lui şi le-a întărit. Şi a construit
turnuri în pustiu şi a săpat multe
fântâni, pentru că avea turme
mari, atât în şes cât şi în podiş,
lucrători ai pământului şi viticul-
tori pe munţi şi la Carmel, pentru
că iubea lucrarea pământuluic.
Şi Ozia avea o oştired de lup-

tători care ieşeau la luptă în cete,
după numărul numărătorii lor,
prin mâna scriitorului Ieiel, şi a lui
Maaseia, supraveghetorul, sub
mâna lui Hanania, dintre căpete-
niile împăratului. Tot numărul ca-
pilor părinteşti ai bărbaţilor vi-
teji era două mii şase sute. Şi
sub mâna lor era tăria unei oştiri
de trei sute şapte mii cinci sute,
care făceau război cu mare pu-

tere, ca să ajute pe împărat îm-
potriva vrăjmaşului. Şi Ozia a
pregătit pentru ei, pentru toată
oştirea, scuturi mici şi suliţe şi
coifuri şi platoşee şi arcuri şi
praştii de pietre. Şi a făcut în
Ierusalim maşini, inventate de
oameni pricepuţi*, care să fie pe
turnuri şi pe colţuri, ca să tragă
cu săgeţi şi cu pietre mari. Şi
numele lui s-a răspândit departe,
pentru că a fost ajutat în chip
minunat, până s-a întărit.

Dar, după ce s-a întărit*, i s-a
înălţat** inima până la căderef şi
a păcătuit împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului său, pentru că a
mers� în templul DDDDDomnului ca să
ardă tămâie pe altarul tămâiei.
Şi Azaria*, preotul, a intrat după
el, şi cu el optzeci de bărbaţi vi-
teji, preoţi ai DDDDDomnului. Şi s-au
împotrivit împăratului Ozia şi
i-au zis: �Nu este pentru* tine,
Ozia, să arzi tămâie înaintea
DDDDDomnului, ci pentru preoţi**, fiii
lui Aaron, care sunt consacraţi
să ardă tămâie. Ieşi din locaşul
sfânt, pentru că ai păcătuit; şi
nu va fi spre onoarea ta din par-
tea DDDDDomnului Dumnezeu�.
Şi Ozia s-a mâniat. Şi în mâna

lui era tămâietoarea, ca să ardă
tămâie. Şi, pe când se mânia pe
preoţi, a izbucnit lepra* pe frun-
tea lui, înaintea ochilor preoţilor,
în casa DDDDDomnului, lângă altarul
tămâiei. Şi Azaria, marele preot,
şi toţi preoţii s-au uitat spre el
şi, iată, era lepros pe fruntea lui;
şi l-au scos repede de acolo şi
chiar el s-a grăbit* să iasă, pentru
că DDDDDomnul îl lovise.
Şi împăratul Ozia* a fost le-

pros până în ziua morţii lui; şi a
locuit într-o casă de izolare**,
fiind lepros, pentru că a fost înde-
părtat din casa DDDDDomnului. Şi Io-
tam, fiul său, era peste casa îm-
păratului, judecând poporul ţării.
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Şi celelalte fapte ale lui Ozia,
cele dintâi şi cele de pe urmă,
le-a scris profetul Isaia*, fiul lui
Amoţ. Şi Ozia a adormit* cu
părinţii săi şi l-au înmormântat cu
părinţii săi în ogorul de înmor-
mântare al împăraţilor, pentru că
au zis: �Este lepros�. Şi Iotam,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Iotam era în vârstă de două-
zeci şi cinci* de ani când a înce-
put să împărăţească şi a împă-
răţit şaisprezece ani în Ierusalim;
şi numele mamei lui era Ieruşa,
fiica lui Ţadoc. Şi el a făcut ce
era drept în ochii DDDDDomnului, după
toate câte făcuse Ozia, tatăl său;
numai că n-a intrat în templul
DDDDDomnului. Şi poporul se strica*
tot mai mult. El a reconstruit
Poarta de Sus a casei DDDDDomnului
şi a construit mult pe zidul lui
Ofela*. Şi a construit cetăţi în
ţinutul muntos al lui Iuda şi a
construit cetăţi întărite şi turnuri
în păduri.
Şi s-a luptat cu împăratul fii-

lor lui Amon*; şi i-a învins. Şi fiii
lui Amon i-au dat în acelaşi an o
sută de talanţi de argint şi zece mii
de corib de grâu şi zece mii de
orz; aceasta i-au dat fiii lui Amon
şi în al doilea şi în al treilea an.
Şi Iotam a ajuns tare, pentru

că şi-a rânduit căile* înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului său.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

tam şi toate războaiele sale şi căi-
le sale, iată, sunt scrise în Cartea
Împăraţilor lui Israel şi ai lui Iu-
da. El era în vârstă de douăzeci
şi cinci de ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim. Şi Io-
tam a adormit* cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în cetatea lui
David. Şi Ahaz, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

Ahaz era în vârstă de două-
zeci* de ani când a început să

împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim, dar n-a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, ca David, tatăl său, ci a
umblat în căile împăraţilor lui
Israel şi chiar a făcut chipuri*
turnate baalilor** şi a ars tămâiec

în Valea* Fiului lui Hinom şi a
trecut** pe fiii săi prin foc�, după
urâciunile naţiunilor pe care le
alungase�� DDDDDomnul dinaintea
fiilor lui Israel. Şi a jertfit şi a ars
tămâie pe înălţimi şi pe dealuri
şi sub orice copac verde.

De aceea, DDDDDomnul Dumne-
zeul său l-a dat* în mâna împă-
ratului Sirieid; şi ei l-au lovit** şi
au luat de la el mulţi captivi şi
i-au dus la Damasc.

Ba a fost dat şi în mâna îm-
păratului lui Israel, şi el l-a lovit
cu mare măcel. Pentru că Pecah*,
fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o
sută douăzeci de mii într-o zi,
toţi bărbaţi viteji, pentru că pă-
răsiseră** pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor lor. Şi Zicri, un
viteaz din Efraim, a ucis pe Ma-
aseia, fiul împăratului, şi pe Az-
ricam, căpetenia casei, şi pe
Elcana, al doilea după împărat.
Şi fiii lui Israel au luat captivi
de la fraţii* lor două sute de mii
de femei, fii şi fiice, şi au luat o
mare pradă de la ei şi au adus
prada la Samaria.

Dar era acolo un profet* al
DDDDDomnului, al cărui nume era
Oded. Şi el a ieşit înaintea oş-
tirii care venea la Samaria şi
le-a zis: �Iată, pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor voştri S-a
mâniat pe Iuda, i-a dat** în
mâna voastră, şi voi i-aţi ucis
cu o furie care ajunge până la ce-
ruri�; şi acum socotiţi să vă su-
puneţi pe fiii lui Iuda şi ai Ieru-
salimului ca robi* şi roabe? Nu
sunt cu voi, chiar cu voi, vino-
văţii împotriva DDDDDomnului Dumne-
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zeului vostru? Şi acum asculta-
ţi-mă şi trimiteţi înapoi pe cap-
tivii pe care i-aţi luat de la fraţii
voştri; pentru că mânia* aprinsă a
DDDDDomnului este asupra voastră�.
Şi câţiva bărbaţi dintre capii

fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui
Iohanan, Berechia, fiul lui Me-
şilemot, şi Ezechia, fiul lui Şa-
lum, şi Amasa, fiul lui Hadlai,
s-au ridicat împotriva celor care
veneau de la luptă şi le-au zis: �Să
nu aduceţi aici pe captivi. Pentru
că, la vina noastră faţă de DDDDDom-
nul, voi vă gândiţi să mai adău-
gaţi la păcatele noastre şi la vi-
novăţiile noastre: pentru că vina
noastră este mare şi mânie aprin-
să este asupra lui Israel�.
Şi ostaşii au lăsat pe captivi şi

prada înaintea căpeteniilor şi a
întregii adunări. Şi bărbaţii care
au fost numiţi* pe nume s-au
ridicat şi au luat pe captivi, iar pe
toţi cei care erau goi i-au îmbră-
cat din pradă; şi i-au îmbrăcat
şi i-au încălţat şi le-au dat să
mănânce** şi să bea şi i-au uns
şi i-au pus pe măgari pe toţi cei
care erau slabi şi i-au dus la Ie-
rihon, cetatea Palmierilor�, la
fraţii lor. Şi s-au întors în Samaria.

În timpul* acela, împăratul
Ahaz a trimis la împăraţii Asiriei,
ca să-l ajute. Şi edomiţii* au ve-
nit din nou şi au bătut pe Iuda şi
au luat captivi. Şi filistenii* au
năvălit asupra cetăţilor din şes şi
de la sud ale lui Iuda şi au luat
Bet-Şemeşul şi Aialonul şi Ghe-
derotul şi Socoul şi cetăţile sale
şi Timna şi cetăţile sale şi Ghim-
zoul şi cetăţile sale: şi au locuit
acolo. Şi DDDDDomnul a smerit pe Iuda,
din cauza lui Ahaz, împăratul* lui
Israel, pentru că el îl făcuse pe
Iuda fără frâu** şi lucrase cu
foarte mare necredincioşie faţă de
DDDDDomnul. Şi Tilgat-Pilneser*, îm-
păratul Asiriei, a venit la el şi l-a
strâmtorat şi nu l-a ajutat. Pentru

că Ahaz a jefuita casa DDDDDomnului şi
casa împăratului şi a căpeteniilor
şi a dat împăratului Asiriei; dar
nu i-a fost de nici un ajutor.
Şi, în timpul strâmtorării sale,

a lucrat cu şi mai multă necre
dincioşie împotriva DDDDDomnului
acest împărat Ahaz. Şi a jertfit*
dumnezeilor din Damasc care-l
bătuseră; şi a zis: �Pentru că dum-
nezeii împăraţilor Sirieib îi ajută,
le voi jertfi şi ei mă vor aju-
ta**�. Dar ei au fost căderea lui
şi a întregului Israel.
Şi Ahaz a strâns uneltele casei

lui Dumnezeu, a tăiat în bucăţi
uneltele casei lui Dumnezeu şi a
închis* uşile casei DDDDDomnului şi
şi-a făcut altare în fiecare colţ
al Ierusalimului. Şi în fiecare ce-
tate a lui Iuda a făcut înălţimi, ca
să ardă tămâie altor dumnezei;
şi a întărâtat mânia DDDDDomnului
Dumnezeului părinţilor săi.
Şi celelalte* fapte ale lui şi

toate căile lui, cele dintâi şi cele
de pe urmă, iată, sunt scrise în
Cartea Împăraţilor lui Iuda şi ai
lui Israel. Şi Ahaz a adormit cu
părinţii săi şi l-au înmormântat în
cetate, în Ierusalim; dar nu l-au
adus* în mormintele împăraţilor
lui Israel. Şi Ezechia, fiul său, a
împărăţit în locul său.

Ezechia* a început să împă-
răţească pe când era în vârstă
de douăzeci şi cinci de ani şi a
împărăţit douăzeci şi nouă de
ani în Ierusalim. Şi numele mamei
lui era Abiia, fiica lui Zaharia**.
Şi el a făcut ce era drept* în o-
chii DDDDDomnului, după toate câte
făcuse David, tatăl său.

În anul întâi al împărăţiei sa-
le, în luna întâi, a deschis* uşile
casei DDDDDomnului şi le-a reparat.
Şi a adus înăuntru pe preoţi şi
pe leviţi şi i-a adunat în locul
deschis dinspre răsărit şi le-a zis:
�Ascultaţi-mă, leviţilor: sfinţi-
ţi-vă* acum şi sfinţiţi casa DDDDDom-
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nului Dumnezeului părinţilor
voştri şi scoateţi necurăţia din
sfântul locaş. Pentru că părinţii
noştri au păcătuit şi au făcut
rău în ochii DDDDDomnului Dumnezeu-
lui nostru şi L-au părăsit, şi şi-au
întors* faţa de la locaşul DDDDDom-
nului, şi şi-au întors spatele.
Ba au închis* şi uşile pridvorului
şi au stins candelele şi n-au ars
tămâie, nici n-au adus ardere-de-
tot Dumnezeului lui Israel, în
sfântul locaş. Şi mânia* DDDDDom-
nului a fost peste Iuda şi Ierusa-
lim şi i-a dat** tulburării, pusti-
irii şi fluieratuluia�, după cum
vedeţi cu ochii voştri. Şi, iată,
părinţii* noştri au căzut ucişi de
sabie, iar fiii noştri şi fiicele noas-
tre şi soţiile noastre sunt în cap-
tivitate pentru aceasta. Acum eu
am pe inimă să fac un legământ*
cu DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel,
ca să se întoarcă de la noi a-
prinderea mâniei Sale. Fiii mei,
nu fiţi nepăsători; pentru că pe
voi v-a ales* DDDDDomnul să staţi îna-
intea Lui, să-I slujiţi şi să fiţi
slujitorii Lui şi să ardeţi tămâie�.
Şi s-au ridicat leviţii: Mahat*,

fiul lui Amasai, şi Ioel, fiul lui
Azaria, dintre fiii chehatiţilor**;
şi dintre fiii lui Merari: Chis, fiul
lui Abdi, şi Azaria, fiul lui Ieha-
leleel; şi dintre gherşoniţi: Ioah,
fiul lui Zima, şi Eden, fiul lui Io-
ah; şi dintre fiii lui Eliţafan: Şimri
şi Ieiel; şi dintre fiii lui Asaf: Za-
haria şi Matania; şi dintre fiii lui
Heman: Iehiel şi Şimei; şi dintre
fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel.
Şi au adunat pe fraţii lor şi

s-au sfinţit* şi au mers după
porunca împăratului, prin cuvinte-
le DDDDDomnului, ca să cureţe** casa
DDDDDomnului. Şi preoţii au intrat
înăuntrul casei DDDDDomnului, ca s-o
cureţe, şi au scos în curtea casei
DDDDDomnului toată necurăţia pe
care au găsit-o în templul DDDDDom-
nului. Şi leviţii au luat-o ca s-o

scoată afară la pârâul Chedron*.
Şi au început să facă sfinţirea în
întâia zi a lunii întâi; şi, în ziua
a opta a lunii, au venit în pridvo-
rul DDDDDomnului; şi au sfinţit casa
DDDDDomnului în opt zile şi, în ziua
a şaisprezecea a lunii întâi, au
terminat.
Şi au intrat la împăratul Eze-

chia şi au zis: �Am curăţit toată
casa DDDDDomnului şi altarul arde-
rii-de-tot şi toate uneltele lui şi
masa pâinilor pentru punerea
înainte şi toate uneltele ei. Şi am
pregătit şi am sfinţit toate unel-
tele pe care le aruncaseb* împă-
ratul Ahaz în timpul împărăţiei
lui, în necredincioşia lui; şi, iată,
sunt înaintea altarului DDDDDomnului�.
Şi împăratul Ezechia s-a scu-

lat de dimineaţă şi a adunat pe
căpeteniile cetăţii şi s-a suit la
casa DDDDDomnului. Şi au adus şapte
boi şi şapte berbeci şi şapte miei
şi şapte ţapi ca jertfă pentru pă-
cat*, pentru împărăţie, şi pentru
locaşul sfânt şi pentru Iuda. Şi a
poruncit fiilor lui Aaron, preoţi-
lor, să-i aducăc pe altarul DDDDDomnu-
lui. Şi au înjunghiat boii, iar preoţii
au luat sângele şi l-au stropit* pe
altar; şi au înjunghiat berbecii şi
au stropit sângele pe altar; şi
au înjunghiat mieii şi au stropit
sângele pe altar. Şi au apropiat
ţapii jertfei pentru păcat înaintea
împăratului şi a adunării şi şi-au
pus mâinile* peste ei; şi preoţii
i-au înjunghiat şi au făcut cu-
răţire de păcat cu sângele lor pe
altar, ca să facă ispăşire* pentru
tot Israelul; pentru că împăra-
tul a zis: �Pentru tot Israelul
este arderea-de-tot şi jertfa pen-
tru păcat�.
Şi a pus* pe leviţi în casa

DDDDDomnului cu chimvale, cu lire şi
cu harfe, după porunca** lui Da-
vid şi a lui Gad�, văzătorul îm-
păratului, şi a lui Natan, profe-
tul; pentru că porunca�� era de
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*Ier. 2.27.
Ezec. 8.16.

*Cap. 28.24.

*Cap. 24.18.
**Cap. 28.5.
�1 Împ. 9.8.
Ier. 18.16;
19.8; 25.9;
25.18; 29.18.

*Deut. 28.25.
Cap. 28.5-8;
28.17.

*Cap. 15.12;
23.16.
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3.20.

*Vers. 5.
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*Lev. 4.15;
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*1 Cr. 16.4;
25.6.
**1 Cr. 23.5;
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la DDDDDomnul, prin profeţii Săi.
Şi leviţii au stat cu instrumente-
le* lui David şi preoţii cu trâm-
biţele**.
Şi Ezechia a poruncit să se

aducă arderea-de-tot pe altar.
Şi, în clipa când a început arde-
rea-de-tot, a început cântarea*
DDDDDomnului, şi trâmbiţele împre-
ună cu instrumentele lui David,
împăratul lui Israel. Şi toată a-
dunarea s-a închinat, şi cântăreţii
au cântat, şi trâmbiţaşii au sunat;
toate acestea până s-a terminat
arderea-de-tot.
Şi, când au terminat de adus

arderea-de-tot, împăratul* şi toţi
câţi se aflau cu el s-au plecata şi
s-au închinat. Şi împăratul Eze-
chia şi căpeteniile au poruncit le-
viţilor să-L laude pe DDDDDomnul cu
cuvintele lui David şi ale lui Asaf,
văzătorul. Şi au cântat laude cu
bucurie şi şi-au plecat capetele
şi s-au închinat.
Şi Ezechia a răspuns şi a zis:

�Acum v-aţi consacrat pentru
DDDDDomnul; apropiaţi-vă şi aduceţi
jertfe şi daruri* de mulţumireb în
casa DDDDDomnului! Şi adunarea a
adus jertfe şi daruri de mulţumi-
re; şi toţi care erau cu inima bine-
voitoare** au adus arderi-de-tot.
Şi numărul arderilor-de-tot

pe care le-a adus adunarea era:
şaptezeci de boi, o sută de berbeci,
două sute de miei; toate acestea
erau ca ardere-de-tot pentru
DDDDDomnul. Şi cele consacrate erau:
şase sute de boi şi trei mii de oi.
Dar erau prea puţini preoţi şi
n-au putut să jupoaie toate arde-
rile-de-tot; şi fraţii* lor, leviţii,
i-au ajutat până s-a terminat lu-
crul şi până s-au sfinţit preoţii;
pentru că leviţii** erau mai
drepţi� la inimă, ca să se sfinţeas-
că��, decât preoţii. Şi erau foarte
multe arderi-de-tot, cu grăsimea*
jertfelor de pace şi cu darurile**
de băutură pentru arderea-de-tot.

Şi slujba casei DDDDDomnului a
fost rânduită din nou. Şi Ezechia
şi tot poporul s-au bucurat că
Dumnezeu pregătise pe popor,
pentru că lucrul s-a făcut pe ne-
aşteptate.
Şi Ezechia a trimis la tot Is-

raelul şi Iuda şi a scris scrisori şi
lui Efraim şi lui Manase, să vină
la casa DDDDDomnului, la Ierusalim,
să sărbătoreascăc Paştele DDDDDom-
nului Dumnezeului lui Israel. Şi
împăratul s-a sfătuit cu căpeteniile
lui şi cu toată adunarea, la Ie-
rusalim, să sărbătorească Paştele
în luna* a doua; pentru că n-au
putut să-l sărbătorească la tim-
pul* rânduitd, pentru că nu se sfin-
ţiseră** destui preoţi şi poporul
nu se adunase încă la Ierusalim.
Şi lucrul a fost drept în ochii îm-
păratului şi în ochii întregii a-
dunări. Şi au hotărât să facă un
anunţe în tot Israelul, de la Beer-
Şeba până la Dan, ca să vină să
sărbătorească Paştele DDDDDomnului
Dumnezeului lui Israel, la Ieru-
salim: pentru că de mult nu le
sărbătoriseră cum era scris.
Şi alergătorii* au mers cu scri-

sorile din mâna împăratului şi
a căpeteniilor sale în tot Israelul
şi Iuda şi, după porunca împă-
ratului, ziceau: �Fii ai lui Israel,
întoarceţi-vă** la DDDDDomnul, Dum-
nezeul lui Avraam, Isaac şi Isra-
el, şi El Se va întoarce la rămă-
şiţa� care a scăpat dintre voi din
mâna împăraţilor�� Asiriei. Şi nu
fiţi ca părinţii* voştri şi ca fraţii
voştri, care au păcătuit împotriva
DDDDDomnului Dumnezeului părin-
ţilor lor, încât i-a dat pustiirii,
aşa** cum vedeţi. Şi nu vă înţe-
peniţi* grumazurile ca părinţii
voştri; daţi mâna DDDDDomnului şi
veniţi la locaşul Lui cel sfânt pe
care l-a sfinţit pentru totdeauna
şi slujiţi DDDDDomnului Dumnezeu-
lui vostru, ca să se întoarcă de la
voi aprinderea mâniei** Sale.

*Amos 6.5.
**Num. 10.8;
10.10.
1 Cr. 15.24;
16.6.
Cap. 5.12.

*Cap. 23.18.

*Cap. 20.18.

*Lev. 7.12.
**Ex. 35.5;
35.22.

*Cap. 35.11.
**Cap. 30.3.
�Ps. 7.10.
��Vers. 5.

*Lev. 3.16.
**Num. 15.5;
15.7,10.
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Pentru că, dacă vă veţi întoarce
la DDDDDomnul, fraţii voştri şi fiii
voştri vor găsi milă* înaintea
celor care i-au luat captivi şi se
vor întoarce în ţara aceasta: pen-
tru că DDDDDomnul Dumnezeul vostru
este milos** şi îndurător şi nu-Şi
va întoarce faţa de la voi, dacă
vă veţi întoarce� la El�.
Şi alergătorii au trecut din ce-

tate în cetate prin ţara lui Efraim
şi a lui Manase, până la Zabulon;
dar au râs* de ei şi şi-au bătut
joc de ei. Totuşi, unii* bărbaţi din
Aşer şi din Manase şi din Zabu-
lon s-au smerit şi au venit la Ieru-
salim. Şi mâna* lui Dumnezeu a
fost peste Iuda şi le-a dat aceeaşi
inimă, ca să împlinească porunca
împăratului şi a căpeteniilor, după
cuvântul** DDDDDomnului.
Şi s-a adunat mult popor la

Ierusalim ca să ţină sărbătoarea
Azimelor* în luna a doua: o foarte
mare adunare. Şi s-au ridicat
şi au îndepărtat altarele* care
erau în Ierusalim şi au îndepărtat
toate altarele tămâiei şi le-au a-
runcat în pârâul** Chedron.
Şi au înjunghiat paştele la

paisprezece ale lunii a doua; şi
preoţii şi leviţii s-au ruşinat* de ei
înşişi şi s-au sfinţit; şi au adus ar-
derile-de-tot în casa DDDDDomnului. Şi
au stat la locul* lor, după obiceiul
lor, după legea lui Moise, omul
lui Dumnezeu. Preoţii au stropit
sângele luat din mâna leviţilor.
Pentru că erau mulţi în adunare
care nu se sfinţiseră, de aceea
leviţii* au luat asupra lor înjun-
ghierea paştelor pentru oricine
nu era curat, ca să-i sfinţească
DDDDDomnului; pentru că o mulţime
din popor, mulţi* din Efraim şi
din Manase, din Isahar şi din Za-
bulon nu se curăţiseră şi au mân-
cat** paştele altfel decât era scris.
Dar Ezechia s-a rugat pentru ei,
zicând: �DDDDDomnul, care este bun,

să ierte fiecăruiaa care şi-a în-
dreptat* inima să caute pe Dum-
nezeu, pe DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor săi, deşi nu potrivit
curăţirii sfântului locaş�. Şi DDDDDom-
nul a ascultat pe Ezechia şi a vin-
decat pe popor.
Şi fiii lui Israel care se aflau

în Ierusalim au ţinut sărbătoarea
Azimelor* şapte zile, cu mare bu-
curie; şi leviţii şi preoţii lăudau
pe DDDDDomnul zi de zi cu instrumente
de laudăb DDDDDomnului. Şi Ezechia
a vorbit inimii tuturor leviţilor
care aveau* pricepere în cunoş-
tinţa bună a DDDDDomnului. Şi au mân-
cat porţia rânduită în cele şapte
zile, aducândc jertfe de pace şi
înălţând** pe DDDDDomnuld Dumne-
zeul părinţilor lor.
Şi toată adunarea s-a sfătuit

să ţină alte* şapte zile; şi au ţinut
cele şapte zile, cu bucurie. Pen-
tru că Ezechia, împăratul lui Iu-
da, a dat adunării* ca dar ridicat
o mie de boi şi şapte mii de oi;
şi căpeteniile au dat adunării o mie
de boi şi zece mii de oi; şi un ma-
re număr de preoţi s-au sfinţit**.
Şi toată adunarea lui Iuda s-a bu-
curat, şi preoţii şi leviţii şi toată
adunarea care venise din Israel şi
străinii care veniseră din ţara lui
Israel şi cei care locuiau* în Iuda.
Şi a fost mare bucurie în Ierusa-
lim, pentru că, din zilele lui So-
lomon*, fiul lui David, împăratul
lui Israel, nu fusese aşa ceva în
Ierusalim. Şi preoţii şi leviţii s-au
ridicat şi au binecuvântat* popo-
rul; şi glasul lor a fost auzit şi
rugăciunea lor s-a suit până la
locuinţa** Sa cea sfântă, în ceruri.
Şi, când s-au terminat toate

acestea, tot Israelul, câţi erau de
faţă, au ieşit prin cetăţile lui Iuda
şi au sfărâmat* stâlpiie şi au tăiat
aşerele şi au dărâmat înălţimile
şi altarele în tot Iuda şi în Benia-
min şi în Efraim şi în Manase, până

*Ps. 106.46.
**Ex. 34.6.
Mica 7.18.
�Is. 55.7.

*Cap. 36.16.

*Cap. 11.16.
Vers. 18,21.

*2 Cor. 3.5.
Filip. 2.13.
Ev. 13.20,21.
**Cap. 29.25

*Lev. 23.6.
Num. 9.11.

*Cap. 28.24.
**Cap. 29.16

*Cap. 29.34.

*Cap. 35.10;
35.15.

*Cap. 29.34.

*Vers. 1,11,25
**Ex. 12.43.
Num. 9.10.
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le-au nimicit pe toate. Şi toţi
fiii lui Israel s-au întors fiecare la
stăpânirea sa, în cetăţile lor.
Şi Ezechia a aşezat cetele*

preoţilor şi ale leviţilor după cetele
lor, pe fiecare după slujba sa,
preoţii ca şi leviţii, pentru arde-
rea-de-tot** şi pentru jertfele de
pace, ca să slujească şi să aducă
mulţumiri şi laude în porţile tabe-
relor DDDDDomnului. Şi a hotărât par-
tea împăratului din averea* sa
pentru arderile-de-tot: pentru
arderile-de-tot de dimineaţă şi
de seară şi pentru arderile-de-tot
ale sabatelor şi ale lunilor noi şi
ale sărbătorilor, după cum este
scris în legea** DDDDDomnului. Şi a po-
runcit poporului care locuia în
Ierusalim să dea partea* preoţi-
lor şi a leviţilor, ca să se întărească
în legea** DDDDDomnului. Şi cum a ie-
şit poruncaa, fiii lui Israel au
dat din belşugb cele dintâi roade*
de grâu, must şi untdelemn şi
miere şi din tot venitul câmpului
şi au adus zeciuială** din toate
din belşug. Şi fiii lui Israel şi ai
lui Iuda, care locuiau în cetăţile
lui Iuda, au adus şi ei zeciuiala din
boi şi din oi şi zeciuiala* din lu-
crurile sfinte care erau consacra-
te DDDDDomnului Dumnezeului lor şi
le-au pus grămezi-grămezi. În
luna a treia au început să pună
grămezile şi în luna a şaptea
le-au terminat. Şi Ezechia şi căpe-
teniile au venit şi au văzut grăme-
zile şi au binecuvântat pe DDDDDom-
nul şi pe poporul Său, Israel.
Şi Ezechia a întrebat pe pre-

oţi şi pe leviţi despre grămezi.
Şi Azaria, marele preot din casa*
lui Ţadoc, i-a vorbit şi a zis: �De
când** au început să aducă daru-
rile ridicate în casa DDDDDomnului, am
mâncat şi ne-am săturat şi am
mai lăsat o mulţime: pentru că
DDDDDomnul a binecuvântat pe popo-
rul Său şi ce a rămas este grăma-
da aceasta mare�!�

Şi Ezechia a poruncit să pre-
gătească* nişte cămări în casa
DDDDDomnului; şi le-au pregătit. Şi
au adus darurile ridicate şi ze-
ciuielile şi lucrurile închinate, cu
credincioşie; şi Conania*, levitul,
era căpetenie peste ele, şi Şimei,
fratele său, era al doilea. Şi Ie-
hiel şi Azazia şi Nahat şi Asael
şi Ierimot şi Iozabad şi Eliel şi
Ismachia şi Mahat şi Benaia erau
supraveghetori sub mâna lui Co-
nania şi a lui Şimei, fratele său,
după porunca lui Ezechia, îm-
păratul, şi a lui Azaria, căpetenia*
casei lui Dumnezeu.
Şi Kore, fiul lui Imna, levitul,

uşierul dinspre răsărit, era peste
darurile de bunăvoie* ale lui
Dumnezeu, ca să împartă daruri-
le ridicate ale DDDDDomnului şi lucru-
rile preasfinte. Şi sub mâna lui
erau Eden* şi Miniamin şi Iosua
şi Şemaia, Amaria şi Şecania, în
cetăţile** preoţilor, în slujba lor
de încredere, ca să dea� fraţilor
lor după cete, celui mai mare, ca
şi celui mai mic, în afară de cei
de parte bărbătească înscrişi în
registrul genealogic de la vârsta
de trei ani în sus � tuturor celor
care intrau în casa DDDDDomnului,
după datoria cerută de fiecare
zi, pentru slujba lor, în îndatori-
rile lor, după cetele lor; tot aşa
preoţilor înscrişi după casele lor
părinteşti, şi leviţilor, de la vârsta
de douăzeci* de ani în sus, în
îndatoririle lor, după cetele lor;
şi tuturor pruncilor lor, soţiilor
lor, şi fiilor lor, şi fiicelor lor,
întregii adunări a celor înscrişi
în registru; pentru că în credin-
cioşia lor s-au sfinţit pe ei înşişi,
ca să fie sfinţic.
Şi pentru fiii lui Aaron, pre-

oţii, care erau în ţinuturile din
împrejurimile* cetăţilor lor, erau
în fiecare cetate bărbaţi numiţi**
pe nume, ca să dea părţi tuturor
celor de parte bărbătească dintre

*1 Cr. 23.6;
24.1.
**1 Cr. 23.30;
23.31.

*Cap. 35.7.
**Num. 28.1

*Num. 18.8.
Neem. 13.10
Ezec. 44.29.
**Mal. 2.7.

*Ex. 22.29.
Neem. 13.12
**Lev. 27.30
Deut. 14.28;
26.12,13.

*Lev. 27.30.
Deut. 14.28.

*1 Cr. 6.8,9.
**Mal. 3.10.
�Ex. 36.5.
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preoţi şi tuturor celor dintre le-
viţi, celor înscrişi în registru.
Şi Ezechia a făcut aşa în tot

Iuda şi a făcut ce era bine* şi
drept şi adevărat înaintea DDDDDom-
nului Dumnezeului său. Şi în fie-
care lucru pe care l-a început în
slujba casei lui Dumnezeu şi în
lege şi în porunci, ca să caute pe
Dumnezeul său, a lucrat cu toată
inima lui şi a prosperat*.

După aceste lucruri şi aceas-
tă credincioşie, Sanherib*, împă-
ratul Asiriei, a venit şi a intrat în
Iuda şi şi-a aşezat tabăra împotri-
va cetăţilor întărite şi spunea că
avea să le cucereascăa. Şi, când a
văzut Ezechia că venea Sanherib
şi că ţinteab să lupte împotriva
Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpe-
teniile sale şi cu vitejii săi să as-
tupe izvoarele de apă care erau
afară din cetate; şi ei l-au ajutat. Şi
s-a strâns popor mult şi au astu-
pat toate izvoarele* şi pârâulc care
curge prin mijlocul ţării, zicând:
�Pentru ce să vină împăraţiid A-
siriei şi să găsească apă multă?�
Şi s-a întărit* şi a reconstruit**
tot zidul care era dărâmat şi l-a
înălţat până la turnuri şi a zidit
pe din afară un alt zid şi a întă-
rit Miloe� din cetatea lui David şi
a făcut o mulţime de săgeţi şi
scuturi.
Şi a pus căpetenii de război

peste popor şi i-a adunat la sine
în locul deschis de la poarta ce-
tăţii; şi le-a vorbit inimii*,
zicând: �Fiţi tari* şi curajoşi!
Nu vă temeţi** şi nu vă înspăi-
mântaţi înaintea împăratului
Asiriei, nici de toată mulţimea
care este cu el; pentru că mai
mulţi sunt cu� noi decât cu el!
Cu el este un braţ* de carne,
dar cu** noi este DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru, ca să ne ajute şi
să lupte luptele noastre�. Şi
poporul s-a bizuit pe cuvintele

lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
După aceasta*, Sanherib, îm-

păratul Asiriei, a trimis pe sluji-
torii săi la Ierusalim (dar el însuşi
era înaintea Lachisului şi toată
puterea lui cu el), la Ezechia, îm-
păratul lui Iuda, şi la tot Iuda,
care era în Ierusalim, zicând:
�Aşa* zice Sanherib, împăratul
Asiriei: «În ce vă încredeţi voi, de
staţi asediaţi în Ierusalim? Nu vă
convingef Ezechia, ca să vă dea
morţii prin foamete şi sete, zi-
când: DDDDDomnul Dumnezeul nostru
ne va scăpa* din mâna împăra-
tului Asiriei?» Nu acelaşi Ezechia
a îndepărtat* înălţimile sale şi
altarele sale şi a poruncit lui Iuda
şi Ierusalimului, zicând: «Înain-
tea unui singur altar să vă închi-
naţi şi pe el să ardeţi tămâie**»?
Nu ştiţi ce am făcut eu şi părinţiig

mei tuturor popoarelor ţărilor?
Au putut dumnezeii* naţiunilor ţă-
rilor să scape în vreun fel ţara lor
din mâna mea? Care dintre toţi
dumnezeii acelor naţiuni, pe care
le-au nimicit cu desăvârşire pă-
rinţii mei, a putut scăpa pe po-
porul său din mâna mea, ca să
poată Dumnezeul vostru să vă
scape din mâna* mea? Şi acum, să
nu vă înşele* Ezechia şi să nu vă
înduplece în felul acesta. Şi să nu-l
credeţi! Pentru că nici un dumne-
zeu al vreunei naţiuni sau împă-
răţii n-a putut scăpa pe poporul
său din mâna mea şi din mâna
părinţilor mei; cu cât mai puţin
vă va scăpa Dumnezeul vostru
din mâna mea!�
Şi mai multe au vorbit slujito-

rii săi împotriva DDDDDomnului Dum-
nezeu şi împotriva lui Ezechia,
slujitorul Său. Şi a scris scrisori,
ca să batjocorească pe DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel şi să vor-
bească* împotriva Lui, zicând:
�După cum dumnezeii** naţiu-
nilor ţărilor n-au scăpat pe po-

*2 Împ. 20.3;
22.2.

*Cap. 26.5;
32.30.
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porul lor din mâna mea, tot aşa
nici Dumnezeul lui Ezechia nu va
scăpa pe poporul Său din mâna�
mea�. Şi au strigat* cu glas tare
în limba iudaică spre poporul din
Ierusalim, care era pe zid, ca să-i
înspăimânte şi să-i tulbure, ca să
poată lua cetatea. Şi au vorbit
despre Dumnezeul Ierusalimului ca
despre dumnezeii popoarelor
pământului, care sunt lucrarea*
mâinilor omului.
Şi, din cauza* aceasta, îm-

păratul Ezechia şi profetul Isa-
ia**, fiul lui Amoţ, s-au rugat şi au
strigat către ceruri. Şi DDDDDomnul a
trimis* un înger care a nimicit pe
toţi bărbaţii viteji, şi pe căpetenii,
şi pe mai-mari, din tabăra împă-
ratului Asiriei. Şi s-a întors în ţara
lui cu faţa ruşinatăa**. Şi, când
a intrat în casa dumnezeului său,
cei care ieşiseră din coapseleb sale
l-au făcut să cadă acolo prin sabie.
Şi DDDDDomnul a salvat pe Ezechia

şi pe locuitorii Ierusalimului din
mâna lui Sanherib, împăratul Asi-
riei, şi din mâna tuturor şi i-a apă-
ratc de jur-împrejur. Şi mulţi au
adus daruri DDDDDomnului la Ierusa-
lim şi lucruri scumpe* lui Eze-
chia, împăratul lui Iuda; şi după
aceea a fost înălţatd** în ochii
tuturor naţiunilor.

În zilele* acelea, Ezechia s-a
îmbolnăvit de moarte; şi s-a ru-
gat DDDDDomnului şi El i-a vorbit şi
i-a dat un semne. Dar Ezechia n-a
răsplătit* după bunătatea făcută
lui, pentru că i s-a înălţat** inima;
şi a fost mânie� peste el şi peste
Iuda şi Ierusalim. Şi Ezechia s-a
smerit* din înălţarea inimii sale,
el şi locuitorii Ierusalimului, şi
mânia DDDDDomnului n-a venit peste
ei în zilele** lui Ezechia.
Şi Ezechia a avut foarte mul-

te bogăţii şi onoare: şi şi-a făcut
vistierii pentru argint, şi pentru
aur, şi pentru pietre scumpe, şi

pentru mirodenii, şi pentru scu-
turi, şi pentru tot felul de obiecte
de preţ; şi case de merinde pen-
tru venitul grâului, şi al mustului,
şi al untdelemnului, şi staule pen-
tru tot felul de vite, şi turme în
staule. Şi şi-a făcut cetăţi, şi averi
de turme şi cirezi, o mulţime: pen-
tru că Dumnezeu îi dăduse* avere
foarte multă.
Şi acelaşi Ezechia a astupat*

gura de sus a apelor Ghihon şi a
adus-o drept în josf pe la partea
dinspre apus a cetăţii lui David.
Şi Ezechia a prosperat** în toate
lucrările lui. Numai în privinţa
solilor căpeteniilor din Babilon
(care au trimis* la el să întrebe
despre minunea care fusese în
ţară), Dumnezeu l-a părăsit, ca
să-l încerce** şi să cunoască tot
ce era în inima lui.
Şi celelalte fapte ale lui Eze-

chia şi lucrările sale cele evla-
vioase, iată, sunt scrise în viziu-
nea* profetului Isaia, fiul lui
Amoţ, în Cartea** Împăraţilor lui
Iuda şi ai lui Israel. Şi Ezechia
a adormit* cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în cel mai înalt
loc din mormintele fiilor lui Da-
vid; şi la moartea lui tot Iuda
şi locuitorii Ierusalimului l-au o-
norat**. Şi Manase, fiul său, a
împărăţit în locul său.

Manase era în vârstă de doi-
sprezece* ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit cinci-
zeci şi cinci de ani în Ierusalim.
Şi el a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, după urâciunile* naţiunilor
pe care le alungase DDDDDomnul
dinaintea fiilor lui Israel. Şi a con-
struit din nou înălţimile pe care
le dărâmase* Ezechia, tatăl său,
şi a ridicat altare lui Baal şi a fă-
cut** aşere şi s-a închinat înain-
tea întregii� oştiri a cerurilor şi
le-a slujit. Şi a zidit altare în casa
DDDDDomnului, despre care DDDDDomnul
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zisese: �În Ierusalim* va fi Nu-
mele Meu pentru totdeauna�. Şi
a zidit altare pentru toată oşti-
rea cerurilor în cele două* curţi
ale casei DDDDDomnului. Şi a făcut ca
fiii săi să treacă* prin foc în Va-
lea Fiului lui Hinom; şi folosea
magie** şi descântece şi vrăjito-
rie şi a rânduit pe cei care chea-
mă� duhurile morţilor şi pe ghi-
citori: a făcut rău peste măsură
în ochii DDDDDomnului, provocându-L
la mânie.
Şi a pus* chipul cioplit al ido-

lului pe care-l făcuse, în casa lui
Dumnezeu, despre care Dumne-
zeu le zisese lui David şi lui Solo-
mon, fiul său: �În casa** aceasta
şi în Ierusalim, pe care l-am ales
dintre toate seminţiile lui Israel,
voi pune Numele Meu pentru tot-
deauna şi nu voi mai îndepărta*
piciorul lui Israel din ţara pe
care am dat-o părinţilor voştri,
numai dacă vor lua seama să facă
după toate câte le-am poruncit,
după toată legea şi rânduielile şi
judecăţile date prin Moise�. Şi
Manase a rătăcit pe Iuda şi pe lo-
cuitorii Ierusalimului, ca să facă mai
mult rău decât naţiunile pe care
le nimicise DDDDDomnul dinaintea fii-
lor lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Mana-

se şi poporului său, dar ei n-au
vrut să asculte. Şi DDDDDomnul a adus*
peste ei pe căpeteniile oştirii îm-
păratului Asiriei, şi l-au prins pe
Manase cu arcanula şi l-au le-
gat** cu lanţurib de aramă şi l-au
dus la Babilon. Şi, când era în
strâmtorare, s-a rugat DDDDDomnului
Dumnezeului său şi s-a smerit*
mult înaintea Dumnezeului pă-
rinţilor săi. Şi s-a rugat Lui. Şi El
a fost înduplecat* de el şi a au-
zit cererea lui şi l-a adus înapoi
la Ierusalim în împărăţia sa. Şi
Manase a cunoscut** că DDDDDomnul,
El este Dumnezeuc.

Şi după aceasta a reconstruit
zidul de afară al cetăţii lui David,
pe partea dinspre apus, spre Ghi-
hon*, în vale, până la intrarea Porţii
Peştilor, şi l-a dus împrejurul**
Ofelului şi l-a făcut foarte înalt. Şi
a pus căpetenii de război în toate
cetăţile întărite ale lui Iuda.
Şi a îndepărtat pe dumnezeii

străini*, şi idolul din casa DDDDDom-
nului, şi toate altarele pe care
le construise pe muntele casei
DDDDDomnului şi în Ierusalim, şi le-a
aruncat afară din cetate. Şi a re-
făcut altarul DDDDDomnului şi a adusd

pe el jertfe* de pace şi de mul-
ţumire şi a poruncit lui Iuda să
slujească DDDDDomnului Dumnezeului
lui Israel. Totuşi, poporul încă
jertfea pe înălţimi*, dar numai
DDDDDomnului Dumnezeului lor.
Şi celelalte fapte ale lui Ma-

nase şi rugăciunea sa către Dum-
nezeul său şi cuvintele văzăto-
rilor* care i-au vorbit în Numele
DDDDDomnului Dumnezeului lui Isra-
el, iată, sunt scrise în faptele îm-
păraţilor lui Israel. Şi rugăciunea
sa, şi cum Dumnezeu a fost în-
duplecat de el, şi toate păcatele
sale, şi necredincioşiile sale, şi lo-
curile în care a construit înălţimi
şi a aşezat aşere şi chipuri ciopli-
te, înainte de a fi smerit, iată, sunt
scrise în cuvintele lui Hozaie. Şi
Manase a adormit* cu părinţii săi
şi l-au înmormântat în casa lui.
Şi Amon, fiul său, a împărăţit în
locul său.

Amon era în vârstă de două-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
doi ani în Ierusalim. Şi a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, cum făcu-
se Manase, tatăl său. Şi Amon a
jertfit tuturor chipurilor cioplite
pe care le făcuse Manase, tatăl
său, şi le-a slujit. Şi nu s-a smerit
înaintea DDDDDomnului, cum* se sme-
rise Manase, tatăl său, pentru că
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el, Amon, a înmulţit vina.
Şi slujitorii* lui au uneltit îm-

potriva lui şi l-au ucis** în casa lui.
Dar poporul ţării i-a omorât pe toţi
cei care uneltiseră împotriva îm-
păratului Amon; şi poporul ţării a
făcut împărat în locul său pe Iosia,
fiul său.

Iosia era în vârstă de opt* ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit treizeci şi unu de
ani în Ierusalim. Şi a făcut ce era
drept în ochii DDDDDomnului şi a um-
blat în căile lui David, tatăl său,
şi nu s-a abătut nici la dreapta,
nici la stânga.
Şi, în anul al optulea al îm-

părăţiei sale, fiind încă* tânăr, a
început să-L caute** pe Dumne-
zeul lui David, tatăl său. Şi, în al
doisprezecelea an, a început să
cureţe� Iuda şi Ierusalimul de
înălţimi��, şi de aşere, şi de chi-
puri cioplite şi turnate. Şi au dă-
râmat* înaintea feţei lui altarele
baalilor; şi el a tăiat în bucăţi
stâlpii soarelui care erau sus, dea-
supra lor; şi a sfărâmat în bucăţi
aşerele şi chipurile cioplite şi
turnate şi le-a prefăcut în pulbere
şi au presărat-o** pe mormintele
acelora care le jertfiseră. Şi a
ars* oasele preoţilor pe altarele lor
şi a curăţit** Iuda şi Ierusalimul.
Şi în cetăţile lui Manase şi ale lui
Efraim şi ale lui Simeon, chiar
până la Neftali, în ruinele lor de
jur-împrejur, a dărâmat altarele şi
a sfărâmat în pulbere* aşerele şi
chipurile cioplite şi a tăiat în
bucăţi toţi stâlpii soarelui în
toată ţara lui Israel; şi s-a întors
la Ierusalim.
Şi, în anul al optsprezecelea*

al împărăţiei sale, când a curăţit
ţara şi casa, a trimis pe Şafan**,
fiul lui Aţalia, şi pe Maaseia,
căpetenia� cetăţii, şi pe Ioah, fiul
lui Ioahaz, cronicarul, ca să repare
casa DDDDDomnului Dumnezeului său.
Şi au venit la Hilchia, marele

preot, şi au dat banii* care se
aduseseră în casa lui Dumnezeu,
pe care-i strânseseră leviţii, uşie-
rii, din mâna lui Manase şi a lui
Efraim, şi de la toată rămăşiţa**
lui Israel, şi de la tot Iuda şi
Beniamin, şi de la locuitorii Ieru-
salimuluia. Şi i-au dat în mâna
celor care făceau lucrarea, a celor
care supravegheau casa DDDDDom-
nului; şi aceştia i-au dat celor care
făceau lucrarea, care lucrau în
casa DDDDDomnului pentru refacerea
şi repararea casei. I-au dat tâm-
plarilor şi constructorilor, ca să
cumpere piatră cioplită şi lemn
pentru îmbinări şi ca să facă grinzi
pentru casele pe care le stricaseră
împăraţii lui Iuda.
Şi oamenii făceau cu credin-

cioşie lucrarea. Şi peste ei erau
rânduiţi Iahat şi Obadia, leviţi
dintre fiii lui Merari, şi Zaharia
şi Meşulam, dintre fiii chehati-
ţilor, ca să supravegheze; şi toţi
leviţii erau destoinici în instru-
mentele muzicale. Şi ei erau pes-
te* purtătorii de poveri şi erau
supraveghetori peste toţi cei care
lucrau în orice fel de slujbă; şi
scriitori** şi supraveghetori şi
uşieri erau dintre leviţi.
Şi, pe când scoteau banii care

fuseseră aduşi în casa DDDDDomnu-
lui, Hilchia, preotul, a găsit* car-
tea legii DDDDDomnului, dată prin
mâna lui Moise. Şi Hilchia a răs-
puns şi a zis scriitorului Şafan:
�Am găsit cartea legii în casa
DDDDDomnului�. Şi Hilchia i-a dat* lui
Şafan cartea.
Şi Şafan a adus cartea la îm-

părat; şi a adus şi cuvânt împă-
ratului, zicând: �Tot ce s-a dat în
mâna slujitorilor tăi, ei fac; şi au
vărsat toţi banii care s-au găsit
în casa DDDDDomnului şi i-au dat în
mâna supraveghetorilor şi în
mâna celor care fac lucrarea�. Şi
scriitorul Şafan l-a informat pe
împărat, zicând: �Preotul Hilchia
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mi-a dat o carte�. Şi Şafan a citit
din ea înaintea împăratului.
Şi a fost aşa: când a auzit

împăratul cuvintele legii, şi-a
sfâşiat hainele. Şi împăratul a
poruncit lui Hilchia şi lui Ahi-
cam*, fiul lui Şafan, şi lui Abdon,
fiul lui Mica, şi scriitorului Şafan,
şi lui Asaia, slujitorul împăratu-
lui, zicând: �Duceţi-vă şi între-
baţi pe DDDDDomnul pentru mine şi
pentru rămăşiţa din Israel şi din
Iuda, cu privire la cuvintele cărţii
care s-a găsit: pentru că mare
este mânia DDDDDomnului care s-a văr-
sat asupra noastră, pentru că pă-
rinţii noştri n-au ţinut* cuvântul
DDDDDomnului, ca să facă după toate
cele scrise în cartea aceasta.
Şi Hilchia şi oamenii împă-

ratului au mers la profetesa Hul-
da, soţia lui Şalum, fiul lui To-
chehat*, fiul lui Hasra, păzitorul
hainelor (şi ea locuia în Ierusa-
lim, în cartierul al doilea); şi i-au
vor-bit de acestea.
Şi ea le-a zis: �Aşa zice DDDDDom-

nul Dumnezeul lui Israel: «Spu-
neţi omului care v-a trimis la
mine: Aşa zice DDDDDomnul: «Iată, voi
aduce nenorocire* asupra locu-
lui acestuia şi asupra locuitori-
lor săi: toate blestemele scrise
în cartea** care s-a citit înaintea
împăratului lui Iuda. Pentru că
M-au părăsit şi au ars tămâie al-
tor dumnezei, ca să Mă provoa-
ce la mânie prin toate lucrările
mâinilor lor, şi mânia Mea se va
vărsa asupra locului acestuia şi nu
se va stinge». Iar împăratului lui
Iuda care v-a trimis să întrebaţi
pe DDDDDomnul, să-i spuneţi astfel:
«Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu privire la cuvintele pe
care le-ai auzit: «Pentru că inima
ta a fost simţitoare şi te-ai smerit
înaintea lui Dumnezeu când ai
auzit cuvintele Sale împotriva
locului acestuia şi împotriva lo-
cuitorilor săi şi pentru că te-ai
smerit înaintea Mea şi ţi-ai sfâşiat
hainele şi ai plâns înaintea Mea,

te-am ascultat şi Eu», zice*
DDDDDomnul. «Iată, te voi adăuga la
părinţii tăi şi vei fi strâns în
mormântul tău în pace şi ochii
tăi nu vor vedea toată nenoroci-
rea pe care o voi aduce asupra
locului acestuia şi asupra locui-
torilor săi»�.
Şi au adus din nou răspuns

împăratului.
Şi împăratul* a trimis şi a

adunat pe toţi bătrânii lui Iuda
şi ai Ierusalimului. Şi împăratul
s-a suit la casa DDDDDomnului, şi toţi
bărbaţii lui Iuda, şi locuitorii Ie-
rusalimului, şi preoţii, şi leviţii, şi
tot poporul, de la mare până
la mic; şi a citit* în auzul lor toate
cuvintele cărţii legământului ca-
re se găsise în casa DDDDDomnului. Şi
împăratul a stat* lângă stâlpul
său şi a făcut un legământ**
înaintea DDDDDomnului, că-L va urma
pe DDDDDomnul şi va păzi poruncile Lui
şi mărturiile Lui şi rânduielile Lui,
cu toată inima sa şi cu tot sufletul
său, pentru a  împlini cuvintele
legământului care sunt scrise în
cartea aceasta. Şi a făcut ca toţi cei
care se găseau în Ierusalim şi în
Beniamin să intre în legământ; şi
locuitorii Ierusalimului au făcut
după legământul lui Dumnezeu,
Dumnezeul părinţilor lor.
Şi Iosia a îndepărtat toate

urâciunile* din toate ţările care
erau ale fiilor lui Israel şi a făcut
ca toţi care se aflau în Israel să
slujească DDDDDomnului Dumnezeu-
lui lor. În toate zilele** lui nu
s-au abătut de la DDDDDomnul Dum-
nezeul părinţilor lor.
Şi Iosia a sărbătorit Paştele

pentru DDDDDomnul în Ierusalim; şi
au înjunghiat* paştele în a pai-
sprezecea zi a lunii întâi. Şi a
aşezat pe preoţi în slujbele*
lor şi i-a încurajat** în slujba
casei DDDDDomnului. Şi a zis leviţi-
lor care învăţau* pe tot Israelul,
care erau sfinţi pentru DDDDDomnul:
�Puneţi chivotul** sfânt în casa�
pe care a construit-o Solomon,

*Ier. 26.24.

*2 Împ. 17.15
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*Cap. 36.14.
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fiul lui David, împăratul lui Is-
rael: să nu mai fie povară�� pe u-
merii voştri. Acum slujiţi DDDDDomnului
Dumnezeului vostru şi poporului
Său, Israel. Şi pregătiţi-vă, după*
casele voastre părinteşti, după
cetele voastre, după scrierea**
lui David, împăratul lui Israel, şi
după scrierea lui Solomon�, fiul
său; şi staţi în locul* sfânt după
cetele caselor părinteşti ale fraţi-
lor voştri, ale fiilor poporului, şi
dupăa ceata casei părinteşti a le-
viţilor. Şi înjunghiaţi paştele şi
sfinţiţi-vă* şi pregătiţi-l pentru fra-
ţii voştri, ca să facă întocmai după
cuvântul DDDDDomnului dat prin Moise�.
Şi Iosia a dat* fiilor poporului

un darb din turmă, miei şi iezi, în
număr de treizeci de mii, toate
pentru darurile de jertfă de Paşti,
tuturor care erau de faţă, şi trei
mii de boi: aceştia erau din ave-
rea** împăratului.
Şi căpeteniile sale au dat de

bunăvoie poporului, preoţilor şi
leviţilor. Hilchia şi Zaharia şi Ie-
hiel, capii casei lui Dumnezeu, au
dat preoţilor, pentru darurile de
jertfă de Paşti, două mii şase
sute de miei şi trei sute de boi.
Şi Conania* şi Şemaia şi Neta-
neel, fraţii săi, şi Haşabia şi Ieiel
şi Iozabad, căpeteniile leviţilor, au
dat leviţilor, pentru darurilec de
jertfă de Paşti, cinci mii de miei
şi cinci sute de boi.
Şi s-a pregătit slujba şi pre-

oţii* s-au aşezat la locul lor şi
leviţii în cetele** lor, după porun-
ca împăratului. Şi au înjunghiat
paştele şi preoţii au stropit* sân-
gele pe care-l luau din mâinile
lor, şi leviţii au jupuit** jertfele.
Şi au pus deoparte arderile-de-
tot, ca să le dea cetelor caselor
părinteşti ale fiilor poporului, ca
să le aducă DDDDDomnului, după cum
este scris în cartea* lui Moise;
şi tot aşa au făcut cu boii. Şi au
fript* paştele la foc, după rându-

ială; şi pe cele consacrate le-au
fiert** în oale şi în cazane şi în
cratiţe şi le-au dus repede tuturor
fiilor poporului. Şi, după aceasta,
au pregătit pentru ei înşişi şi pen-
tru preoţi; pentru că preoţii, fiii lui
Aaron, erau ocupaţi până noap-
tea cu aducerea arderilor-de-tot şi
a grăsimilor; de aceea leviţii au
pregătit pentru ei înşişi şi pentru
preoţi, fiii lui Aaron.
Şi cântăreţii, fiii lui Asaf, erau

la locul lor, după porunca* lui
David şi a lui Asaf şi a lui He-
man şi a lui Iedutun, văzătorul îm-
păratului, şi uşierii** la fiecare
poartă: n-au avut nevoie să se
depărteze de slujba lor, pentru că
fraţii lor, leviţii, pregăteau pen-
tru ei.
Şi toată slujba DDDDDomnului s-a

pregătit în ziua aceea, ca să sărbă-
torească Paştele şi să aducă ar-
deri-de-tot pe altarul DDDDDomnului,
după porunca împăratului Iosia.
Şi fiii lui Israel, care erau de faţă,
au sărbătorit Paştele în timpul
acela şi sărbătoarea Azimelor*,
şapte zile. Şi n-a fost* Paşti ca
acesta sărbătorit în Israel din zi-
lele profetului Samuel; şi nici un
împărat al lui Israel nu a sărbă-
torit Paştele cum l-a sărbătorit
Iosia şi preoţii şi leviţii şi tot Iuda
şi Israelul, care erau de faţă, şi
locuitorii Ierusalimului. În al opt-
sprezecelea an al împărăţiei lui
Iosia a fost sărbătorit Paştele
acesta.

După toate acestea*, după ce
Iosia a rânduit casa, Neco, împă-
ratul Egiptului, s-a suit să lupte
împotriva Carchemişului**, la
Eufrat; şi Iosia i-a ieşit în întâm-
pinare. Şi Neco i-a trimis soli, zi-
când: �Ce este între mine şi tine,
împărate al lui Iuda? Nu vin acum
împotriva ta, ci împotriva casei
cu care sunt în războid. Şi Dum-
nezeu mi-a zis să mă grăbesc.
Fereşte-te să te împotriveşti lui

��1 Cr. 23.26

*1 Cr. 9.10.
**1 Cr. 23-26
�Cap. 8.14.

*Ps. 134.1.

*Cap. 29.5;
29.15;
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Ezra 6.20.

*Cap. 30.24.
**Cap. 31.3.

*Cap. 31.12.

*Ezra 6.18.
Ev. 9.6.
**Cap. 7.6;
8.14,15;
13.10.

*Ex. 12.22.
Cap. 29.22.
**Cap. 29.34
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Deut. 16.7.
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Dumnezeu, care este cu mine, ca să
nu te nimicească�.
Şi Iosia nu şi-a întors faţa de la

el, ci şi-a schimbat hainele*, ca să
se lupte cu el; şi n-a ascultat cu-
vintele lui Neco, care veneau din
gura lui Dumnezeu. Şi s-a dus să
se lupte în valea Meghido.
Şi arcaşii au tras asupra îm-

păratului Iosia şi împăratul a zis
slujitorilor săi: �Luaţi-mă, pentru
că sunt grav rănit�. Şi slujitorii*
săi l-au luat din car şi l-au pus în
al doilea car pe care îl avea şi
l-au dus la Ierusalim. Şi a murit;
şi a fost înmormântat în mormin-
tele părinţilor săi. Şi tot Iuda**
şi Ierusalimul l-au jelit pe Iosia.
Şi Ieremia a plâns* pentru Io-

sia** şi toţi cântăreţii� şi cântăre-
ţele au vorbit de Iosia în plânge-
rile lor, până în ziua aceasta, şi
le-au făcut o rânduială�� în Israel:
şi, iată, ele sunt scrise în plângeri.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

sia şi lucrările sale evlavioase, du-
pă cele care sunt scrise în legea
DDDDDomnului, şi faptele sale cele
dintâi şi cele de pe urmă, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Israel şi ai lui Iuda.
Şi poporul* ţării a luat pe

Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a făcut
împărat la Ierusalim în locul ta-
tălui său.

Ioahaz era în vârstă de două-
zeci şi trei de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
trei luni în Ierusalim. Şi împăratul
Egiptului l-a dat jos, la Ierusalim,
şi a pus asupra ţării un tribut de
o sută de talanţi de argint şi un
talant de aur. Şi împăratul Egip-
tului a făcut pe Eliachim, fratele
său, împărat peste Iuda şi Ieru-
salim şi i-a schimbat numele în
Ioiachim. Şi Neco a luat pe Ioa-
haz, fratele său, şi l-a dus în Egipt.

Ioiachim era în vârstă de
douăzeci şi cinci* de ani când a

început să împărăţească şi a îm-
părăţit unsprezece ani în Ie-
rusalim; şi a făcut rău** în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului său.
Împotriva lui s-a suit Nebucad-
neţar*, împăratul Babilonului,
şi l-a legat cu lanţuria de aramă,
ca să-l ducă** la Babilon. Şi
Nebucadneţar a dus şi uneltele*
casei DDDDDomnului la Babilon şi le-a
pus în templulb său, în Babilon.
Şi celelalte fapte ale lui Ioia-

chim şi urâciunile lui pe care le-a
făcut şi ce s-a găsit în el, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Israel şi ai lui Iuda. Şi Ioiachin,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Ioiachin era în vârstă de optc*
ani când a început să împărăţeas-
că şi a împărăţit trei luni şi zece
zile în Ierusalim. Şi a făcut rău
în ochii DDDDDomnului. Şi, după tre-
cerea anuluid, împăratul Nebu-
cadneţar a trimis* şi l-a adus la
Babilon, împreună cu uneltele**
de preţ ale casei DDDDDomnului; şi a
făcut pe Zedechia�, fratelee său,
împărat peste Iuda şi Ierusalim.

Zedechia era în vârstă de
douăzeci şi unu* de ani când a
început să împărăţească şi a
împărăţit unsprezece ani în Ieru-
salim. Şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului său; nu
s-a smerit* înaintea profetului
Ieremia, care îi vorbea din partea
DDDDDomnului. Şi s-a răsculat* împo-
triva împăratului Nebucadneţar,
care-l pusese să jure pe Dumne-
zeu; şi şi-a înţepenit** grumazul
şi şi-a împietrit inima, ca să nu
se întoarcă la DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel. Toţi mai-marii preo-
ţilor şi poporulf şi-au înmulţit mult
necredincioşia, după toate urâciu-
nile naţiunilor; şi au întinat casa
DDDDDomnului, pe care o sfinţise El în
Ierusalim.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul părin-

ţilor lor a trimis prin solii* Săi la
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ei, trezindu-i de dimineaţă şi tri-
miţându-i; pentru că Îi era milă
de poporul Său şi de locaşul
Său. Dar ei batjocoreau* pe solii
lui Dumnezeu şi dispreţuiau** cu-
vintele Lui şi râdeau� de profeţii
Lui, până a izbucnit mânia�� DDDDDom-
nului împotriva poporului Său
şi n-a mai fost vindecare.
Şi a făcut* să se suie împotriva

lor împăratul caldeenilor şi el a
ucis** pe tinerii lor cu sabia în
casa locaşului lor sfânt; şi nu a
avut milăa nici de tânăr, nici de
fecioară, nici de bătrân, nici de
cel încovoiat de bătrâneţe: pe
toţi i-a dat în mâna lui. Şi toate
uneltele* casei lui Dumnezeu,
mari şi mici, vistieriile casei DDDDDom-
nului şi vistieriile împăratului şi
ale căpeteniilor sale, totul a dus
la Babilon. Şi au ars* casa lui
Dumnezeu şi au dărâmat zidul
Ierusalimului şi au ars cu foc toate
palatele luib şi au distrus toate
obiectele lui de valoare.
Şi a deportat la Babilon pe
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cei care scăpaseră* de sabie şi
au fost robii** lui şi ai fiilor lui,
până la stăpânirea împărăţiei
perşilor, ca să fie împlinit cuvân-
tul DDDDDomnului prin gura lui Iere-
mia*, până când ţara s-a bucu-
rat** de sabatele ei. În toate zi-
lele pustiirii ei ea s-a odihnit�,
ca să împlinească şaptezeci de
ani.
Şi, în anul întâi* al lui Cirus,

împăratul perşilor, ca să se îm-
plinească cuvântul DDDDDomnului prin
gura lui Ieremia**, DDDDDomnul a
mişcat duhul lui Cirus�, împăra-
tul Persiei; şi el a făcut un a-
nunţc în toată împărăţia sa, chiar
în scris, zicând:

�Aşa* zice Cirus, împăratul
Persiei: «DDDDDomnul Dumnezeul ce-
rurilor mi-a dat toate împărăţiile
pământului şi mi-a poruncit să-I
construiesc o casă la Ierusalim,
care este în Iuda. Oricine dintre
voi care este din poporul Său,
DDDDDomnul Dumnezeul său să fie
cu el şi să se suie acolo!»�

a Sau �nu a cruţat�    b Din Ierusalim    c Lit. �o strigare�
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Şi în anul întâi al lui Cirus,
împăratul Persiei, ca să se împli-
nească cuvântul DDDDDomnului rostit
prin* gura lui Ieremia, DDDDDomnul a
trezit duhul lui Cirus, împăratul
Persiei, şi el a dat poruncăa** în
toată împărăţia sa, chiar în scris,
zicând: �Aşa spune Cirus, împă-
ratul Persiei: «DDDDDomnul Dumne-
zeul cerurilor mi-a dat toate îm-
părăţiile pământului şi m-a rân-
duit* să-I construiesc o casă la Ie-
rusalim, care este în Iuda. Oricine
dintre voi care este din poporul
Său, Dumnezeul său să fie cu el
şi să se suie la Ierusalim, care este
în Iuda, şi să construiască acolo
casa DDDDDomnului Dumnezeului lui
Israel* (El este Dumnezeu), care
este în Ierusalimb. Şi pe oricine a
rămas, în orice loc unde locuieşte
temporar, oamenii locului să-l a-
jute cu argint şi cu aur şi cu bu-
nuri şi cu animale, pe lângă darul
de bunăvoie pentru casa lui Dum-
nezeu, care este în Ierusalim»�.

Atunci capii părinteşti ai lui
Iuda şi ai lui Beniamin şi preoţii
şi leviţii, toţi aceia al căror duh îl
trezise* Dumnezeu, s-au ridicat
ca să se suie şi să înalţe casa
DDDDDomnului, care este în Ierusalim.
Şi toţi care erau împrejurul lor
i-au ajutatc* cu obiecte de argint,
cu aur, cu bunuri şi cu animale
şi cu lucruri de preţ, pe lângă
tot ce aduceau de bună-voie.
Şi împăratul Cirus* a scos vasele
casei DDDDDomnului, pe care le lua-
se** Nebucadneţar din Ierusa-
lim şi le pusese în casa dumne-
zeului său. Şi Cirus, împăratul
Persiei, le-a scos prin mâna lui
Mitredat, administratorul, şi le-a
numărat lui Şeşbaţard*, căpe-

tenia lui Iuda. Şi acesta este nu-
mărul lor: treizeci de farfurii* de
aur, o mie de farfurii de argint,
douăzeci şi nouă de cuţite, treizeci
de lighenuşee* de aur, patru sute
zece lighenuşe de argint de al
doilea fel şi o mie de alte vase.

Toate vasele de aur şi de ar-
gint erau cinci mii patru sute.
Şeşbaţar a suit toate acestea
când cei din deportare s-au suit
din Babilon la Ierusalim.
Şi aceştia sunt fiii* provin-

cieif care s-au suit din captivita-
te, din aceia care fuseseră depor-
taţi**, pe care Nebucadneţar, îm-
păratul Babilonului, i-a deportat
la Babilon şi care s-au întors la
Ierusalim şi în Iuda, fiecare în ce-
tatea sa; ei au venit cu Zoroba-
bel*, Iosua, Neemia, Seraia**,
Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mis-
par, Bigvai, Rehum, Baana. Nu-
mărul bărbaţilor poporului lui
Israel:

fiii lui Pareoş, două mii o su-
tă şaptezeci şi doi; fiii lui Şefa-
tia, trei sute şaptezeci şi doi; fiii
lui Arah*, şapte sute şaptezeci şi
cinci; fiii lui Pahat-Moab*, dintre
fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două
mii opt sute doisprezece; fiii lui
Elam, o mie două sute cincizeci şi
patru; fiii lui Zatu, nouă sute
patruzeci şi cinci; fiii lui Zacai,
şapte sute şaizeci; fiii lui Bani*,
şase sute patruzeci şi doi; fiii lui
Bebai, şase sute douăzeci şi trei;
fiii lui Azgad, o mie două sute
douăzeci şi doi; fiii lui Adoni-
cam*, şase sute şaizeci şi şase;
fiii lui Bigvai, două mii cincizeci
şi şase; fiii lui Adin, patru sute
cincizeci şi patru; fiii lui Ater,
din Ezechia: nouăzeci şi opt; fiii
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lui Beţai, trei sute douăzeci şi
trei; fiii lui Iora, o sută doispreze-
ce; fiii lui Haşum, două sute
douăzeci şi trei; fiii lui Ghibara*,
nouăzeci şi cinci;

fiii Betleemului*, o sută două-
zeci şi trei; bărbaţii din Netofa,
cincizeci şi şase; bărbaţii din A-
natot, o sută douăzeci şi opt; fiii
Azmavetului*, patruzeci şi doi;
fiii Chiriat-Arimului*, ai Chefirei
şi ai Beerotului, şapte sute patru-
zeci şi trei; fiii Ramei* şi ai Ghe-
bei, şase sute douăzeci şi unu;
bărbaţii din Micmas, o sută două-
zeci şi doi; bărbaţii din Betel şi
din Ai, două sute douăzeci şi trei;
fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi
şase; fiii celuilalt Elam*, o mie
două sute cincizeci şi patru; fiii
lui Harim, trei sute douăzeci; fiii
lui Lod, ai lui Hadid şi ai lui Ono,
şapte sute douăzeci şi cinci; fiii
Ierihonului*, trei sute patruzeci şi
cinci; fiii lui Senaa, trei mii şase sute
treizeci;

preoţii*: fiii lui Iedaia, din ca-
sa lui Iosua, nouă sute şaptezeci
şi trei; fiii lui Imer*, o mie cinci-
zeci şi doi; fiii lui Paşhur*, o mie
două sute patruzeci şi şapte;
fiii lui Harim*, o mie şaptespre-
zece;

leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui
Cadmiel, dintre fiii lui Hodavia*,
şaptezeci şi patru;

cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută
douăzeci şi opt;

fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii
lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui
Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai,
în total o sută treizeci şi nouă;

netinimiib*: fiii lui Ţiha, fiii
lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui
Cheros, fiii lui Siaha*, fiii lui Pa-
don, fiii lui Lebana, fiii lui Ha-
gaba, fiii lui Acub, fiii lui Ha-
gab, fiii lui Şamlaic, fiii lui Ha-

nan,  fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui
Necoda, fiii lui Gazam, fiii lui
Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,
fiii lui Asna, fiii lui Meunimd*,
fiii lui Nefusime**, fiii lui Bac-
buc, fiii lui Hacufa, fiii lui Har-
hur, fiii lui Baţlut*, fiii lui Me-
hida, fiii lui Harşa, fiii lui Bar-
cos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa;

fiii slujitorilor* lui Solomon:
fiii lui Sotai, fiii lui Hasoferet, fiii
lui Peruda, fiii lui Iaala, fiii lui
Darcon, fiii lui Ghidel, fiii lui
Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Po-
cheret-Haţebaim, fiii lui Ami*.

Toţi netinimii* şi fiii slujito-
rilor** lui Solomon erau trei sute
nouăzeci şi doi.
Şi aceştia sunt cei care s-au suit

de la Tel-Melah, Tel-Harşa,
Cherub-Adan, Imer; dar ei nu
şi-au putut arăta casa părintească
şi sămânţa, că ar fi din Israel: fiii
lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Ne-
coda, şase sute cincizeci şi doi,
şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Ha-
baia*, fiii lui Hacoţ, fiii lui Bar-
zilai**, cel care a luat de soţie pe
o fiică a lui Barzilai galaaditul şi
se numea după numele lor. Aceş-
tia şi-au căutat înregistrarea ge-
nealogică, dar n-au fost găsiţi; de
aceea* au fost îndepărtaţi din
preoţie ca întinaţi. Şi Tirşataf le-a
spus să nu mănânce* din lucru-
rile preasfinte, până când nu
se va ridica un preot cu Urim şi
Tumim**.

Toată adunarea* la un loc era
patruzeci şi două de mii trei sute
şaizeci, în afară de robii lor şi
roabele lor, care erau şapte mii
trei sute treizeci şi şapte. Şi aveau
două sute de cântăreţi şi cântăre-
ţe. Caii lor erau şapte sute trei-
zeci şi şase; catârii lor, două sute
patruzeci şi cinci; cămilele lor,

*Neem. 7.25.

*Gen. 35.19.
Mt. 2.6.
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patru sute treizeci şi cinci; măgarii
lor, şase mii şapte sute douăzeci.
Şi unii* dintre capii părinteşti,

când au ajuns la casa DDDDDomnului,
care este în Ierusalim, au adus
daruri de bunăvoie pentru casa lui
Dumnezeu, ca s-o ridice pe locul
ei; au dat la vistieria* lucrării după
posibilităţile lor, şaizeci şi unu de
mii de daricia de aurb şi cinci mii
de mine de argintc şi o sută de hai-
ne preoţeşti.
Şi preoţii* şi leviţii şi unii din

popor şi cântăreţii şi uşierii şi
netinimii au locuit în cetăţile lor,
şi tot Israelul în cetăţile lor.
Şi când a venit luna a şap-

tea*, şi fiii lui Israel erau în ce-
tăţi, poporul s-a adunat ca un sin-
gur om la Ierusalim. Atunci Io-
sua*, fiul lui Ioţadac, şi fraţii săi,
preoţii, şi Zorobabel**, fiul lui
Şealtiel�, şi fraţii săi s-au ridicat
şi au zidit altarul�� Dumnezeului
lui Israel, ca să înalţe pe el
arderi-de-tot, după cum este
scris*� în legea lui Moise, omul
lui Dumnezeu.
Şi au pus altarul pe temelia

lui, pentru că teama* era peste ei
din cauza popoarelor acelor ţări;
şi au înălţat pe el arderi-de-tot**
DDDDDomnului, arderile-de-tot de di-
mineaţă şi de seară. Şi au ţinut
sărbătoarea* Corturilor după cum
este scris** şi au înălţat arderi-
de-tot, zi de zi, după� număr, după
rânduială, după cerinţa fiecărei
ziled; şi, după aceea, arderea-de-
tot neîncetată* şi cea de la luni-
le** noi şi cea de la toate� săr-
bătorile DDDDDomnului, care erau con-
sacrate, şi de la toţi cei care a-
duceau un dar de bunăvoie DDDDDom-
nului. Din ziua întâi a lunii a şap-
tea au început să înalţe arderi-
de-tot DDDDDomnului. Dar temelia
templului DDDDDomnului nu fusese pu-
să încă.
Şi au dat argint cioplitorilor

în piatră şi tâmplarilor; şi mân-
care* şi băutură şi untdelemn si-
donienilor şi tirienilor, ca să adu-
că din Liban lemne de cedru pe
mare la Iafo**, după învoirea� pe
care o aveau de la Cirus, împă-
ratul Persiei.
Şi în anul al doilea de la ve-

nirea lor la casa lui Dumnezeu la
Ierusalim, în luna a doua, au în-
ceput lucrarea Zorobabel*, fiul
lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Io-
ţadac, şi rămăşiţa fraţilor lor,
preoţii şi leviţii, şi toţi cei care ve-
niseră din captivitate la Ierusa-
lim; şi au rânduit pe leviţii de la
vârsta de douăzeci** de ani în
sus să supravegheze lucrarea ca-
sei DDDDDomnului. Atunci Iosua, fiii
săi şi fraţii săi, Cadmiel şi fiii săi,
fiii lui Iudae*, au stat ca un singur
om, ca să supravegheze pe cei
care făceau lucrarea în casa lui
Dumnezeu, împreună cu fiii lui
Henadad, fiii lor şi fraţii lor, leviţii.
Şi, în timp ce constructorii pu-

neau temelia* templului DDDDDomnu-
lui, au aşezat pe preoţi în îm-
brăcămintea lor, cu trâmbiţe, şi
pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimva-
le, ca să-L laude pe DDDDDomnul, după
rânduialaf** lui David, împăratul
lui Israel. Şi cântau*, răspunzân-
du-şi unii altora, lăudând şi mul-
ţumind DDDDDomnului:

�Pentru că este bun**, pentru
că bunătatea Lui rămâne pentru
totdeauna faţă de Israel�.
Şi tot poporul striga cu stri-

găt mare, lăudând pe DDDDDomnul,
pentru că se punea temelia casei
DDDDDomnului. Dar mulţi dintre preoţi
şi leviţi şi capi părinteşti, bărba-
ţii* în vârstă, care văzuseră casa
dintâi, plângeau cu glas tare când
se punea temelia acestei case
înaintea ochilor lor; şi mulţi  îşi
înălţau glasul cu strigăt de
bucurie, încât poporul nu putea
deosebi glasul strigătului de bu-
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curie de glasul plânsului popo-
rului, pentru că poporul striga cu
strigăt mare şi glasul se auzea de
departe.
Şi vrăjmaşii* lui Iuda şi ai

lui Beniamin au auzit că fiii**
robiei construiesc un templu
DDDDDomnului Dumnezeului lui Isra-
el. Şi ei s-au apropiat de Zo-
robabel şi de capii părinteşti şi
le-au zis: �Lăsaţi-ne să construim
cu voi, deoarece căutăm ca şi voi
pe Dumnezeul vostru şi Îi jert-
fim* din zilele lui Esar-Hadon**,
împăratul Asiriei, care ne-a adus
aici�. Dar Zorobabel şi Iosua şi
ceilalţi capi părinteşti ai lui Is-
rael le-au zis: �Voi n-aveţi nimic*
a face cu noi, ca să construiţi o
casă Dumnezeului nostru, ci noi
singuri vom construi DDDDDomnului
Dumnezeului lui Israel, cum ne-a
poruncit** împăratul Cirus, îm-
păratul Persiei�. Şi poporul* ţării
a slăbit mâinile poporului lui Iu-
da şi i-a tulburat la construire.
Şi au tocmit sfătuitori împotriva
lor ca să le zădărnicească planul,
în toate zilele lui Cirus, împăra-
tul Persiei, până la împărăţia lui
Darius, împăratul Persiei.
Şi, sub stăpânirea* lui Ahaş-

veroşa, la începutul împărăţiei
sale, au scris o învinuire împotri-
va locuitorilor lui Iuda şi ai Ieru-
salimului.
Şi, în zilele lui Artaxerxes*,

Bişlam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi
tovarăşi ai lor au scris lui Artaxer-
xes, împăratul Persiei; şi scri-
soarea era scrisă în aramaică** şi
tradusă în aramaică:

bComandantul Rehum şi căr-
turarul Şimşai au scris împotriva
Ierusalimului, către împăratul Arta-
xerxes, o scrisoare în felul acesta:
�Atunci comandantul Rehum şi
cărturarul Şimşai şi ceilalţi tova-
răşi ai lor, cei din Din*, din Arfar-
satac, din Tarpel, din Afaras, din

Erec, din Babilon, din Susa, din
Deha, din Elam şi celelalte* naţiu-
ni pe care le-a deportat marele şi
alesul Osnapar şi le-a aşezat în
cetatea Samariei şi în restul
ţinutului de dincoace de râuc şi
aşa** mai departe ��

Aceasta este copia scrisorii,
pe care au trimis-o împăratului
Artaxerxes: �Robii tăi, oameni de
dincoace de râu, şi aşa mai de-
parte �

Să fie cunoscut împăratului că
iudeii care s-au suit de la tine la
noi au venit la Ierusalim; ei con-
struiesc cetatea cea răzvrătită*
şi rea şi termină zidurile** şi
repară temeliile.

Deci să fie cunoscut împăra-
tului că, dacă se va construi ce-
tatea aceasta şi se vor termina
zidurile, nu vor mai da tribut*,
taxă şi vamă şi la urmă va fi spre
paguba împăraţilord. Şi, pentru
că noi folosim sarea palatului
şi nu este potrivit pentru noi să
vedem paguba împăratului, de
aceea am trimis şi am adus la
cunoştinţa împăratului, ca să se
caute în cartea cronicilor părin-
ţilor tăi: şi vei găsi în cartea cro-
nicilor şi vei şti că cetatea aceas-
ta este o cetate răzvrătită şi care
a adus pagubă împăraţilor şi
provinciilor şi că s-au răzvrătit
în ea din timpuri vechi: de aceea
a fost distrusă această cetate.
Facem cunoscut împăratului că,
dacă se va construi această cetate
şi se vor termina zidurile ei, prin
aceasta nu vei avea parte dincoa-
ce de râu�.

Împăratul a trimis un răspuns
comandantului Rehum, cărtura-
rului Şimşai şi celorlalţi tovarăşi
ai lor, care locuiau în Samaria
şi în celelalte locuri de dincoace
de râu: �Pace şi aşa mai departe ...
Scrisoarea pe care ne-aţi trimi-
s-o a fost citită* lămurit înaintea
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mea. Şi am dat poruncă şi s-a
căutat şi s-a găsit că această ce-
tate din vechime s-a ridicat îm-
potriva împăraţilor şi că s-au
stârnit în ea răzvrătire şi tulburare.
Şi au fost împăraţi puternici peste
Ierusalim, care au stăpânit* peste
tot ţinutul de dincoace** de râua;
şi li s-a plătit� tribut, taxă şi vamă.
Deci daţi poruncă să oprească pe
aceşti oameni şi cetatea aceasta să
nu fie construită până nu se va da
poruncă din partea mea. Şi luaţi
seama să nu vă abateţi de la a-
ceasta: de ce să crească răul spre
paguba împăraţilor?�

Atunci când s-a citit copia
scrisorii împăratului Artaxerxes,
înaintea lui Rehum şi a cărtura-
rului Şimşai şi a tovarăşilor lor,
s-au suit în grabă la Ierusalim, la
iudei, şi i-au făcut să înceteze,
prin forţă şi cu putere.

Atunci lucrarea casei lui Dum-
nezeub care este în Ierusalim a în-
cetat şi s-a oprit până în anul
al doilea al împărăţiei lui Da-
riusc, împăratul Persiei.

Când profeţii: Hagai*, profe-
tul, şi Zaharia**, fiul lui Ido, au
profeţit iudeilor care erau în Iu-
da şi în Ierusalim în Numele
Dumnezeului lui Israel, pentru
eid, atunci Zorobabel*, fiul lui
Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac,
s-au ridicat şi au început con-
struirea casei lui Dumnezeu, care
este în Ierusalim; şi cu ei erau
şi profeţii** lui Dumnezeu, care
îi ajutau.

În timpul acela, Tatnai*, gu-
vernatorul de dincoace de râu, şi
Şetar-Boznai şi tovarăşii lor au
venit la ei şi le-au zis aşa: �Ci-
ne** v-a dat poruncă să construiţi
această casă şi să terminaţi acest
zid?� Atunci noi le-am spus
astfel: �Care sunt numele* oame-
nilor care zidesc această con-
strucţie?� Dar ochiul* Dumneze-

ului lor era asupra bătrânilor
iudeilor; şi nu i-au lăsat să înce-
teze până când vestea nu a ajuns
la Darius; şi atunci au răspuns
prin scrisoare** despre aceasta.

Iată copia scrisorii pe care
Tatnai, guvernatorul de dincoace
de râu, şi Şetar-Boznai şi tovarăşii
săi afarsachiţii*, care erau dincoa-
ce de râu, au trimis-o împăratului
Darius. Ei i-au trimis o scrisoare şi
în ea era scris aşa: �Către împă-
ratul Darius, toată pacea!

Să fie cunoscut împăratului
că noi am mers în provincia lui
Iuda, la casa Dumnezeului celui
mare, care se construieşte cu pie-
tre marie, şi se pune lemn în pe-
reţi şi lucrarea aceasta continuă
cu perseverenţă şi prosperă în
mâna lor.

Atunci noi am întrebat pe bă-
trânii aceia şi le-am spus aşa:
«Cine* v-a dat poruncă să con-
struiţi această casă şi să terminaţi
acest zid?» I-am întrebat şi de
numele lor, ca să-ţi spunem, ca să
scriem numele oamenilor care
sunt în fruntea lor. Şi ne-au dat
răspuns, zicând: «Noi suntem slu-
jitorii Dumnezeului cerurilor şi al
pământului şi reconstruim casa
care s-a construit acum mulţi ani;
şi un mare împărat al lui Israel
a construit-o* şi a terminat-o. Dar,
după ce* părinţii noştri L-au mâ-
niat pe Dumnezeul cerurilor, El
i-a dat în mâna lui Nebucad-
neţar**, împăratul Babilonului,
caldeeanul, şi el a distrus casa a-
ceasta şi a deportat� poporul la
Babilon. Dar, în anul întâi al lui
Cirus*, împăratul Babilonului,
Cirus, împăratul, a dat poruncă
să se construiască această casă a
lui Dumnezeu. Şi chiar vasele de
aur* şi de argint ale casei lui Dum-
nezeu, pe care le luase Nebu-
cadneţar din templul care era în
Ierusalim şi le adusese în templul
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din Babilon, pe acelea împăratul
Cirus le-a scos din templul din
Babilon şi au fost date unuia cu
numele** Şeşbaţar, pe care-l pu-
sese guvernator; şi i-a zis: «Ia
aceste vase, mergi, du-le în templul
care este în Ierusalim şi să fie
construită casa lui Dumnezeu
pe locul ei». Atunci acel Şeşbaţar a
venit, a pus temelia* casei lui
Dumnezeu care este în Ierusalim
şi de atunci până acum ea se
construieşte şi nu s-a terminat**.
Şi acum, dacă i se pare bine

împăratului, să se caute* în casa
vistieriei împăratului, care este
acolo, în Babilon, dacă este aşa,
că s-a dat poruncă de către îm-
păratul Cirus să se construiască
această casă a lui Dumnezeu în
Ierusalim; şi să binevoiască îm-
păratul să ne trimită voiaa sa a-
supra acestui lucru�.

Atunci împăratul Darius a dat
poruncă şi s-a căutat* în casa su-
lurilor de cărţi, unde se păstrau
vistieriile în Babilon. Şi s-a găsit
în Ahmetab, în palatulc care este
în ţinutul Media*, un sul, şi în el
era scrisă această aducere-aminte:

�În anul întâi al împăratului
Cirus, împăratul Cirus a dat po-
runcă* pentru casa lui Dumnezeu
în Ierusalim: «Casa să fie con-
struită ca un loc unde se aduc
jertfe; şi temeliile ei să fie puse
trainic, înălţimea ei să fie de şai-
zeci de coţi, lăţimea ei de şaizeci
de coţi, cu trei rânduri* de pietre
mari şi un rând de lemn nou; şi
cheltuielile** să se plătească de
către casa împăratului. Şi vasele
de aur* şi de argint ale casei lui
Dumnezeu, pe care le-a scos
Nebucadneţar din templul care
este în Ierusalim şi le-a adus la
Babilon, să se dea înapoi şi să
fie duse din nou în templul care
este în Ierusalim, la locul lor;
şi să le pui în casa lui Dumnezeu».

Deci depărtaţi-vă* de acolo,
tu, Tatnai, guvernator de dincoace
de râud, Şetar-Boznai şi tova-
răşii voştrie de dincoace de râu.
Lăsaţi să se facă lucrarea acestei
case a lui Dumnezeu; guverna-
torul iudeilor şi bătrânii iudeilor
să construiască această casă a lui
Dumnezeu pe locul ei.
Şi dau poruncă de la mine ce

să faceţi cu privire la bătrânii a-
cestor iudei pentru construirea
acestei case a lui Dumnezeu: din
bunurile împăratului, din tributul
de dincoace de râu, să se dea în-
dată oamenilor acelora cheltu-
ielile, ca să nu fie împiedicaţi.
Şi de ce au trebuinţă, şi viţei ti-
neri, şi berbeci, şi miei pentru ar-
derile-de-tot pentru Dumnezeul
cerurilor, grâu, sare, vin şi untde-
lemn, după cuvântul preoţilor care
sunt în Ierusalim, să li se dea zi
de zi, fără nici o lipsă, ca să adu-
că jertfe plăcute* Dumnezeului
cerurilor şi să se roage** pentru
viaţa împăratului şi a fiilor săi.
Şi dau poruncă pentru ca ori-

cui va schimba acest cuvânt să i
se scoată* din casă o grindă şi el
să fie ridicat şi spânzurat pe
ea, iar casa lui să fie făcută o gră-
madă de gunoi pentru aceasta.
Şi Dumnezeul care a făcut ca
Numele* Său să locuiască acolo
să răstoarne pe orice împărat şi
popor care îşi va întinde mâna să
schimbe sau să distrugă această
casă a lui Dumnezeu, care este în
Ierusalim. Eu, Darius, am dat a-
ceastă poruncă; să fie împlinită
degrabă!�

Atunci Tatnai, guvernatorul de
dincoace de râu, Şetar-Boznai şi
tovarăşii lor au făcut întocmai,
după cum trimisese poruncă îm-
păratul Darius.
Şi bătrânii* iudeilor au con-

struit; şi au prosperat prin profe-
ţia lui Hagai, profetul, şi a lui
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Zaharia, fiul lui Ido. Şi au con-
struit şi au terminat, după porun-
ca Dumnezeului lui Israel şi după
porunca lui Cirus**, şi a lui Da-
rius�, şi a lui Artaxerxes�� împă-
ratul Persiei. Şi casa aceasta a fost
terminată în ziua a treia a lunii
Adar, care era în anul al şaselea al
împărăţiei împăratului Darius.
Şi fiii lui Israel, preoţii, şi le-

viţii, şi ceilalţi fii ai captivităţii
au sărbătorit dedicarea* acestei
case a lui Dumnezeu cu bucurie.
Şi au adus* pentru dedicarea a-
cestei case a lui Dumnezeu o sută
de boi, două sute de berbeci, pa-
tru sute de miei; şi, ca jertfă pen-
tru păcat pentru tot Israelul: doi-
sprezece ţapi, după numărul se-
minţiilor lui Israel. Şi au pus pe
preoţi după cetele* lor şi pe
leviţi după cetele** lor, pentru
slujba lui Dumnezeu care este în
Ierusalim, după cum este scris� în
cartea lui Moise.
Şi fiii robiei au sărbătorit

Paştele* în a paisprezecea zi
a lunii întâi. Pentru că preoţii şi
leviţii se curăţiseră* ca unul sin-
gur, toţi erau curaţi; şi au înjun-
ghiat paştele** pentru toţi fiii
robiei, şi pentru fraţii lor, preo-
ţii, şi pentru ei înşişi. Şi fiii lui Is-
rael care se întorseseră din cap-
tivitate au mâncat împreună cu
toţi aceia care se despărţiseră de
necurăţia* naţiunilor ţării, ca să-L
caute pe DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel; şi au ţinut sărbătoarea A-
zimelor* şapte zile cu bucurie,
pentru că DDDDDomnul îi umpluse de
bucurie şi întorsese** inima îm-
păratului� Asiriei spre ei, ca să
le întărească mâinile în lucrarea
casei lui Dumnezeu, a Dumne-
zeului lui Israel.
Şi, după aceste lucruri, pe

timpul împărăţiei* lui Artaxer-
xesa, împăratul Persiei, Ezrab, fiul
lui Seraia**, fiul lui Azaria�, fiul

lui Hilchia��, fiul lui Şalum, fiul
lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, fiul lui
Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui
Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui
Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abi-
şua, fiul lui Fineas, fiul lui Ele-
azar, fiul lui Aaron, marele preot,
� acest Ezra s-a suit din Babilon;
şi el era cărturar priceput* în le-
gea lui Moise, pe care o dăduse
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel.
Şi împăratul i-a împlinit toată
cererea, pentru că mâna** DDDDDom-
nului Dumnezeului său era pes-
te el. (Şi un număr* dintre fiii
lui Israel şi dintre preoţi şi din-
tre leviţi** şi dintre cântăreţi şi
dintre uşieri şi dintre netinimi�
s-au suit la Ierusalim în anul al
şaptelea al împăratului Artaxer-
xes.)
Şi Ezra a venit la Ierusalim în

luna a cincea, care era în anul al
şaptelea al împăratului. Pentru că
în ziua întâi a lunii întâi s-a luat
hotărârea să se suie din Babilon
şi în ziua întâi a lunii a cincea a
ajuns la Ierusalim, pentru că mâna
cea bună* a Dumnezeului său era
peste el. Pentru că Ezra îşi în-
dreptase inima să caute* legea
DDDDDomnului şi s-o împlinească şi
să înveţe** în Israel rânduieli
şi judecăţic.
Şi aceasta este copia scrisorii

pe care a dat-o împăratul Arta-
xerxes lui Ezra, preotul şi căr-
turarul, cărturar al cuvintelor
poruncilor DDDDDomnului şi al rân-
duielilor Lui pentru Israel: �dAr-
taxerxes, împăratul* împăraţilor,
către preotul Ezra, cărturar iscu-
site în legea Dumnezeului ceruri-
lor, şi aşa mai departe...

S-au dat porunci de către mine
ca toţi cei din împărăţia mea care
vor să se ducă de bunăvoie la Ie-
rusalim, din poporul Israel şi din-
tre preoţii lor şi dintre leviţi să
meargă cu tine. Pentru că tu eşti
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trimis de împărata şi de cei şapte
consilieri* ai lui să cercetezi de-
spre Iuda şi Ierusalim, după legea
Dumnezeului tău, care este în
mâna ta; şi să duci argintul şi au-
rul pe care împăratul şi consilierii
lui l-au dat de bunăvoie Dumne-
zeului lui Israel, al cărui locaş*
este în Ierusalim, şi tot argintul şi
aurul* pe care-l vei găsi în toată
provincia Babilonului, pe lângă
darul de bunăvoie** al poporu-
lui şi al preoţilor care dau de bu-
năvoie pentru casa Dumnezeului
lor, care este în Ierusalim; de
aceea, să cumperi îndată cu argin-
tul acesta viţei, berbeci, miei şi
darurile* lor de mâncare şi daru-
rile lor de băutură şi să le adu-
ci** pe altarul casei Dumnezeului
vostru, care este în Ierusalim.
Şi orice vi se va părea bine,

ţie şi fraţilor tăi, să faceţi cu restul
argintului şi al aurului, să faceţi
după voia Dumnezeului vostru.
Şi vasele care ţi s-au dat pentru
slujba casei Dumnezeului tău,
pune-le înaintea Dumnezeului Ie-
rusalimului. Şi orice va mai fi de
trebuinţă pentru casa Dumne-
zeului tău, ce vei avea ocazia să
dăruieşti, dăruieşte din casa vis-
tieriei împăratului.
Şi eu, Artaxerxes, împăratul,

dau poruncă tuturor vistiernici-
lor care sunt dincoace de râu, ca
orice va cere de la voi preotul
Ezra, cărturarul legii Dumnezeu-
lui cerurilor, să se facă îndată,
până la o sută de talanţi de argint
şi o sută de cori de grâu şi o sută
de baţi de vin şi o sută de baţi de
untdelemn şi sare fără măsură.
Orice este poruncit de Dumnezeul
cerurilor să se facă întocmai pen-
tru casa Dumnezeului cerurilor,
pentru ca nu cumva să fie mânie
peste împărăţia împăratului şi a
fiilor săi. Şi vă facem cunoscut că
asupra tuturor preoţilor şi leviţi-
lor, cântăreţilor, uşierilor, slujito-

rilor templuluib şi lucrătorilor
acestei case a lui Dumnezeu nu
va fi permis să puneţi tribut, taxă
şi vamă.
Şi tu, Ezra, după înţelepciunea

Dumnezeului tău, care este în
mâna ta, pune* magistraţi şi ju-
decători care să judece tot popo-
rul care este dincolo de râu, pe
toţi cei care cunosc legile Dum-
nezeului tău; şi învăţaţi** pe cel
care nu le cunoaşte. Şi oricine nu
va asculta de legea Dumnezeului
tău şi de legea împăratului, jude-
cata să fie executată îndată asu-
pra lui, fie spre moarte, fie spre
deportarec, fie spre confiscarea
bunurilor, fie spre închisoare�.

�Binecuvântat* să fie DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor noştri, care
a pus** astfel de gânduri în inima
împăratului, să înfrumuseţeze ca-
sa DDDDDomnului care este în Ieru-
salim; şi Şi-a întins* îndurarea
asupra mea înaintea împăratului
şi a consilierilor lui şi înaintea tu-
turor căpeteniilor puternice ale
împăratului. Şi am fost întărit,
pentru că mâna** DDDDDomnului
Dumnezeului meu era peste mine;
şi am adunat căpetenii din Israel
ca să se suie cu mine.
Şi aceştia sunt capii lor pă-

rinteştid şi aceasta este genealo-
gia celor care s-au suit cu mine
din Babilon, în timpul împărăţiei
lui Artaxerxes, împăratul: dintre fiii
lui Fineas, Gherşom; dintre fiii lui
Itamar, Daniel; dintre fiii lui
David, Hatuş*; dintre fiii lui Şe-
cania, dintre fiii lui Pareoş*, Za-
haria; şi cu el erau înscrişi, după
genealogia bărbaţilor, o sută cinci-
zeci; dintre fiii lui Pahat-Moab,
Elioenai, fiul lui Zerahia, şi cu
el două sute de bărbaţi; dintre
fiii lui Şecania, fiul lui Iahaziel,
şi cu el trei sute de bărbaţi;
şi dintre fiii lui Adin*, Ebed, fiul
lui Ionatan, şi cu el cincizeci de
bărbaţi; şi dintre fiii lui Elam,

*Est. 1.14.

*2 Cr. 6.2.
Cap. 6.12.
Ps. 135.21.

*Cap. 8.25.
**1 Cr. 29.6;
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Isaia, fiul Ataliei, şi cu el şapte-
zeci de bărbaţi; şi dintre fiii lui
Şefatia, Zebadia, fiul lui Micael,
şi cu el optzeci de bărbaţi; din-
tre fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui
Iehiel, şi cu el două sute opt-
sprezece bărbaţi; şi dintre fiii lui
Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el o
sută şaizeci de bărbaţi; şi dintre
fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui
Bebai, şi cu el douăzeci şi opt
de bărbaţi; şi dintre fiii lui Az-
gad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi
cu el o sută zece bărbaţi; şi din-
tre fiii lui Adonicam, cei din urmă,
ale căror nume erau acestea: Eli-
felet, Ieiel şi Şemaia, şi cu ei
şaizeci de bărbaţi; şi dintre fiii
lui Bigvai, Utai şi Zabuda, şi cu
ei şaptezeci de bărbaţi.
Şi i-am adunat la râul* care

curge spre Ahava şi am aşezat
tabăra acolo trei zile; şi eu am
căutat prin popor şi printre
preoţi şi n-am găsit** pe nici unul
dintre fiii lui Levi. Şi am trimis la
Eliezer, la Ariel, la Şemaia şi la
Elnatan şi la Iarib şi la Elnatan
şi la Natan şi la Zaharia şi la
Meşulam, capii; şi la Ioiarib şi la
Elnatan, oameni cu pricepere; şi
i-am trimis la Ido, capul, în lo-
calitatea Casifia; şi am pus în gu-
ra lor cuvintele pe care să le spu-
nă lui Ido şi fraţilor săi, slujitorii
templului*, în localitatea Casifia,
ca să ne aducă slujitori pentru ca-
sa Dumnezeului nostru. Şi pentru
că mâna cea bună* a Dumnezeu-
lui nostru era peste noi, ne-au adus
pe un om cu pricepere** dintre
fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul
lui Israel, şi anume peb Şerebia�,
şi pe fiii săi şi pe fraţii săi, opt-
sprezece; şi pe Haşabia, şi cu el
pe Isaia, dintre fiii lui Merari,
pe fraţii săi şi pe fiii lor, două-
zeci; şi dintre slujitorii templu-
lui* pe care David şi căpeteniile
îi dăduseră pentru slujba leviţilor,
două sute douăzeci de netinimi;

toţi au fost numiţi pe nume.
Şi am anunţat acolo la râul*

Ahava un post**, ca să ne sme-
rim� înaintea Dumnezeului nos-
tru, ca să cerem de la El cale
dreaptă�� pentru noi, pentru co-
piii noştri şi pentru tot avutul
nostru. Pentru că mi-era ruşine*
să cer de la împărat o ceată de
ostaşi şi de călăreţi, ca să ne a-
jute pe drum împotriva vrăjma-
şului, fiindcă vorbisem împăra-
tului, zicând: «Mâna** Dumne-
zeului nostru este spre bine� peste
toţi aceia care-L caută; dar pute-
rea Lui şi mânia Lui sunt împo-
triva tuturor celor care-L pără-
sesc��». Şi am postit şi L-am ru-
gat pe Dumnezeul nostru pentru
aceasta; şi El ne-a ascultat*.
Şi am despărţit doisprezece

dintre căpeteniile preoţilor: pe
Şerebia, pe Haşabia, şi cu ei pe
zece dintre fraţii lor; şi le-am
cântărit argintul* şi aurul şi va-
sele, darul ridicat pentru casa
Dumnezeului nostru, pe care l-au
dăruit împăratul şi sfătuitorii săi
şi căpeteniile sale şi tot Israelul
care era de faţă. Şi am cântărit în
mâna lor şase sute cincizeci de ta-
lanţi de argint; şi vase de argint, o
sută de talanţi, şi de aur, o sută
de talanţi; şi douăzeci de lighe-
nuşe de aur de o mie de darici, şi
două vase de aramă strălucitoare,
preţioasă ca aurul. Şi le-am spus:
«Voi sunteţi sfinţi* pentru DDDDDom-
nul; vasele de asemenea sunt sfin-
te**; şi argintul şi aurul sunt darul
de bunăvoie pentru DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor voştri. Ve-
gheaţi şi păziţi-le până le veţi
cântări înaintea căpeteniilor preo-
ţilor şi ale leviţilor şi înaintea
căpeteniilor* părinţilor lui Israel
în Ierusalim, în cămările casei
DDDDDomnului». Preoţii şi leviţii au
luat după greutate argintul şi aurul
şi vasele, ca să le ducă la Ierusa-
lim, în casa Dumnezeului nostru.
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Şi noi am plecat de la râul*
Ahava în a douăsprezecea** zi
a lunii întâi, ca să mergem la Ie-
rusalim; şi mâna� Dumnezeului
nostru era peste noi şi ne-a scă-
pat din mâna vrăjmaşului şi a
celor care pândeau pe drum. Şi
am ajuns* la Ierusalim şi am ră-
mas acolo trei zile.
Şi, în ziua a patra, argintul şi

aurul şi vasele au fost cântărite*
în casa Dumnezeului nostru în
mâna lui Meremot**, fiul preotu-
lui Urie; şi cu el era Eleazar, fiul
lui Fineas, şi cu ei Iozabad, fiul
lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Bi-
nui, leviţii; toate erau după numă-
rul şi greutatea lor; şi, în timpul
acela, toată greutatea a fost scrisă.

Fiii* deportării care se întorse-
seră din captivitate au adus ar-
deri-de-tot Dumnezeului lui Isra-
el, doisprezece** viţei pentru tot
Israelul, nouăzeci şi şase de ber-
beci, şaptezeci şi şapte de miei,
doisprezece ţapi, ca jertfă pen-
tru păcat: toate ca ardere-de-tot
DDDDDomnului. Şi au dat poruncile*
împăratului satrapilora împăra-
tului şi guvernatorilor de din-
coace** de râu. Şi ei au sprijinit
pe popor şi casa lui Dumnezeu.
Şi, după ce s-au terminat a-

cestea, căpeteniile s-au apropiat
de mine, zicând: «Poporul lui Is-
rael şi preoţii şi leviţii nu s-au
despărţit* de popoarele ţărilor, fă-
când după urâciunile** lor, ale
canaaniţilor, ale hetiţilor, ale fe-
reziţilor, ale iebusiţilor, ale amo-
niţilor, ale moabiţilor, ale egip-
tenilor şi ale amoriţilor, pentru că
au luat* dintre fiicele lor pentru
ei înşişi şi pentru fiii lor şi au
amestecat** sămânţa sfântă� cu
popoarele ţărilor; şi mâna mai-
marilor şi a căpeteniilor a fost cea
dintâi în necredincioşia aceasta».
Şi, când am auzit acest lucru,

mi-am sfâşiat* haina şi mantaua

şi mi-am smuls perii capului şi
barba şi am stat jos uimitb**. Şi
s-au adunat la mine toţi cei care
tremurau* la cuvintele Dumnezeu-
lui lui Israel, din cauza necredin-
cioşiei celor care au fost depor-
taţi; şi eu am stat jos uimitb până
la jertfa de seară**.
Şi la jertfa de seară m-am ri-

dicat din smerirea mea şi, cu hai-
na mea şi cu mantaua mea sfâ-
şiate, am căzut în genunchi şi
mi-am întins* mâinile către DDDDDom-
nul Dumnezeul meu. Şi am zis:
«Dumnezeul meu! Îmi este ruşi-
ne* şi nu îndrăznesc să-mi ridic
faţa către Tine, Dumnezeul meu;
pentru că nelegiuirile** noastre
s-au înmulţit până peste capetele
noastre şi vina noastră a crescut�
până la ceruri. Din zilele părinţilor
noştri am fost în mare vină* până
în ziua aceasta; şi din cauza ne-
legiuirilor noastre am fost daţi**
noi, împăraţii noştri, preoţii noş-
tri, în mâna împăraţilor ţărilor,
sabiei� şi captivităţii şi prăzii şi
ruşinii��, ca în ziua aceasta.
Şi acum, pentru un scurt timp,

a fost îndurare de la DDDDDomnul
Dumnezeul nostru, ca să ne lase
o rămăşiţă să scape şi să ne dea
un ţăruşc în locul Său cel sfânt,
ca Dumnezeul nostru să ne lumi-
neze* ochii şi să ne dea puţină
înviorare în robia noastră, pentru
că suntem robi*; totuşi Dumne-
zeul nostru nu ne-a părăsit** în
robia noastră, ci Şi-a îndreptat
spre noi îndurarea� înaintea îm-
păraţilor Persiei, dându-ne învio-
rare, ca să ridicăm casa Dumne-
zeului nostru şi să reparăm dă-
râmăturile ei şi să ne dea un
zidd�� în Iuda şi în Ierusalim.
Şi acum, ce să zicem noi,

Dumnezeul nostru, după aceasta?
Pentru că am părăsit poruncile
Tale, pe care le-ai poruncit prin
mâna slujitorilor Tăi, profeţii, zi-
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când: «Ţara la care mergeţi ca s-o
stăpâniţi este o ţară necurată prin
necurăţia* popoarelor ţărilor, prin
urâciunile lor cu care au umplut-o
de la un capăt până la celălalt,
prin întinăciunile lor. Voi deci să
nu daţi* pe fiicele voastre fiilor
lor şi să nu luaţi pe fiicele
lor pentru fiii voştri şi să nu cău-
taţi** pacea sau bunăstareaa lor,
niciodată, ca să fiţi tari şi să mân-
caţi roadeleb ţării şi s-o lăsaţi�
de moştenire fiilor voştri pentru
totdeauna».
Şi, după toate câte au venit asu-

pra noastră pentru faptele noastre
rele şi pentru vina noastră mare,
pentru că Tu, Dumnezeul nostru,
ne-ai pedepsit* mai puţinc decât
după nelegiuirile noastre şi ne-ai
dat o rămăşiţăd ca aceasta, să căl-
căm noi din nou* poruncile Tale
şi să ne încuscrim** cu popoarele
acestor urâciuni? Nu Te vei mânia�
pe noi până la nimicire, încât nu
va fi nici o rămăşiţă şi nici unul
care să scape? DDDDDoamne, Dum-
nezeul lui Israel, Tu eşti drept*,
pentru că noi suntem o rămăşiţă
care a scăpat ca în ziua aceasta.
Iată, suntem înaintea Ta în toată
vinovăţia** noastră, pentru că din
cauza aceasta nu poate sta�nimeni
înaintea Ta »�.
Şi, pe când* se ruga Ezra şi

mărturisea plângând şi căzând
la pământ înaintea** casei lui
Dumnezeu, s-a strâns� la el din
Israel o foarte mare adunare de
bărbaţi şi de femei şi de copii:
pentru că poporul plângea foarte
multe. Şi Şecania, fiul lui Iehiel,
dintre fiii lui Elam, a răspuns şi a
zis lui Ezra: �Noi am lucrat cu
necredincioşie* împotriva Dum-
nezeului nostru şi am luat soţii
străine dintre popoarele ţării. Totu-
şi acum este o speranţă pentru Israel
în această privinţă. Şi acum să
facem legământ* cu Dumnezeul

nostru că vom alunga toate soţiile
şi pe cei care s-au născut din ele,
după sfatul domnului meu şi al ace-
lora care tremură** la porunca�
Dumnezeului nostru; şi facă-se
după�� lege. Ridică-te, pentru că
a ta este lucrarea, şi noi vom fi
cu tine. Fii curajos* şi lucrează!�
Şi Ezra s-a ridicat şi a pus pe

căpeteniile preoţilor, ale leviţilor
şi ale întregului Israel să jure* că vor
face după cuvântul acesta.
Şi au jurat. Şi Ezra s-a ridicat di-
naintea casei lui Dumnezeu şi a
mers în camera lui Iohanan, fiul
lui Eliaşib, şi a intrat acolo; şi n-a
mâncat pâine* şi n-a băut apă,
pentru că se jelea pentru necre-
dincioşiile celor care fuseseră de-
portaţi.
Şi au strigat în Iuda şi în Ie-

rusalim către toţi fiii deportării, ca
să se adune la Ierusalim; şi că
oricine nu va veni în trei zile, după
sfatul căpeteniilor şi al bătrânilor,
toată averea îi va fi confiscatăf, iar
el va fi dat afară din adunarea
celor care au fost deportaţi.

Atunci toţi bărbaţii lui Iuda
şi ai lui Beniamin s-au adunat la
Ierusalim în trei zile. Era în luna
a noua, în a douăzecea zi a lunii.
Şi tot poporul* şedea în locul
deschis al casei lui Dumnezeu,
tremurând din cauza aceasta şi
din cauza ploilor torenţiale. Şi
preotul Ezra s-a ridicat şi le-a
zis: �Aţi lucrat cu necredincioşie şi
aţi luat soţii străine, ca să măriţi vi-
na lui Israel. Şi acum faceţi o măr-
turisire* DDDDDomnului Dumnezeului
părinţilor voştri şi faceţi plăcerea
Lui şi despărţiţi-vă** de popoa-
rele ţării şi de soţiile străine�.
Şi toată adunarea a răspuns

şi a zis cu glas tare: �Cum ai zis,
aşa trebuie să facem. Dar poporul
este mult şi este un timp de ploaie
mare şi nu putem sta afară şi nici
nu este lucru de o zi sau două:
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pentru că suntem mulţi care am
lucrat cu necredincioşie în pri-
vinţa aceasta. Deci să stea căpe-
teniile noastre pentru toată aduna-
rea, iar toţi câţi au luat soţii străi-
ne în cetăţile noastre să vină la
timpuri hotărâte, şi cu ei bătrânii
fiecărei cetăţi şi judecătorii ei,
până se va întoarce de la noi
aprinderea mâniei* Dumnezeului
nostru în privinţa aceasta�. Sin-
guri Ionatan, fiul lui Asael, şi Iah-
zia, fiul lui Ticva, s-au împotrivita

acestui lucru; şi Meşulam* şi Şab-
tai, levitul, i-au ajutat.
Şi fiii deportării aşa au făcut.

Şi preotul Ezra şi unii* dintre ca-
pii părinteşti au fost despărţiţi
după casele lor părinteşti, şi toţi
după numeb. Şi au stat jos în ziua
întâi a lunii a zecea, ca să cerce-
teze lucrul acesta. Şi, în ziua întâi
a lunii întâi, au terminat cu toţi
bărbaţii care luaseră soţii străine.
Şi dintre fiii preoţilor s-au gă-

sit unii care luaseră soţii străine:
dintre fiii lui Iosua*, fiul lui Io-
ţadac, şi fraţii săi: Maaseia şi E-
liezer şi Iarib şi Ghedalia. Şi ei
şi-au dat* mâna că vor îndepărta
pe soţiile lor şi au adus un berbec
din turmă ca jertfă pentru vina**
lor. Şi dintre fiii lui Imer: Hanani
şi Zebadia. Şi dintre fiii lui Ha-
rim: Maaseia şi Ilie şi Şemaia
şi Iehiel şi Ozia. Şi dintre fiii lui
Paşhur: Elioenai, Maaseia, Isma-
el, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.
Şi dintre leviţi: Iozabad şi Şimei

şi Chelaia (sau Chelita), Petahia,
Iuda şi Eliezer. Şi dintre cântă-
reţi: Eliaşib; şi dintre uşieri: Şa-
lum şi Telem şi Uri. Şi din Israel:
dintre fiii lui Pareoş*: Ramia şi
Iziia şi Malchiia şi Miiamin şi
Eleazar şi Malchiia şi Benaia;
şi dintre fiii lui Elam: Matania,
Zaharia şi Iehiel şi Abdi şi Iere-
mot şi Ilie; şi dintre fiii lui Zatu:
Elioenai, Eliaşib, Matania şi Ie-
remot şi Zabad şi Aziza; şi din-
tre fiii lui Bebai*: Iohanan, Ha-
nania, Zabai, Atlai; şi dintre fiii
lui Bani: Meşulam, Maluc şi Ada-
ia, Iaşub şi Şeal şi Ramot; şi din-
tre fiii lui Pahat-Moab*: Adna
şi Chelal, Benaia, Maaseia, Mata-
nia, Beţaleel şi Binui şi Manase;
şi dintre fiii lui Harim: Eliezer,
Işiia, Malchiia, Şemaia, Simeon,
Beniamin, Maluc, Şemaria; dintre
fiii lui Haşum: Matnai, Matata,
Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase,
Şimei; dintre fiii lui Bani: Maa-
dai, Amram şi Uel, Benaia, Be-
dia, Cheluhu, Vania, Meremot,
Eliaşib, Matania, Matnai şi Ia-
asaic şi Bani şi Binui, Şimei
şi Şelemia şi Natan şi Adaia
şi Macnadbai, Şaşai, Şarai,
Azareel şi Şelemia, Şemaria,
Şalum, Amaria, Iosif;
dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Mati-
tia, Zabad, Zebina, Iadaid şi Ioel,
Benaia.

Toţi aceştia luaseră soţii străi-
ne; şi erau între ei soţii de la care
aveau fii.e
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Mine şi veţi păzi poruncile Mele
şi le veţi împlini, chiar** dacă ar
fi aruncaţi unii dintre voi până la
marginea cea mai îndepărtată a
cerurilor, şi de acolo îi voi aduna
şi-i voi aduce în locul pe care l-am
ales ca să fac să locuiască Nume-
le Meu acolo».
Şi aceştia* sunt robii Tăi şi

poporul Tău, pe care l-ai răscum-
părat cu puterea Ta cea mare şi cu
mâna Ta cea tare. Te rog, Doam-
ne, fie urechea* Ta cu luare-a-
minte la rugăciunea robului Tău
şi la rugăciunea robilor Tăi, că-
rora le place** să se teamă de
Numele Tău; şi fă, Te rog, să reu-
şească robul Tău astăzi şi dă-i
să găsească îndurare înaintea
bărbatului acestuia!� Şi eu eram
paharnicul� împăratului.
Şi a fost aşa: în luna Nisang,

în anul al douăzecilea al împăra-
tului Artaxerxes*, era vin înain-
tea lui; şi am luat** vinul şi
l-am dat împăratului. Şi nu fuse-
sem trist înaintea lui niciodată.
Şi împăratul mi-a zis: �Pentru ce
este tristă faţa ta, deşi nu eşti
bolnav? Aceasta nu este decât în-
tristare* de inimă�. Atunci m-am
temut foarte mult. Şi am zis
împăratului: �Trăiască* împăra-
tul pentru totdeauna! Cum să nu
fie tristă faţa mea, când ceta-
tea**, loculh mormintelor părinţi-
lor mei, este pustiită şi porţile ei
sunt arse� de foc?� Şi împăratul
mi-a zis: �Ce ceri?� Astfel m-am
rugat* Dumnezeului cerurilor şi
am zis împăratului: �Dacă este bine
împăratului şi dacă robul tău a
căpătat bunăvoinţă înaintea ta,
atunci trimite-mă în Iuda, la ce-
tatea mormintelor părinţilor mei,

NEEMIA

*Cap. 10.1.
**Cap. 2.1.
�Est. 1.2,5.
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�2 Împ. 25.10

*Ezra 9.3,10.
**Cap. 2.4.

*Cap. 4.14;
9.32.
Dan. 9.4.
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*1 Împ. 8.28;
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Dan. 9.17,18.
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Cuvintele lui Neemiaa*, fiul
lui Hacalia.
Şi a fost aşa: în luna Chişleub,

în anul al douăzecileac**, când
eram în capitalad Susae�, a venit
Hanani*, unul dintre fraţii mei, el
şi nişte bărbaţi din Iuda; şi i-am
întrebat despre iudeii care scăpa-
seră, care mai rămăseseră din
captivitate, şi despre Ierusalim.
Şi ei mi-au zis: �Cei care au

rămas, care au scăpat din cap-
tivitate acolo, în provincief*, sunt
în mare necaz şi în ruşine**; şi
zidul� Ierusalimului este dărâmat
şi porţile lui sunt arse de foc�. Şi
a fost aşa: când am auzit cuvin-
tele acestea, m-am aşezat* şi am
plâns şi am jelit câteva zile şi am
postit şi m-am rugat înaintea
Dumnezeului** cerurilor. Şi am
zis: �Te rog, DDDDDoamne, Dumnezeul
cerurilor, Dumnezeul cel mare şi
înfricoşător*, care ţine** legă-
mântul şi îndurarea faţă de cei
care Îl iubesc şi păzesc poruncile
Lui � fie, Te rog, urechea Ta cu
luare-aminte şi ochii* Tăi des-
chişi, ca să audă rugăciunea robu-
lui Tău, cu care mă rog înaintea
Ta acum, zi şi noapte, pentru fiii
lui Israel, robii Tăi, şi mărturi-
sesc** păcatele fiilor lui Israel, cu
care am păcătuit împotriva Ta; şi
eu şi casa tatălui meu am păcătu-
it. Am lucrat foarte rău* împotriva
Ta şi n-am păzit** poruncile, rân-
duielile şi judecăţile pe care le-ai
poruncit lui Moise, robul Tău.

Adu-Ţi aminte, Te rog, de cu-
vântul pe care l-ai poruncit lui
Moise, robul Tău, spunând: «Da-
că veţi lucra cu necredincioşie*,
vă voi împrăştia printre popoa-
re;  dar, dacă vă veţi întoarce* la

**Deut. 30.4

*Ex. 32.11.
Deut. 9.29.
Dan. 9.15.

*Vers. 6.
**Is. 26.8.
Ev. 13.18.
�Gen. 40.21.
Cap. 2.1.

*Ezra 7.1.
**Cap. 1.11.

*Pr. 15.13.

*1 Împ. 1.31.
Dan. 2.4;
5.10; 6.6,21.
**2 Împ. 24.10;
25.8.
2 Cr. 36.19.
Ier. 52.12.
�Cap. 1.3.

*Cap. 1.4.
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ca s-o reconstruiesc�. Şi împă-
ratul (fiind şi împărăteasa aşe-
zată lângă el) mi-a zis: �Cât de
lungă va fi călătoria ta? Şi când
te vei întoarce?� Şi împăratul a bi-
nevoit să mă trimită şi i-am ho-
tărât* un timp. Şi am zis împăra-
tului: �Dacă binevoieşte împăra-
tul să mi se dea scrisori către gu-
vernatorii* de dincolo de râua, ca
să mă conducă până voi ajunge
în Iuda, şi o scrisoare către Asaf,
păzitorul pădurii împăratului, ca
să-mi dea lemne să fac grinzi
pentru porţile cetăţuieib care ţine*
de casă şi pentru zidul cetăţii
şi pentru casa în care voi intra�.
Şi împăratul mi le-a dăruit, pen-
tru că mâna** cea bună a Dum-
nezeului meu era peste mine.
Şi am venit la guvernatorii de

dincolo de râu şi le-am dat scri-
sorile împăratului. Şi împăratul
trimisese cu mine căpetenii ale
oştiriic şi călăreţi. Şi, când a auzit
Sanbalat* horonituld şi Tobia,
slujitorul amonit, s-au supărat
foarte tare că a venit un om
să caute binele fiilor lui Israel.
Şi am venit* la Ierusalim şi am

fost acolo trei zile. Şi m-am sculat
noaptea, eu şi câţiva bărbaţi cu
mine; (şi n-am spus nimănui ce
pusese Dumnezeul meu în inima
mea ca să fac pentru Ierusalim) şi
nu era alt animal cu mine decât
animalul pe care călăream.
Şi am ieşit noaptea pe Poarta

Văiie* şi prin faţa Fântânii Şa-
caluluif şi spre Poarta Gunoiului
şi am văzut zidurile Ierusalimu-
lui care erau dărâmate** şi porţi-
le lui arse de foc. Şi am mers spre
Poarta Fântânii* şi spre iazul**
împăratului; şi nu era loc pe unde
să treacă animalul de sub mine.
Şi m-am suit noaptea prin vale*
şi am văzut zidul şi m-am întors;
şi am intrat pe Poarta Văii şi

m-am întors. Şi căpeteniile nu
ştiau unde mersesem, nici ce fă-
cusem, pentru că nu spusesem
încă ceva iudeilor, nici preoţilor,
nici mai-marilor, nici căpeteniilor,
nici celorlalţi care făceau lucrarea.
Şi le-am zis: �Vedeţi starea

cea rea în care ne aflăm, cum Ie-
rusalimul este pustiit şi porţile lui
sunt arse de foc; veniţi şi să re-
construim zidul Ierusalimului, ca
să nu mai fim de batjocură*�. Şi
le-am spus despre mâna* Dumne-
zeului meu, care fusese bună pes-
te mine şi, de asemenea, de cuvin-
tele împăratului pe care le spusese
către mine. Şi ei au zis: �Să ne ri-
dicăm şi să reconstruim!� Şi şi-au
întărit** mâinile pentru bine.
Şi Sanbalat horonitul şi Tobia

slujitorul, amonitul, şi Gheşem a-
rabul au auzit şi au râs* de noi
şi ne-au dispreţuit; şi au zis: �Ce
este lucrul acesta pe care-l faceţi?
Vreţi să vă ridicaţi** împotriva
împăratului?� Şi le-am răspuns şi
le-am zis: �Dumnezeul cerurilor,
El ne va face să reuşim; şi noi,
robii Săi, ne vom ridica şi vom
reconstrui; dar voi n-aveţi nici
parte*, nici drept, nici amintire în
Ierusalim�.
Şi marele preot Eliaşib* şi

fraţii săi, preoţii, s-au ridicat şi
au reconstruit Poarta** Oilor. Au
sfinţit-o şi i-au pus uşile; şi au
sfinţit zidul până la Turnul Meea�,
până la Turnul lui Hananeel��.
Şi lângă elg au construit băr-

baţii* din Ierihon; şi lângă eih a
construit Zacur, fiul lui Imri.
Şi Poarta* Peştilor au recon-

struit-o fiii lui Hasenaai; i-au pus
grinzile şi i-au pus uşile**, încu-
ietorile şi zăvoarele.
Şi lângă ei a reparat Mere-

mot*, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţj;
şi lângă ei a reparat Meşulam**,
fiul lui Berechia, fiul lui Meşe-

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4

*Cap. 5.14;
13.6.

*Ezra 7.21;
8.36.

*Cap. 3.7.
**Ezra 5.5;
7.6,9,28.
Vers. 18.

*Vers. 19.
Cap. 4.1.

*Ezra 8.32.

*2 Cr. 26.9.
Cap. 3.13.
**Cap. 1.3.
Vers. 17.

*Cap. 3.15.
**2 Împ. 20.20

*2 Sam. 15.23
Ier. 31.40.
Ioan 18.1.

*Cap. 1.3.
Ps. 44.13;
79.4.
Ier. 24.9.
Ezec. 5.14;
5.15; 22.4.

*Vers. 8.
**2 Sam. 2.7

*Ps. 44.13;
79.4; 80.6.
**Cap. 6.6.

*Ezra 4.3.
Fap. 8.21.

*Cap. 12.10;
13.4,7,28.
**Ioan 5.2.
�Cap. 12.39.
��Ier. 31.38.
Zah. 14.10.

*Ezra 2.34.
Cap. 7.36.

*2 Cr. 33.14.
Cap. 12.39.
Ţef. 1.10.
**Cap. 6.1;
7.1.
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**Ezra 10.15
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zabeel; şi lângă ei a reparat Ţa-
doc, fiul lui Baana. Şi lângă ei au
reparat cei din Tecoa; dar mai-
marii lor nu şi-au pus umărula la
lucrarea* Domnului lor.
Şi Poarta* cea Veche au re-

parat-o Ioiada, fiul lui Paseah, şi
Meşulam, fiul lui Besodia; ei i-au
aşezat grinzile şi i-au pus uşile şi
încuietorile şi zăvoarele.
Şi lângă ei a reparat Melatia

gabaonitul şi Iadon meronotitul,
bărbaţii din Gabaon* şi din Miţ-
pa, până la scaunul guvernatoru-
lui** de dincoace de râu. Lângă
el a reparat Uziel, fiul lui Harha-
ia, dintre argintarib; şi lângă el a
reparat Hanania, fiul făcătorilor
de mir; şi au întărit Ierusalimul
până lac Zidul cel Lat*. Şi lângă
ei a reparat Refaia, fiul lui Hur,
căpetenia peste jumătate din ţi-
nutul Ierusalimului. Şi lângă ei a
reparat Iedaia, fiul lui Harumaf,
chiar în dreptul casei lui; şi lângă
el a reparat Hatuş, fiul lui Ha-
şabnia. Malchiia, fiul lui Harim,
şi Haşub, fiul lui Pahat-Moab, au
reparat o altă bucată şi Turnul*
Cuptoarelor. Şi lângă el a reparat
Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia
peste jumătate din ţinutul Ieru-
salimului, el şi fiicele lui.

Poarta* Văii au reparat-o Ha-
nun şi locuitorii din Zanoah; ei au
reconstruit-o şi i-au pus uşile,
încuietorile şi zăvoarele; şi i-au
făcut o mie de coţi de zid până
la Poarta Gunoiului**.
Şi Poarta Gunoiului a reparat-o

Malchiia, fiul lui Recab, căpetenia
peste ţinutul Bet-Hacherem*; el a
reconstruit-o şi i-a pus uşile,
încuietorile şi zăvoarele.
Şi Poarta Fântânii* a reparat-o

Şalun, fiul lui Col-Hoze, căpe-
tenia peste ţinutul Miţpa; el a
reconstruit-o şi a acoperit-o şi i-a
pus uşile, încuietorile şi zăvoa-

rele; a făcut şi zidul iazului Şe-
lahuluid**, lângă grădina� îm-
păratului, şi până la treptele de
coborâre din cetatea lui David.

După el a reparat Neemia, fiul
lui Azbuc, căpetenia peste ju-
mătate din ţinutul Bet-Ţur, până
în dreptul mormintelor lui David
şi până la iazul* care fusese
făcut şi până la Casa Vitejilor.

După el au reparat leviţii: Re-
hum, fiul lui Bani. Lângă el a re-
parat Haşabia, căpetenia peste
jumătate din ţinutul Cheila, pen-
tru ţinutul său. După el au reparat
fraţii lor: Bavai, fiul lui Henadad,
căpetenia peste jumătate din
ţinutul Cheila. Şi, lângă el, Ezer,
fiul lui Iosua, căpetenia peste
Miţpa, a reparat o altă bucată în
dreptul suişului la casa armelor,
din unghie*. După el a reparat cu
sârguinţă Baruc, fiul lui Zabai, o
altă bucată, din unghi până la
intrarea casei lui Eliaşib, marele
preot. După el a reparat Mere-
mot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţf,
o altă bucată, de la intrarea casei
lui Eliaşib până la capătul casei
lui Eliaşib.
Şi după el au reparat preoţii,

bărbaţii Câmpieig. După eih au re-
parat Beniamin şi Haşub, în faţa
caselor lor. După eih a reparat A-
zaria, fiul lui Maaseia, fiul lui A-
nania, lângă casa lui.  După el a
reparat Binui*, fiul lui Henadad,
o altă bucată, de la casa lui Aza-
ria până la unghi** şi până la colţ.
Palal, fiul lui Uzai, a reparat în
dreptul unghiului şi a turnului
înalt care iese în afară din casa
împăratului, care era lângă cur-
tea* închisorii; după el a reparat
Pedaia, fiul lui Pareoş. (Şi neti-
nimii* locuiau pe dealul Ofeli**,
până în dreptul Porţii� Apelor
spre răsărit şi până la turnul care
iese în afară.) După el au reparat cei
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�2 Împ. 25.4

*2 Împ. 20.20
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din Tecoa o altă bucată, din dreptul
turnului celui mare, care iese în
afară, până la zidul Ofelului.

Deasupra Porţii* Cailor au re-
parat preoţii, fiecare în dreptul
casei lui. După ei a reparat Ţa-
doc, fiul lui Imer, în dreptul casei
lui. Şi după el a reparat Şemaia,
fiul lui Şecania, păzitorul Porţii
de Răsărit. După el au reparat
Hanania, fiul lui Şelemia, şi Ha-
nun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, o
altă bucată; după el a reparat Me-
şulam, fiul lui Berechia, în drep-
tul locuinţei sale. După el a re-
parat Malchiia, un fiu al argin-
tarilor, până la locul netinimilor
şi al negustorilor, în dreptul Por-
ţii Mifcada şi până la suişulb

unghiului. Şi între suişul unghiu-
lui şi Poarta Oilor* au reparat
argintarii şi negustorii.
Şi a fost aşa: când a auzit

Sanbalat* că noi reconstruim zi-
dul, s-a mâniat şi s-a aprins foar-
te tare şi a batjocorit pe iudei. Şi
a vorbit înaintea fraţilor săi şi a
oştirii Samariei şi a zis: �Ce fac
aceşti iudei neputincioşi? Vor fi
lăsaţi ei să continue? Vor aduce
ei jertfe? Vor termina ei într-o zi?
Vor face ei să învieze pietrele
din grămezi de moloz şi încă
arse?� Şi Tobia* amonitul era lân-
gă el şi a zis: �De altfel, o vulpe,
dacă s-ar sui, ar dărâma ceea ce
construiesc ei, zidul lor de piatră�.

�Auzi*, Dumnezeul nostru, pen-
tru că suntem dispreţuiţi; şi întoar-
ce-le batjocura** asupra capului
lor şi dă-i ca pradăc pe un pământd

al captivităţii! Şi nu le acoperi*
nelegiuirea şi să nu se şteargă pă-
catul lor dinaintea Ta, pentru că
i-au necăjit pe cei care construiesc�.

Dar noi am reconstruit zidul
şi tot zidul a fost făcut până
la jumătatea înălţimii lui, pentru
că poporul avea inimă să lucreze.
Şi a fost aşa: când au auzit

Sanbalat* şi Tobia şi arabii** şi
amoniţii şi asdodiţii că repararea
zidurilor Ierusalimului înainta şi
că spărturile începeau să se as-
tupe, s-au mâniat foarte tare. Şi
au uneltit* toţi împreună să vină
să se lupte împotriva Ierusali-
mului şi să-i facă stricăciuni. Dar
ne-am rugat* Dumnezeului nos-
tru şi am pus strajă împotriva
lor, zi şi noapte, din cauza lor.
Şi Iuda zicea: �Puterea purtă-

torilor de poveri slăbeşte şi este
mult moloz, nu putem să recon-
struim zidul�.
Şi potrivnicii noştri ziceau:

�Nu vor şti, nici nu vor vedea,
până vom ajunge în mijlocul lor
şi-i vom ucide şi vom face să
înceteze lucrarea�.
Şi a fost că, atunci când iu-

deii care locuiau lângă ei au ve-
nit şi ne-au spus aşa de zece ori,
din toate locurile din care se în-
torceau eie la noi, am pus în locu-
rile mai de jos, în spatele zidului, în
locurile expuse, am aşezat chiar
poporul, după familiile lor, cu să-
biile lor, cu suliţele lor şi cu arcuri-
le lor. Şi m-am uitat şi m-am ridi-
cat şi am zis mai-marilor şi căpe-
teniilor şi restului poporului: �Nu
vă temeţi* de ei! Aduceţi-vă amin-
te de Domnul, care este mare** şi
înfricoşător, şi luptaţi� pentru fraţii
voştri, pentru fiii voştri şi pentru
fiicele voastre, pentru soţiile voas-
tre şi pentru casele voastre�.
Şi a fost aşa: când au auzit

vrăjmaşii noştri că am fost în-
ştiinţaţi şi că Dumnezeu zădăr-
nicise* planul lor, noi ne-am în-
tors cu toţii la zid, fiecare la
lucrarea sa.
Şi a fost aşa: din ziua aceea,

jumătate din slujitorii mei lucrauf

şi jumătate din ei purtau suliţele
şi scuturile şi arcurile şi platoşele;
şi căpeteniile erau în spatele în-
tregii case a lui Iuda. Cei care
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2 Cr. 23.15.
Ier. 31.40.

*Vers. 1.
Cap. 12.39.

*Cap.2.10,19

*Cap. 2.10;
2.19.

*Ps. 123.3,4.
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construiau zidul şi cei care purtau
poverile şi cei care încărcau, cu
o mână făceau lucrarea şi cu cea-
laltă ţineau arma. Şi constructo-
rii îşi aveau fiecare sabia încinsă
peste coapsele sale şi construiau.
Şi cel care suna din trâmbiţă era
lângă mine.
Şi am zis mai-marilor şi căpe-

teniilor restului poporului: �Lu-
crarea este mare şi întinsă şi noi
suntem împrăştiaţi pe zid, de-
parte unul de altul. În ce loc veţi
auzi sunetul trâmbiţei, într-acolo
să vă adunaţi la noi; Dumnezeul*
nostru Se va lupta pentru noi�.
Şi noi munceam în lucrare; şi

jumătate din ei purtau suliţele,
din zorii zilei până la ieşirea ste-
lelor. Şi, în timpul acela, am zis
poporului: �Fiecare cu tânărula

său să rămână noaptea în Ierusa-
lim, ca noaptea să ne fie pentru
pază şi ziua pentru lucru�. Şi nici
eu, nici fraţii mei, nici tinerii mei,
nici oamenii de strajă care mă
urmau nu ne-am dezbrăcat de
hainele noastre; fiecare îşi avea
arma când mergea la apăb.
Şi a fost un strigăt* mare în

popor şi între soţiile lor împotri-
va iudeilor, fraţii** lor. Şi erau
unii care ziceau: �Noi, fiii noştri
şi fiicele noastre suntem mulţi; şi
trebuie să facem rost de grâu, ca
să mâncăm şi să trăim�.
Şi erau unii care ziceau: �Noi

am pus garanţie ogoarele noastre
şi viile noastre şi casele noastre,
ca să facem rost de grâu în tim-
pul foametei�.
Şi erau unii care ziceau: �Noi

ne-am împrumutat cu argint pen-
tru tributul împăratului, pe ogoa-
rele noastre şi pe viile noastre.
Şi acum carnea* noastră este ca
şi carnea fraţilor noştri, fiii noş-
tri ca şi fiii lor; şi, iată, noi du-
cem** în robie pe fiii noştri şi pe
fiicele noastre ca să fie robi şi une-

le dintre fiicele noastre chiar sunt
duse în robie; şi nu este în puterea
mâinii noastre să le răscum-
părăm, pentru că alţii au ogoarele
noastre şi viile noastre�.
Şi m-am mâniat foarte mult

când am auzit strigătul lor şi cu-
vintele acestea. Şi m-am sfătuit în
inima mea şi am mustrat pe mai-
mari şi pe căpetenii şi le-am zis:
�Voi luaţi camătă* fiecare de la
fratele său!� Şi am chemat împotri-
va lor o adunare mare. Şi le-am zis:
�Noi, după puterea noastră, am
răscumpăratc* pe fraţii noştri iudei
care erau vânduţi naţiunilor; şi
voi înşivă să vindeţi pe fraţii voş-
tri? Sau să ne fie ei vânduţi?� Iar
ei au tăcut şi n-au găsit răspuns.
Şi am zis: �Lucrul pe care-l fa-

ceţi nu este bun. Nu trebuie să
umblaţi* în temere de Dumnezeul
nostru, ca să nu fim de batjocu-
ră** naţiunilor, vrăjmaşii noştri?
Şi eu, fraţii mei şi tinerii mei de
asemenea i-am împrumutat cu ar-
gint şi grâu. Vă rog, să lăsăm ca-
măta aceasta. Daţi-le înapoi, vă
rog, chiar astăzi ogoarele lor, vii-
le lor, grădinile lor de măslini şi
casele lor şi o sutime din argintul
şi din grâul, din mustul şi din
untdelemnul pe care l-aţi cerut de
la ei cu camătă�.
Şi au zis: �Le vom da înapoi

şi nu vom cere nimic de la ei; aşa
vom face, cum zici tu�.
Şi am chemat pe preoţi şi

i-am pus să jure* că vor face după
cuvântul acesta. Am scuturat* şi
poala hainei mele şi am zis: �Aşa
să scuture Dumnezeu pe orice om
din casa lui şi din câştigul lui
care nu va împlini cuvântul aces-
ta, aşa să fie scuturat şi golit!� Şi
toată adunarea a zis: �Amin!� Şi
au lăudat pe DDDDDomnul. Şi poporul
a făcut** după cuvântul acesta.

Mai mult, din ziua în care m-a
pusd să fiu guvernatore al lor, în
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ţara lui Iuda, din anul al douăze-
cilea până în anul al treizeci şi doi-
lea* al împăratului Artaxerxes,
doisprezece ani, eu şi fraţii mei
n-am mâncat pâine** de guver-
nator. Dar guvernatorii dinainte,
care au fost înaintea mea, împo-
vărau poporul şi luau de la ei pâi-
ne şi vin, în afară de cei patruzeci
de sicli de argint; chiar şi tinerii lor
stăpâneau peste popor. Dar eu
n-am făcut* aşa, pentru că mă
temeam** de Dumnezeu. Şi m-am
ţinut de lucrarea zidului* acestuia
şi n-am cumpărat ogoare; şi toţi
tinerii mei erau adunaţi acolo, la
lucru.
Şi chiar la masa* mea erau o

sută cincizeci de bărbaţi dintre
iudei şi dintre căpetenii, în afară
de cei care veneau la noi dintre
naţiunile care erau în jurul nostru.
Şi ceea ce se pregătea* în fiecare
zi era un bou şi şase oi alese; şi
păsări se pregăteau pentru mine
şi o dată la zece zile tot felul de
vinuri, din belşug. Şi, cu toate
acestea, n-am cerut** pâinea de
guvernator, pentru că lucrarea
apăsa greu asupra poporului a-
cestuia.

Adu-Ţi aminte* de mine,
Dumnezeul meu, spre bine, de tot
ce am făcut pentru poporul acesta!
Şi a fost aşa: când au auzit

Sanbalat* şi Tobia şi Gheşem
arabul şi ceilalţi vrăjmaşi ai noş-
tri că eu reconstruiam zidul şi
că nu mai rămăsese spărtură în
el (deşi în timpul** acela încă nu
pusesem uşile la porţi), Sanbalat
şi Gheşem au trimis* la mine,
spunând: �Vino, să ne întâlnim
împreună în satele din şesula

Ono**�.
Dar ei gândeau� să-mi facă

rău. Şi le-am trimis soli, spunând:
�Eu fac o lucrare mare şi nu pot
să cobor. De ce să înceteze lucra-
rea, lăsând-o şi coborând la voi?�
Şi au trimis la mine de patru ori

în felul acesta şi le-am răspuns în
acelaşi fel.

Atunci Sanbalat a trimis la
mine pe slujitorul său, în felul
acesta, a cincea oară, cu o scrisoare
deschisă în mâna sa, în care era
scris: �S-a auzit între naţiuni, şi
Gaşmub zice că tu şi iudeii aveţi
de gând să vă răsculaţi, de a-
ceea construieşti tu zidul; şi, po-
trivit acestor vorbe, tu* vei ajunge
împăratul lor. Şi ai pus chiar pro-
feţi ca să strige cu privire la tine
în Ierusalim, zicând: «Este un îm-
părat în Iuda!» Şi acum se va da
de ştire împăratului potrivit cuvin-
telor acestora; vino deci acum să
ne sfătuim împreună�.
Şi am trimis la el, spunând:

�Nu s-au făcut astfel de lucruri
cum spui tu, ci tu le născoceşti
chiar din inima ta�.

Pentru că toţi voiau să ne în-
spăimânte, zicând: �Le vor slăbi
mâinile de la lucrare şi ea nu se
va face�. Şi acum, Dumnezeule,
întăreşte-mi mâinile!
Şi eu am mers la casa lui Şe-

maia, fiul lui Delaia, fiul lui Me-
hetabeel, care se închisese. Şi el a
zis: �Să ne întâlnim la casa lui
Dumnezeu, înăuntrul templului,
şi să închidem uşile templului;
pentru că ei vin să te ucidă: da,
noapteac vin să te ucidă�.
Şi am zis: �Un om ca mine să

fugă? Şi cine, fiind ca mine, ar pu-
tea să intre în templu şi să tră-
iască? Nu voi intra!� Şi am cunos-
cut că, iată, nu-l trimisese Dumne-
zeu; pentru că el rostea profeţia*
aceasta împotriva mea; şi Tobia
şi Sanbalat îl tocmiseră. Pentru
aceasta era tocmit, ca să mă în-
spăimânte şi să fac aşa şi să păcă-
tuiesc, şi să aibă cu ce să-mi scoa-
tă nume rău, ca să mă învinuiască.

 Adu-Ţi aminte, Dumnezeul*
meu, de Tobia şi de Sanbalat, po-
trivit cu aceste fapte ale lor şi,
de asemenea, de profetesa** No-
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adia şi de ceilalţi profeţi care
voiau să mă înspăimânte.
Şi zidul a fost terminat în a

douăzeci şi cincea zi a lunii Elula,
în cincizeci şi două de zile. Şi a
fost aşa: când* au auzit toţi
vrăjmaşii noştri, toate naţiunile
care erau în jurul nostru s-au
temut; şi au scăzut foarte mult în
ochii lor şi au cunoscut** că lu-
crarea aceasta era făcută de la
Dumnezeul nostru.
Şi, în zilele acelea, mai-marii

lui Iuda au trimis multe scrisori lui
Tobia şi cele de la Tobia veneau
la ei. Pentru că erau mulţi în Iuda
legaţi cu el prin jurământ, fiind-
că era ginere* al lui Şecania, fiul
lui Arah; şi Iohanan, fiul său,
luase de soţie pe fiica lui Meşu-
lam**, fiul lui Berechia. Ba încă
vorbeau înaintea mea şi de bine-
facerile lui şi-i spuneau cuvinteleb

mele. Şi Tobia trimitea scrisori
ca să mă înspăimânte.
Şi a fost aşa: după ce s-a

construit zidul* şi am aşezat uşi-
le, au fost rânduiţi uşierii şi cân-
tăreţii şi leviţii. Şi am dat lui Ha-
nani*, fratele meu, şi lui Hanania,
căpetenia peste cetăţuiec**, gri-
ja asupra Ierusalimului: pentru
că el era om credincios şi se te-
mea� de Dumnezeu mai mult
decât alţii. Şi le-am spus să nu
deschidă porţile Ierusalimului
până nu va arde soarele; şi când
sunt ei încă acolo, să închidă uşile
şi să le zăvorască şi să pună paz-
nici dintre locuitorii Ierusalimului,
fiecare la straja lui şi fiecare în
dreptul casei lui.
Şi cetatea era întinsă şi mare,

dar poporul era puţin* în ea şi
nu erau construite case. Şi Dumne-
zeul meu mi-a pus pe inimă să
adun pe mai-mari şi pe căpetenii
şi pe popor, pentru înregistrarea
după genealogie. Şi am găsit re-
gistrul genealogic al acelora care
se suiseră întâi şi am găsit scris

în el: Aceştia sunt fiii* provinciei,
care s-au suit din captivitate, din-
tre cei care fuseseră deportaţi, pe
care i-a deportat Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, şi care
s-au întors la Ierusalim şi în Iuda,
fiecare în cetatea lui, cei care au
venit cu Zorobabel*, Iosua, Nee-
mia, Azaria, Raamia, Nahamani,
Mardoheu, Bilşan, Misperet**,
Bigvai, Nehum, Baana.

Numărul bărbaţilor poporului
Israel:

Fiii lui Pareoş, două mii o sută
şaptezeci şi doi; fiii lui Şefatia, trei
sute şaptezeci şi doi; fiii lui Arah,
şase sute cincizeci şi doi; fiii lui
Pahat-Moab, dintre fiii lui Iosua
şi ai lui Ioab, două mii opt sute
optsprezece; fiii lui Elam, o mie
două sute cincizeci şi patru; fiii
lui Zatu, opt sute patruzeci şi
cinci; fiii lui Zacai, şapte sute
şaizeci; fiii lui Binui*, şase sute
patruzeci şi opt; fiii lui Bebai, şase
sute douăzeci şi opt; fiii lui
Azgad, două mii trei sute două-
zeci şi doi; fiii lui Adonicam, şase
sute şaizeci şi şapte; fiii lui Bigvai,
două mii şaizeci şi şapte; fiii lui
Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
fiii lui Ater, din Ezechia, nouăzeci
şi opt; fiii lui Haşum, trei sute
douăzeci şi opt; fiii lui Beţai, trei
sute douăzeci şi patru; fiii lui
Harif, o sută doisprezece; fiii lui
Gabaon*, nouăzeci şi cinci; băr-
baţii din Betleem şi Netofa, o sută
optzeci şi opt; bărbaţii din Anatot,
o sută douăzeci şi opt; bărbaţii
din Bet-Azmavet*, patruzeci şi
doi; bărbaţii din Chiriat-Iearim*,
Chefira şi Beerot, şapte sute pa-
truzeci şi trei; bărbaţii din Rama
şi din Gheba, şase sute douăzeci şi
unu; bărbaţii din Micmas, o sută
douăzeci şi doi; bărbaţii din Betel
şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
bărbaţii celuilalt Nebo, cincizeci
şi doi; fiii celuilalt Elam*, o mie
două sute cincizeci şi patru;
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fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
fiii Ierihonului, trei sute patruzeci
şi cinci; fiii lui Lod, ai lui Hadid
şi ai lui Ono, şapte sute douăzeci
şi unu; fiii lui Senaa, trei mii nouă
sute treizeci.

Preoţii: fiii lui Iedaia*, din ca-
sa lui Iosua, nouă sute şaptezeci
şi trei; fiii lui Imer*, o mie cinci-
zeci şi doi; fiii lui Paşhur*, o mie
două sute patruzeci şi şapte; fiii
lui Harim*, o mie şaptesprezece.

Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui
Cadmiel, dintre fiii lui Hodva*,
şaptezeci şi patru.

Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută
patruzeci şi opt.

Uşierii: fiii lui Şalum, fiii lui
Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub,
fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută
treizeci şi opt.

Netinimiia: fiii lui Ţiha, fiii lui
Hasufa, fiii lui Tabaot; fiii lui
Cheros, fiii lui Sia*, fiii lui Padon;
fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii
lui Şalmai*; fiii lui Hanan, fiii lui
Ghidel, fiii lui Gahar; fiii lui
Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui
Necoda, fiii lui Gazam, fiii lui
Uza, fiii lui Paseah; fiii lui Besai,
fiii lui Meunimb, fiii lui Nefi-
şesimc*; fiii lui Bacbuc, fiii lui
Hacufa, fiii lui Harhur; fiii lui
Baţlit*, fiii lui Mehida, fiii lui
Harşa; fiii lui Barcos, fiii lui
Sisera, fiii lui Tamah; fiii lui
Neţiah, fiii lui Hatifa.

Fiii slujitorilor lui Solomon:
fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii
lui Perida*; fiii lui Iaala, fiii lui
Darcon, fiii lui Ghidel; fiii lui
Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Po-
cheret-Haţebaim, fiii lui Amon.

Toţi netinimii şi fiii slujitorilor lui
Solomon, trei sute nouăzeci şi doi.
Şi aceştia sunt cei care s-au

suit de la Tel-Melah, Tel-Harşa,
Cherub-Adon* şi Imer; dar ei nu
şi-au putut arăta casa părinteas-

că, nici seminţiad, dacă erau din
Israel: fiii lui Delaia, fiii lui Tobia,
fiii lui Necoda, şase sute patruzeci
şi doi.
Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia,

fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care
şi-a luat o soţie dintre fiicele lui
Barzilai galaaditul şi s-a numit
după numele lor.

Aceştia şi-au căutat înregis-
trarea genealogică, dar ea nu s-a
găsit; de aceea au fost îndepărtaţi
din preoţie ca întinaţi. Şi Tirşatae

le-a zis să nu mănânce din lucruri-
le preasfinte până nu se va ridica
preotul cu Urim şi Tumim.

Toată adunarea împreună era
de patruzeci şi două de mii trei
sute şaizeci, în afară de robii lor
şi de roabele lor, care erau şapte
mii trei sute treizeci şi şapte; şi
aveau două sute patruzeci şi cinci
de cântăreţi şi cântăreţe. Caii lor,
şapte sute treizeci şi şase; catârii
lor, două sute patruzeci şi cinci; că-
milele, patru sute treizeci şi cinci;
măgarii, şase mii şapte sute douăzeci.
Şi unii dintre capii părinteşti

au dăruit pentru lucrare. Tirşata*
a dăruit vistieriei o mie de darici
de aur, cincizeci de farfuriif, cinci
sute treizeci de haine preoţeşti.
Şi dintre capii părinteşti au dă-
ruit vistieriei lucrării douăzeci
de mii de darici* de aur şi două
mii două sute de mine de argint. Şi
ce a dăruit restul poporului a fost
douăzeci de mii de darici de aur
şi două mii de mine de argint şi
şaizeci şi şapte de haine preoţeşti.
Şi preoţii şi leviţii şi uşierii

şi cântăreţii şi unii din popor şi
netinimii şi tot Israelul au locuit
în cetăţile lor.
Şi, când a venit luna a şap-

tea, iar fiii lui Israel erau în ce-
tăţile* lor, gtot poporul s-a adu-
nat ca un singur om în locul des-
chis care era în dreptul Porţii**
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Ierusalimului sub împăraţii Persiei    f Vase pentru sângele stropirii    g În unele traduceri, aici începe
capitolul 8
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Apelor; şi i-au spus cărturaru-
lui� Ezra să aducă el cartea legii
lui Moise, pe care o poruncise
DDDDDomnul lui Israel.
Şi preotul Ezra a adus legea

înaintea* adunării, atât a bărba-
ţilor cât şi a femeilor şi a tuturor
celor care puteau auzi şi înţelegea,
în cea dintâi** zi a lunii a şap-
tea. Şi a citit* în ea în faţa locului
deschis care era înaintea Porţii
Apelor, de dimineaţă până la
amiază, în prezenţa bărbaţilor şi a
femeilor şi a acelora care puteau
înţelege. Şi urechile întregului
popor erau atente la cartea legii.
Şi Ezra, cărturarul, stătea pe o

platformăb de lemn, pe care o fă-
cuseră pentru această ocazie; şi
lângă el stăteau: Matitia şi Şema
şi Anaia şi Urie şi Hilchia şi Ma-
aseia, la dreapta lui; şi la stânga
lui: Pedaia şi Mişael şi Malchiia
şi Haşum şi Haşbadana, Zaharia,
Meşulam.
Şi Ezra a deschis cartea îna-

intea ochilor întregului popor,
pentru că el era mai sus decât tot
poporul; şi, când a deschis-o, tot
poporul s-a ridicat*. Şi Ezra a
binecuvântat pe DDDDDomnul Dum-
nezeul cel mare şi tot poporul a
răspuns*: �Amin, amin!�, ridi-
cându-şi mâinile**; şi şi-au
plecat� capetele şi s-au închinat
DDDDDomnului, cu feţele la pământ.
Şi Iosua şi Bani şi Şerebia,

Iamin, Acub, Şabetai, Hodiia,
Maaseia, Chelita, Azaria, Ioza-
bad, Hanan, Pelaia şi leviţii
explicau* poporului legea; şi
poporul stătea** la locul său. Şi
citeau lămurit din cartea legii
lui Dumnezeu şi îi dădeau înţe-
lesul şi explicau cele citite.
Şi Neemia, care era Tirşata*,

şi Ezra, preotul şi cărturarul, şi
leviţii** care explicau poporului,
au zis către tot poporul: �Ziua
aceasta� este sfântă pentru DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru, nu jeliţi,
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�Ezra 7.6.

*Deut. 31.11;
31.12.
**Lev. 23.24.
Num. 29.1.

*Deut. 31.9.
2 Împ. 23.2.

*Jud. 3.20.

*Cap. 5.13.
1 Cor. 14.16.
**Ps. 28.2.
Plân. 3.41.
1 Tim. 2.8.
�Ex. 4.31;
12.27.
2 Cr. 20.18.

*Lev. 10.11.
Deut. 33.10.
2 Cr. 17.7-9.
Mal. 2.7.
**Cap. 9.3.

*Ezra 2.63.
Cap. 7.65; 10.1
**2 Cr. 35.3.
�Lev. 23.24.
Num. 29.1.

��Deut.16.14
Ecl. 3.4.

*Est. 9.19,22
Apoc. 11.10.

*Vers. 10.
**Vers. 7,8.

*Lev. 23.34;
23.42.
Deut. 16.13.

*Lev. 23.4.
**Deut. 16.16
�Lev. 23.40.

*Deut. 22.8.
**Cap. 12.37
�2 Împ. 14.13
Cap. 12.39.

*2 Cr. 30.21.

*Deut. 31.11

nici nu plângeţi��!� (Pentru că tot
poporul plângea când au auzit
cuvintele legii.) Şi le-a zis: �Mer-
geţi, mâncaţi ce este gras şi beţi
ce este dulce şi trimiteţi porţii* la
cei care n-au nimic pregătit; pen-
tru că ziua aceasta este sfântă
pentru Domnul nostru; şi nu vă
întristaţi, pentru că bucuria DDDDDom-
nului este tăria voastră. Şi leviţii
au liniştit tot poporul, zicând: �Tă-
ceţi! pentru că ziua aceasta este
sfântă; nu vă întristaţi!�
Şi tot poporul s-a dus ca să

mănânce şi să bea şi să trimită
porţii* şi să facă mare bucurie,
pentru că înţeleseseră** cuvinte-
le care li se făcuseră cunoscute.
Şi, a doua zi, capii părinteşti

ai întregului popor, preoţii şi le-
viţii s-au adunat la cărturarul
Ezra, ca să primească înţelepciu-
ne cu privire la cuvintele legii. Şi
au găsit scris în legea pe care o
poruncise DDDDDomnul prin Moise că
fiii lui Israel trebuie să locuiască
în corturic* la sărbătoarea lunii a
şaptea şi că trebuie să dea de
ştire* şi să strige în toate cetăţile
lor şi la Ierusalim**, zicând: �Ie-
şiţi la munte şi aduceţi� ramuri
de măslin şi ramuri de măslin
sălbatic şi ramuri de mirt şi ra-
muri de palmier şi ramuri de co-
paci stufoşi, ca să faceţi corturi,
după cum este scris�.
Şi poporul a ieşit şi au adus

şi şi-au făcut corturi, fiecare pe a-
coperişul* casei lui şi în curţile
lui şi în curţile casei lui Dumne-
zeu şi în locul deschis al Porţii
Apelor** şi în locul deschis al
Porţii lui Efraim�. Şi toată aduna-
rea celor care se întorseseră din
captivitate şi-au făcut corturi şi au
locuit în corturi, pentru că din
zilele lui Iosua, fiul lui Nun,
până în ziua aceea, fiii lui Israel
nu făcuseră aşa. Şi a fost foarte
mare bucurie*.
Şi zi* de zi, din ziua întâi pâ-

a Lit. �cu înţelegere�    b Lit. �turn�    c Sau �colibe�

8: 2

Ţinerea
sărbătorii
Corturilor
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nă în ziua de pe urmă, a citita în
cartea legii lui Dumnezeu. Şi au
ţinut sărbătoarea şapte** zile; şi
a opta zi a fost o adunare de săr-
bătoare, după rânduială�.
Şi, în ziua a douăzeci şi patra

a acestei* luni, fiii lui Israel s-au
adunat cu post şi în saci** şi cu
ţărână pe ei. Şi sămânţa lui Israel
s-a despărţit* de toţi fiii străinului
şi au stat şi au mărturisit** păcatele
lor şi nelegiuirile părinţilor lor.
Şi s-au ridicat pe locul lor şi au citit
în cartea legii DDDDDomnului Dum-
nezeului lor, a patra parte din zi; şi
altă a patra parte au mărturisit şi
s-au închinat DDDDDomnului Dum-
nezeului lor. Şi Iosua şi Bani,
Cadmiel, Şebania, Buni, Şerebia,
Bani şi Chenani s-au suit pe plat-
forma leviţilor şi au strigat cu glas
tare către DDDDDomnul Dumnezeul lor.
Şi leviţii Iosua şi Cadmiel,

Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodiia,
Şebania şi Petahia au spus: �Ri-
dicaţi-vă, binecuvântaţi pe DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru din eterni-
tate în eternitate! Şi să binecuvân-
teze Numele gloriei* Tale, care
este înălţat mai presus de orice
binecuvântare şi laudă! Tu eşti
Acelaşib*, DDDDDoamne, Tu singur; Tu
ai făcut** cerurile, cerurile� ce-
rurilor şi toată oştirea�� lor, pă-
mântul şi tot ce este pe el, mările
şi tot ce este în ele, şi Tu faci să
trăiască*� toatec; şi Ţie Ţi se în-
chină oştirea cerurilor.

Tu eşti Acelaşib, DDDDDoamne
Dumnezeule, care ai ales pe A-
vram* şi l-ai scos din Ur, cetatea
caldeenilor, şi i-ai pus numele
Avraam**; şi i-ai găsit inima
credincioasă* înaintea Ta şi ai
făcut cu el un legământ** că-i vei
da ţara canaaniţilor, a hetiţilor,
a amoriţilor şi a fereziţilor şi
a iebusiţilor şi a ghirgasiţilor,
că o vei da seminţei sale; şi
Ţi-ai împlinit� cuvintele Tale,

pentru că eşti drept.
Şi ai văzut* strâmtorarea pă-

rinţilor noştri în Egipt şi ai au-
zit** strigătul lor la Marea Roşied;
şi ai arătat* semne şi minuni asu-
pra lui Faraon şi asupra tuturor
slujitorilor săi şi asupra întregu-
lui popor al ţării sale, pentru că
ai cunoscut că s-au îngâmfat**
împotriva lor, şi Ţi-ai făcut� un
Nume, ca în ziua aceasta. Şi ai
despicat* marea înaintea lor şi ei
au trecut pe uscat prin mijlocul
mării; şi ai aruncat pe urmăritorii
lor în adâncuri, ca pe o piatră**
în ape puternice.
Şi i-ai călăuzit* ziua printr-un

stâlp de nor şi noaptea printr-un
stâlp de foc, ca să le luminezi
calea pe care trebuia să meargă.
Şi ai coborât* pe Muntele Si-

nai şi ai vorbit cu ei din ceruri şi
le-ai dat judecăţi drepte** şi legi
adevărate, rânduieli şi porunci
bune. Şi le-ai făcut cunoscut sa-
batul* Tău cel sfânt şi le-ai dat
porunci şi rânduieli şi legea,
prin mâna lui Moise, robul Tău.
Şi le-ai dat pâine* din ceruri pen-
tru foamea lor şi le-ai scos apă**
din stâncă pentru setea lor; şi le-ai
poruncit să intre�, ca să stăpâ-
nească ţara pentru care Ţi-ai
ridicat mâna Tae că le-o vei da.

Dar ei, părinţiif noştri, s-au în-
gâmfat* şi şi-au înţepenit** gru-
mazul şi n-au ascultat de porun-
cile Tale şi au refuzat să asculte
şi nu şi-au amintit* de minunile
Tale, pe care le-ai făcut cu ei, ci
şi-au înţepenit grumazul şi, în
răzvrătirea lor, şi-au pus un con-
ducător**, ca să se întoarcă în ro-
bia lor. Dar Tu eşti un Dum-
nezeug al iertării, milos şi în-
durător�, încet la mânie şi plin de
bunătate, şi nu i-ai părăsit, chiar
când* şi-au făcut un viţel turnat
şi au zis: �Acesta este Dumnezeul
tău care te-a scos din Egipt!�
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**Lev. 23.36
�Num. 9.35.

*Cap. 8.2.
**Ios. 7.6.
1 Sam. 4.12.
2 Sam. 1.2.
Iov 2.12.

*Ezra 10.11.
Cap. 13.3.
**Pr. 28.13.
Ier. 3.13.

*1 Cr. 29.13.

*Deut. 6.4.
2 Împ. 19.15.
Ps. 86.10.
Is. 37.16,20.
**Gen. 1.1.
Ex. 20.11.
Apoc. 14.7.
�Deut. 10.14.
1 Împ. 8.27.
��Gen. 2.1.
*�Ps. 36.6.

*Gen. 11.31.
**Gen. 17.5.

*Gen. 15.6;
22.1.
Iac. 2.21.
**Gen. 15.18
�Ios. 23.14.

*Ex. 2.25; 3.7
**Ex. 14.10.

*Ex. 7-14.
**Ex. 18.11.
�Ex. 9.16.
Is. 63.12,14.
Ier. 32.20.
Dan. 9.15.

*Ex. 14.20.
Ps. 78.13.
**Ex. 15.1,5.

*Ex. 13.21.

*Ex. 19.1; 20.1
**Ps. 19.8,9.
Rom. 7.12.

*Gen. 2.3.
Ex. 20.8,11.

*Ex. 16.14.
Ioan 6.31.
**Ex. 17.6.
Num. 20.8.
1 Cor. 10.4.
�Deut. 1.8.

*Ps. 106.6.
**Deut. 1.26;
31.27.
2 Împ. 17.14.
2 Cr. 30.8.
Ier. 19.15.

*Ps. 78.11;
78.42,43.
**Num. 14.4
�Ex. 34.6.
Num. 14.18.
Ps. 86.5,15.
Ioel 2.13.

*Ex. 32.4.

9

a Sau �s-a citit�     b Sau �Tu eşti El�    c Sau �Tu ţii toate acestea în viaţă�    d Lit. �Marea Trestiilor�    e Ai
jurat    f Sau �Dar ei şi părinţii�    g Ebr. �Eloah�

9: 18

Postul şi
mărturisirea

păcatelor
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şi au făcut mari batjocuria.
Totuşi Tu, în îndurările* Tale

cele multe, nu i-ai părăsit în pus-
tiu: stâlpul** de nor nu s-a înde-
părtat de peste ei ziua, ca să-i
călăuzească pe cale, nici stâlpul
de foc noaptea, ca să-i lumineze
pe ei şi calea pe care trebuia să
meargă. Le-ai dat şi Duhul* Tău
cel bun, ca să-i înveţe, şi nu le-ai
oprit mana** Ta de la gură şi
le-ai dat apă� pentru setea lor. Şi
i-ai hrănit patruzeci* de ani în pus-
tiu; nimic nu le-a lipsit; hainele**
nu s-au învechit şi picioarele lor
nu s-au umflat.
Şi le-ai dat împărăţii şi po-

poare şi i-ai împărţit în ţinuturib,
şi au luat în stăpânire ţara lui
Sihon*, adică ţara împăratului
Hesbonului, şi ţara lui Og, împă-
ratul Basanului. Şi ai înmulţit*
pe fiii lor ca stelele cerurilor şi
i-ai adus în ţara despre care ai
zis părinţilor lor să intre, ca s-o ia
în stăpânire. Şi fiii lor au intrat*
şi au stăpânit** ţara; şi ai supus
înaintea lor pe locuitorii ţării, pe
canaaniţi, şi i-ai dat în mâna lor
pe ei şi pe împăraţii lor şi pe po-
poarele ţării, ca să le facă după
voia lor. Şi au luat cetăţi întărite
şi pământ gras* şi au luat în stă-
pânire case** pline cu toate bună-
tăţile, fântâni săpate, vii şi grădini
de măslini şi pomi roditori, din
belşug; şi au mâncat şi s-au sătu-
rat şi s-au îngrăşat� şi s-au des-
fătat în marea Ta bunătatec��.

Dar au fost neascultători şi
s-au răzvrătit* împotriva Ta şi au
aruncat** legea Ta la spatele lor
şi au ucis pe profeţii� Tăi, care
au mărturisit împotriva lord, ca
să-i întoarcă la Tine, şi Ţi-au adus
mari hule. Şi i-ai dat* în mâna a-
supritorilor lor, şi ei i-au asuprit;
şi, în timpul strâmtorării lor, când
au strigat către Tine, i-ai auzit din
ceruri** şi, după îndurările Tale

cele multe, le-ai dat salvatori care
i-au salvat din mâna asupritorilor
lor.

Dar, îndată ce găseau odihnă,
din nou făceau rău* înaintea Ta,
şi-i lăsai în mâna vrăjmaşilor lor,
şi ei stăpâneau asupra lor; şi din
nou strigau către Tine, şi-i auzeai
din ceruri şi de multe** ori i-ai
scăpat, după îndurările Tale.
Şi ai mărturisit împotriva lor,

ca să-i întorci la legea Ta, dar s-au
îngâmfat şi n-au ascultat de po-
runcile Tale, ci au păcătuit împo-
triva judecăţilor Tale (pe care,
dacă omul le va împlini, va trăi*
prin ele) şi şi-au tras înapoi umă-
rul şi şi-au înţepenit grumazul şi
n-au vrut să asculte. Şi mulţi ani
i-ai răbdat şi ai mărturisit* îm-
potriva lord prin Duhul Tău,
prin profeţiie** Tăi, dar ei n-au
vrut să-şi plece urechea; şi i-ai dat
în mâna� popoarelor ţărilor. Dar, în
îndurările Tale cele multe, nu i-ai
nimicit*, nici nu i-ai părăsit, pen-
tru că Tu eşti un Dumnezeu mi-
los şi îndurător.
Şi acum, Dumnezeul nostru,

Dumnezeul cel mare, cel puter-
nic* şi cel înfricoşător, care ţii
legământul şi îndurarea, să nu se
pară mică înaintea Ta toată tul-
burarea care a venit asupra noas-
tră, asupra împăraţilor noştri, a
căpeteniilor noastre şi a preoţilor
noştri şi a profeţilor noştri şi a
părinţilor noştri şi a întregului
Tău popor, din zilele** împăra-
ţilor Asiriei până în ziua aceasta.
Dar Tu eşti drept* în tot ce a ve-
nit asupra noastră, pentru că Tu
ai făcut potrivit adevărului, iar
noi am păcătuit**. Şi împăraţii
noştri, căpeteniile noastre, preoţii
noştri şi părinţii noştri n-au îm-
plinit legea Ta şi n-au ascultat de
poruncile Tale şi de mărturiile
Tale, cu care ai mărturisit împo-
triva lorf. Şi nu Ţi-au slujit* în îm-
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*Ps. 106.45.
**Ex.13.21,22
Num. 14.14.
1 Cor. 10.1.

*Num. 11.17.
Is. 63.11.
**Ex. 16.15.
Ios. 5.12.
�Ex. 17.6.

*Deut. 2.7.
**Deut. 8.4;
29.5.

*Num. 21.21

*Gen. 22.17.

*Ios. 1.2.
**Ps. 44.2,3.

*Num. 13.27
Deut. 8.7,8.
Ezec. 20.6.
**Deut. 6.11.
�Deut. 32.15.
��Osea 3.5.

*Jud. 2.11.
Ezec. 20.21.
**1Împ. 14.9
Ps. 50.17.
�1 Împ. 18.4.
2 Cr. 24.20.
Mt. 23.37.
Fap. 7.52.

*Jud. 2.14;
3.8.
Ps. 106.41.
**Ps. 106.44.

*Jud. 3.11;
3.30; 4.1;
5.31; 6.1.
**Ps. 106.43

*Lev. 18.5.
Ezec. 20.11.
Rom. 10.5.
Gal. 3.12.

*2 Împ. 17.13
2 Cr. 36.15.
Ier. 7.25.
**Fap. 7.51.
1 Pet. 1.11.
�Is. 5.5.

*Ier. 4.27;
5.10,18.

*Ex. 34.6,7.
**2Împ. 17.3

*Ps. 119.137
Dan. 9.14.
**Ps. 106.6.
Dan. 9.5.

*Deut. 28.47

a Sau �Ţi-au adus mari hule�     b Lit. �colţuri�    c Sau �în plinătatea bunătăţii Tale�    d Sau �i-au prevenit�,
�i-au atenţionat�    e Lit. �prin mâna profeţilor�    f Sau �în mijlocul lor�

9: 19
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părăţia lor şi în marea Ta bună-
tate pe care le-ai acordat-o şi în
ţara cea întinsă şi grasă pe care
le-ai dat-o şi nici nu s-au întors
de la faptele lor rele.

Iată, astăzi suntem robi*, iar
în ţara pe care ai dat-o părinţilor
noştri, ca să mănânce rodul ei şi
bunătăţile ei, iată, suntem robi în
ea! Şi ea dă* venitul ei mare îm-
păraţilor pe care i-ai pus peste
noi din cauza păcatelor noastre; şi
ei stăpânesc** peste trupurile
noastre şi peste animalele noas-
tre după placul lor, iar noi suntem
în mare necaz�.
Şi pentru toate acestea, noi

facem* un legământ statornic şi
îl scriem; şi căpeteniile noastre,
leviţii noştri şi preoţii noştri îl
pecetluiesca.
Şi cei care l-au pecetluit au

fost: Neemia* Tirşata, fiul lui
Hacalia, şi Zedechia.
Seraia*, Azaria, Ieremia,
Paşhur, Amaria, Malchiia,
Hatuş, Şebania, Maluc,
Harim, Meremot, Obadia,
Daniel, Ghineton, Baruc,
Meşulam, Abiia, Miiamin,
Maazia, Bilgai, Şemaia: aceştia au
fost preoţii.
Şi leviţii: Iosua, fiul lui Aza-

nia; Binui, dintre fiii lui Henadad;
Cadmiel şi fraţii lor: Şebania, Ho-
diia, Chelita, Pelaia, Hanan,
Mica, Rehob, Haşabia,
Zacur, Şerebia, Şebania,
Hodiia, Bani, Beninu.

Capii poporului: Pareoş*, Pa-
hat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Buni, Azgad, Bebai,
Adoniia, Bigvai, Adin,
Ater, Ezechia, Azur,
Hodiia, Haşum, Beţai,
Harif, Anatot, Nebai,
Magpiaş, Meşulam, Hezir,
Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
Pelatia, Hanan, Anaia,
Hoşea, Hanania, Haşub,
Haloheş, Pilha, Şobec,

Rehum, Haşabna, Maaseia,
şi Ahiia, Hanan, Anan;
Maluc, Harim, Baana.
Şi restul* poporului, preoţii,

leviţii, uşierii, cântăreţii, netinimii
şi toţi** cei care s-au despărţit
de popoarele ţărilor pentru legea
lui Dumnezeu, soţiile lor, fiii lor
şi fiicele lor, oricine avea cunoş-
tinţă şi pricepere, s-au alipit de
fraţii lor, mai-marii lor, şi s-au le-
gat cub blestem* şi cu jurământ
că vor umbla** în legea lui Dum-
nezeu, care a fost dată prin mâna
lui Moise, robul lui Dumnezeu,
şi că vor păzi şi vor împlini toate
poruncile Domnului DDDDDumnezeu-
lui nostru şi judecăţile Lui şi rân-
duielile Lui; şi că noi nu vom
da pe fiicele* noastre popoarelor
ţării şi nu vom lua pe fiicele lor
pentru fiii noştri; şi că, dacă po-
poarele* ţării vor aduce mărfuri
şi orice fel de cereale, ca să vândă
în ziua sabatului, nu vom cumpă-
ra de la ei în sabat şi în vreo
zi sfântă; şi vom lăsa pământul
nearat în anul al şaptelea** şi
vom ierta orice� datoriec.
Şi ne-am îndatoratd să dăm în

fiecare an a treia parte dintr-un
siclu pentru slujba casei Dumne-
zeului nostru, pentru pâinea*
pentru punerea înainte şi pentru
darul** de mâncare neîncetat şi
pentru arderea-de-tot neîncetată
a sabatelor, a lunilor noi, a săr-
bătorilor şi pentru cele sfinte şi
pentru jertfele pentru păcat, spre
a face ispăşire pentru Israel şi
pentru orice lucrare a casei Dum-
nezeului nostru.
Şi am aruncat sorţii între

preoţi, leviţi şi popor, pentru
darul* lemnelor de adus la casa
Dumnezeului nostru, după casele
noastre părinteşti, la timpuri
hotărâte, an de an, ca să ardă pe
altarul DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, după cum este scris** în le-
ge; şi să aducem an de an la casa
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*Deut. 28.48
Ezra 9.9.

*Deut. 28.33;
28.51.
**Deut. 28.48

*2 Împ. 23.3.
2 Cr. 29.10;
34.31.
Ezra 10.8.

*Cap. 1.1; 8.9

*Cap. 12.1-21

*Ezra 2.3.
Cap. 7.8.

*Ezra 2.36-43
**Ezra 9.1;
10.11,12,19.
Cap. 13.3.

*Deut. 29.12;
29.14.
Cap. 5.12,13.
Ps. 119.106.
**2 Împ. 23.3
2 Cr. 34.31.

*Ex. 34.16.
Deut. 7.3.
Ezra 9.12,14.

*Ex. 20.10.
Lev. 23.3.
Deut. 5.12.
Cap. 13.15.
**Ex. 23.10,11
Lev. 25.4.
�Deut. 15.1,2
Cap. 5.12.

*Lev. 24.5.
2 Cr. 2.4.
**Num. 28;29

*Cap. 13.31.
Is. 40.16.
**Lev. 6.12.

a Lit. �sunt la pecetluire�    b Lit. �au intrat în�    c Lit. �şi datoria oricărei mâini�    d Lit. �Şi ne-am făcut porunci�
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Dintre fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui
Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui
Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui
Mahalaleel, dintre fiii lui Pereţ**;
şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui
Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui
Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Za-
haria, fiul şilonituluib*. Toţi fiii lui
Pereţ care au locuit în Ierusalim
erau patru sute şaizeci şi opt de
oameni viteji.
Şi aceştia sunt fiii lui Be-

niamin: Salu, fiul lui Meşulam,
fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul
lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul
lui Itiel, fiul lui Isaia. Şi, după el,
Gabai şi Salai, nouă sute două-
zeci şi opt. Şi Ioel, fiul lui Zicri,
era supraveghetorul lor: şi Iuda,
fiul lui Hasenuac, era al doilea
peste cetate.

Dintre preoţi*: Iedaia, fiul lui
Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui
Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui
Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui
Ahitub, supraveghetorul casei lui
Dumnezeu. Şi fraţii lor care fă-
ceau slujba casei erau opt sute
douăzeci şi doi; şi Adaia, fiul lui
Ioroham, fiul lui Pelalia, fiul lui
Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui
Paşhur, fiul lui Malchiia, şi fraţii
lui, capii părinteşti: două sute pa-
truzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui
Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui
Meşilemot, fiul lui Imer, şi fraţii
lor, bărbaţi viteji, o sută douăzeci
şi opt; şi supraveghetorul lor era
Zabdiel, fiul lui Heghedolimd.
Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul

lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul
lui Haşabia, fiul lui Buni, şi Şa-
betai şi Iozabad, dintre capii le-
viţilor, peste lucrările* de afară
ale casei lui Dumnezeu; şi Mata-
nia, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi,
fiul lui Asaf, era întâiul, ca să în-
ceapă mulţumirea în rugăciune;
şi Bacbuchia, al doilea printre
fraţii săi; şi Abda, fiul lui Şamua,
fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
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*Ex. 23.19;
34.26.
Lev. 19.23,24
Num. 18.21.
Deut. 26.2.

*Ex. 13.2;
13.12,13.
Lev. 27.26,27
Num.18.15.

*Lev. 23.17.
Num. 15.19;
18.12.
Deut. 18.4;
26.2.
**Lev. 27.30.
Num. 18.21.

*Num. 18.26
**1 Cr. 9.26.
2 Cr. 31.11.

*Deut. 12.6;
12.11.
2 Cr. 31.12.
Cap. 13.12.
**Cap. 13.10;
13.11.

*Mt. 4.5;
27.53.

*Jud. 5.9.

*1 Cr. 9.2,3.
**Ezra 2.43.
�Ezra 2.55.

*1 Cr. 9.3.

DDDDDomnului cele dintâi roade* ale
pământului nostru şi cele dintâi
roade ale tuturor roadelor din toţi
pomii şi pe întâii-născuţi ai fiilor
noştri şi ai vitelor noastre, după
cum este scris în lege*; şi să a-
ducem întâii-născuţi ai cirezilor
noastre şi ai turmelor noastre la
casa Dumnezeului nostru, la
preoţii care slujesc în casa Dumne-
zeului nostru, şi să aducem*
pârga frământăturii noastre şi
darurile noastre ridicate şi rodul
tuturor pomilor, mustul şi untde-
lemnul la preoţi, în cămările casei
Dumnezeului nostru; şi să
dăm zeciuielile ogorului nostru le-
viţilor, pentru ca ei, leviţii, să ia
zeciuielile** în toate cetăţile de
pe ogoarele arate de noia. Şi preo-
tul, fiul lui Aaron, să fie cu leviţii
când leviţii vor lua* zeciuielile;
şi leviţii să aducă zeciuiala zeciu-
ielilor în casa Dumnezeului nos-
tru, în cămările** casei vistieriei.
Pentru ca fiii lui Israel şi fiii le-
vitului să aducă* darurile ridica-
te din grâu, din must şi din unt-
delemn, în cămările unde sunt
uneltele locaşului sfânt şi preoţii
care slujesc şi uşierii şi cântăreţii;
şi nu vom părăsi** casa Dumne-
zeului nostru.
Şi căpeteniile poporului locu-

iau în Ierusalim; şi restul poporu-
lui au aruncat sorţi, ca să aducă
pe unul din zece să locuiască în
Ierusalim, cetatea* sfântă, iar nouă
părţi în celelalte cetăţi. Şi popo-
rul a binecuvântat pe toţi oame-
nii care s-au înfăţişat de bună-
voie* să locuiască în Ierusalim.
Şi aceştia sunt capii* provin-

ciei care au locuit în Ierusalim;
dar, în cetăţile lui Iuda, au locuit
fiecare în proprietatea sa, în
cetăţile lor: Israel, preoţii, şi le-
viţii, şi netinimii**, şi fiii� sluji-
torilor lui Solomon. Şi în Ierusa-
lim* au locuit unii dintre fiii lui
Iuda şi dintre fiii lui Beniamin.

a Lit. �cetăţile arăturii noastre�    b Sau �fiu al şiloniţilor�    c Sau �Senua�    d Sau �Ghedolim�

**Gen.38.29

*1 Cr. 9.5.

*1 Cr. 9.10.

*1 Cr. 26.29.
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Toţi leviţii în sfânta* cetate erau
două sute optzeci şi patru.
Şi uşierii, Acub, Talmon şi fra-

ţii lor, care păzeau porţile, erau
o sută şaptezeci şi doi.
Şi restul lui Israel, preoţii, le-

viţii, erau în toate cetăţile lui Iuda,
fiecare în moştenirea sa.
Şi netinimii* locuiau în Ofel;

şi Ţiha şi Ghişpa erau peste ne-
tinimi.
Şi supraveghetorul leviţilor în

Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani,
fiul lui Haşabia, fiul lui Matania,
fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf,
cântăreţii, pentru slujba casei lui
Dumnezeu. Pentru că era o po-
runcă* a împăratului pentru ei
şi o porţie hotărâtă pentru cântăreţi,
după cerinţa fiecărei zilea.
Şi Petahia, fiul lui Meşeza-

beel, dintre fiii lui Zerah*, fiul lui
Iuda, era lângă împăratb pentru**
toate treburile privitoare la popor.
Şi cât despre satec cu câmpiile

lor, unii dintre fiii lui Iuda au lo-
cuit în Chiriat-Arba* şi în sateled

ei, şi în Dibon şi în satele ei, şi
în Iecabţeel şi în satele ei; şi în
Ieşua, şi în Molada, şi în Bet-Pa-
let, şi în Haţar-Şual, şi în Beer-
Şeba şi în satele ei, şi în Ţiclag,
şi în Mecona şi în satele ei, şi
în En-Rimon, şi în Ţoreea, şi în
Iarmut, în Zanoah, în Adulam şi
în satele lor, în Lachis şi în câm-
piile ei, în Azeca şi în satele ei. Şi
şi-au aşezat tabăra de la Beer-
Şeba până la Valea lui Hinom.
Şi fiii lui Beniamin au locuit

de la Gheba până la Micmas şi
Aiia, şi Betel şi satele lui; în A-
natot, Nob, Anania, Haţor, Rama,
Ghitaim, Hadid, Ţeboim, Neba-
lat, Lod şi Ono, Valea* meşteşu-
garilor.
Şi dintre leviţi, unele cete din

Iuda au locuit în Beniamin.
Şi aceştia sunt preoţii* şi le-

viţii care s-au suit cu Zorobabel,

fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Se-
raia**, Ieremia, Ezra,
Amaria, Maluc, Hatuş,
Şecania, Rehum, Meremot,
Ido, Ghinetoi, Abiia*,
Miiamin, Maadia, Bilga,
Şemaia, şi Ioiarib, Iedaia,
Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia.
Aceştia erau capii preoţilor şi ai
fraţilor lor, în zilele lui Iosua*.
Şi leviţii: Iosua, Binui, Cad-

miel, Şerebia, Iuda, Matania, care
era peste cântări*, el şi fraţii lui.
Şi Bacbuchia şi Uni, fraţii lor, unii
în faţa celorlalţi, în slujbele lor.
Şi Iosua a născut pe Ioia-

chim, şi Ioiachim a născut pe E-
liaşib, şi Eliaşib a născut pe Io-
iada, şi Ioiada a născut pe Iona-
tan, şi Ionatan a născut pe Iadua.
Şi, în zilele lui Ioiachim, erau

preoţi, capi părinteşti: al lui Sera-
ia, Meraia; al lui Ieremia, Hana-
nia; al lui Ezra, Meşulam; al lui
Amaria, Iohanan; al lui Melicu,
Ionatan; al lui Şebania, Iosif; al
lui Harim, Adna; al lui Meraiot,
Helcai; al lui Ido, Zaharia; al lui
Ghineton, Meşulam; al lui Abiia,
Zicri; al lui Miniamin şi al lui
Moadia, Piltai; al lui Bilga, Şa-
mua; al lui Şemaia, Ionatan; şi al
lui Ioiarib, Matnai; al lui Iedaia,
Uzi; al lui Salai, Calai; al lui
Amoc, Eber; al lui Hilchia, Ha-
şabia; al lui Iedaia, Netaneel.

Dintre leviţi, capii părinteşti
au fost înscrişi în zilele lui Elia-
şib, Ioiada şi Iohanane şi Iadua;
şi preoţii, în timpulf împărăţiei
lui Darius Persanulg. Fiii lui Le-
vi, capii părinteşti, au fost înscrişi
în cartea* cronicilor până în zi-
lele lui Iohanane, fiul lui Eliaşib.
Şi capii leviţilor: Haşabia, Şere-
bia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi
fraţii lor, stând unii în faţa celor-
lalţi, ca să laude* şi să aducă mul-
ţumiri, după porunca** lui David,
omul lui Dumnezeu, rând pe rândh.
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*Vers. 1.

*Cap. 3.26.

*Ezra 6.8,9;
7.20.

*Gen. 38.30.
**1 Cr.18.17;
23.28.

*Ios. 14.15.

*1 Cr. 4.14.

*Ezra 2.1,2.

**Cap.10.2-8

*Lc. 1.5.

*Ezra 3.2.
Hag. 1.1.
Zah. 3.1.

*Cap. 11.17.

*1 Cr. 9.14.

*Ezra 3.11.
**1 Cr. 23;
25; 26.

a Lit. �cerinţa zilei în ziua ei�    b Lit. �la mâna împăratului�    c Sau �ferme�, �împrejmuiri�    d Lit. �fiicele�
e Ionatan, vers.11.    f Sau �până la�    g Darius al II-lea Nothus    h Sau �ceată către ceată�
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Matania, Bacbuchia, Obadia,
Meşulam, Talmon şi Acub erau
uşieri, făcând de pază la casele
de provizii ale porţilor. Ei erau
în zilele lui Ioiachim, fiul lui
Iosua, fiul lui Ioţadac, şi în zilele
guvernatorului* Neemia şi ale
preotului Ezra, cărturarul**.
Şi la dedicarea* zidului Ie-

rusalimului au căutat pe leviţi
prin toate locurile lor, ca să-i a-
ducă la Ierusalim, ca să facă
dedicarea cu bucurie şi cu mulţu-
miri** şi cu cântări, cu chimvale,
lire şi harfe. Şi fiii cântăreţilor au
fost adunaţi şi din ţinutul din
jurul Ierusalimului şi din satele
netofatiţilor, chiar şi din casa
Ghilgaluluia, şi din câmpiile Ghe-
bei şi Azmavetului; căci cântăre-
ţii îşi făcuseră sate în jurul Ieru-
salimului. Şi preoţii şi leviţii s-au
curăţit şi au curăţit şi pe popor
şi porţile şi zidul.

 Şi am suit pe căpeteniile lui
Iuda pe zid şi am rânduit două
mari coruri şi procesiuni, unul în
dreaptab*, pe zidul dinspre**
Poarta Gunoiului; şi după ei mer-
geau Hoşaia şi jumătate din că-
peteniile lui Iuda  şi Azaria, Ezra
şi Meşulam, Iuda şi Beniamin şi
Şemaia şi Ieremia şi unii dintre
fiii preoţilor cu trâmbiţe*: Zaha-
ria, fiul lui Ionatan, fiul lui Şema-
ia, fiul lui Matania, fiul lui Mica,
fiul lui Zacur, fiul lui Asaf; şi
fraţii săi: Şemaia, şi Azareel, Mi-
lalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, şi
Iuda, Hanani, cu instrumentele*
muzicale ale lui David, omul lui
Dumnezeu; şi cărturarul Ezra
era înaintea lor. Şi la Poarta*
Fântânii şi drept în faţa lor s-au
suit pe treptele cetăţii** lui Da-
vid, pe înălţimea zidului de dea-
supra casei lui David, până la
Poarta� Apelor, spre răsărit.
Şi al doilea cor* a pornit în

cealaltă direcţie � şi eu şi jumă-
tate din popor eram în urma

lor � pe zidul de dincolo de Tur-
nul** Cuptoarelor, până la Zidul�
cel Lat, şi pe deasupra Porţii lui
Efraim* şi pe deasupra Porţii ce-
lei Vechi** şi pe deasupra Por-
ţii Peştilor� şi a Turnului�� lui
Hananeel şi a Turnului Meea,
până la Poarta Oilor*�; şi au stat
pe loc la Poarta Închisorii�*.
Şi cele două coruri au stat în

casa lui Dumnezeu; tot aşa şi eu
şi jumătate din căpetenii cu mine.
Şi preoţii Eliachim, Maaseia,
Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia,
Hanania erau cu trâmbiţe, şi Ma-
aseia şi Şemaia şi Eleazar şi Uzi şi
Iohanan şi Malchiia şi Elam
şi Ezer. Şi cântăreţii şi-au înălţat
glasul cu Izrahia, supravegheto-
rul lor. Şi au adus jertfe mari în
ziua* aceea şi s-au bucurat, pen-
tru că Dumnezeu îi făcuse să se
bucure cu mare bucurie. Chiar şi
femeile şi copiii s-au bucurat. Şi
bucuria Ierusalimului se auzea
până departe**.
Şi, în ziua aceea, au fost rân-

duiţi oameni peste cămările vis-
tieriilor pentru darurile ridicate,
pentru cele dintâi roade şi pentru
zeciuieli, ca să adune în ele din
ogoarele cetăţilor părţile hotărâ-
te de lege pentru preoţi şi leviţi,
pentru că Iuda se bucura de preoţii
şi de leviţii care stăteau acolo.
Şi ei şi cântăreţii şi uşierii ţineau
slujba Dumnezeului lor şi slujba
curăţirii după porunca* lui David
şi a lui Solomon, fiul său. Pentru
că odinioară, în zilele lui David
şi ale lui Asaf*, erau capi peste
cântăreţi şi peste cântările de
laudă şi peste mulţumirile pentru
Dumnezeu. Şi în zilele lui Zo-
robabel şi în zilele lui Neemia, tot
Israelul a dat părţile cântăreţilor
şi ale uşierilor, după cerinţa fie-
cărei zilec, şi puneau deoparte ca
sfinted* cele pentru leviţi, iar
leviţii** le puneau deoparte ca
sfinte pe cele pentru fiii lui Aaron.
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*Cap. 8.9.
**Ezra 7.6,11

*Deut. 20.5.
Ps. 30 titlu.
**1 Cr. 25.6.
2 Cr. 5.13;
7.6.

*Vers. 38.
**Cap. 2.13;
3.13.

*Num. 10.2,8

*1 Cr. 23.5.

*Cap. 2.14;
3.15.
**2 Sam. 5.7.
�Cap. 3.26;
8.1,3,16.

*Vers. 31.

**Cap. 3.11.
�Cap. 3.8.

*2 Împ. 14.13
Cap. 8.16.
**Cap. 3.6.
�Cap. 3.3.
��Cap. 3.1.
*�Cap. 3.32.
�*Ier. 32.2.

*2 Cr. 31.11;
31.12.
Cap. 13.5,12;
13.13.
**Ezra 3.13.

*1 Cr. 25;
26.

*1 Cr. 25.1.
2 Cr. 29.30.

*Num. 18.21;
18.24.
**Num.18.26

a Sau �Bet-Ghilgal�    b Spre sud    c Lit. �cerinţa zilei în ziua ei�    d Sau �consacrau�
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În ziua aceea s-a citit* în
cartea lui Moise în auzul popo-
rului; şi s-a găsit scris în ea că
amonitul** şi moabitul nu trebuie
să intre niciodată în adunarea lui
Dumnezeu, pentru că n-au în-
tâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine şi
cu apă şi au tocmit* pe Balaam
împotriva lor, ca să-i blesteme;
dar Dumnezeul nostru a schim-
bat** blestemul în binecuvânta-
re. Şi a fost aşa: cum au auzit
legea, au despărţit* din Israel tot
amestecul de popor.
Şi, înainte de aceasta, preotul

Eliaşib, care era peste cămările
casei Dumnezeului nostru, rudă
cu Tobia, făcuse pentru el o ca-
meră mare, unde* înainte erau
puse darurile de mâncare, tămâia
şi vasele şi zeciuiala de grâu, de
must şi de untdelemn, care erau
poruncite** pentru leviţi şi cântă-
reţi şi uşieri, şi darurile ridicate
ale preoţilor.
Şi în timpul acesta eu nu eram

în Ierusalim; pentru că în anul al
treizeci şi doilea* al lui Artaxer-
xes, împăratul Babilonului, am
venit la împărat şi după câteva
zile am obţinut de la împărat învoi-
re şi am venit la Ierusalim şi am
văzut răul pe care-l făcuse Elia-
şib,  făcându-i* o cameră lui
Tobia în curţile casei lui Dumnezeu.
Şi m-a mâhnit mult şi am arun-
cat afară din cameră toate obiec-
tele casei lui Tobia. Şi am porun-
cit şi au curăţit* camerele; şi am
adus din nou acolo vasele casei
lui Dumnezeu, darurile de mânca-
re şi tămâia.
Şi am aflat că părţile leviţilor

nu li se dăduseră* şi că leviţii şi
cântăreţii care făceau slujba
fugiseră fiecare** la ogorul lui.
Şi am mustrat* pe căpetenii şi
le-am spus: �Pentru ce este pără-
sită** casa lui Dumnezeu?� Şi
i-am adunata şi i-am pus la lo-
cul lor.

Şi tot* Iuda a început să adu-
că zeciuiala de grâu şi de must
şi de untdelemn în vistieriib. Şi
am pus supraveghetori peste vis-
tierii* pe preotul Şelemia şi pe
cărturarul Ţadoc şi, dintre leviţi,
pe Pedaia; şi lângă eic pe Hanan,
fiul lui Zacur, fiul lui Matania;
pentru că erau socotiţi demni
de încredere**, şi îndatorirea lor
era să împartă fraţilor lor.

Adu-Ţi aminte* de mine, Dum-
nezeul meu, pentru aceasta, şi
nu şterge faptele mele evlavioase
pe care le-am făcut pentru casa
Dumnezeului meu şi pentru cele
de păzit ale ei!

În zilele acelea am văzut în
Iuda pe unii care călcau în teas-
curi în sabat* şi aduceau snopi
şi-i încărcau pe măgari şi, de ase-
menea, vin, struguri şi smochine
şi orice fel de poveri, şi le adu-
ceau** la Ierusalim în ziua saba-
tului; şi am mărturisit împotriva
lor în ziua când vindeau alimen-
te. Oameni din Tir de asemenea
locuiau în el şi aduceau peşte
şi tot felul de mărfuri şi le vindeau
în sabat fiilor lui Iuda şi în Ie-
rusalim. Şi i-am mustrat* pe mai-
marii lui Iuda şi le-am zis: �Ce este
această faptă rea pe care o fa-
ceţi, profanând ziua sabatului?
N-au făcut* la fel părinţii voştri
şi n-a adus Dumnezeul nostru
toată nenorocirea aceasta asupra
noastră şi asupra cetăţii acesteia?
Şi voi aduceţi mai multă mâ-
nie asupra lui Israel profanând
sabatul�.
Şi a fost aşa: când a început*

să se întunece la porţile Ierusa-
limului, înainte de sabat, am po-
runcit să se închidă porţile şi am
poruncit să nu le deschidă până
după sabat. Şi la porţi** am pus
dintre slujitoriie mei, ca să nu se
aducă nici o povară în ziua saba-
tului. Şi negustorii şi vânzătorii
de tot felul de mărfuri au rămas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

*Deut. 31.11;
31.12.
2 Împ. 23.2.
Cap. 8.3,8;
9.3.
Is. 34.16.
**Deut.23.3,4

*Num. 22.5.
Ios. 24.9,10.
**Num. 23.11;
24.10.
Deut. 23.5.

*Cap. 9.2;
10.28.

*Cap. 12.44.
**Num. 18.21

*Cap. 5.14.

*Vers. 1,5.

*2 Cr. 29.5;
29.15,16,18.

*Mal. 3.8.
**Num. 35.2

*Vers. 17,25.
Pr. 28.4.
**Cap. 10.39

*Cap. 10.38;
10.39; 12.44.

*2 Cr. 31.12.
**Cap. 7.2.
1 Cor. 4.2.

*Cap. 5.19.
Vers. 22,31.

*Ex. 20.10.
**Cap. 10.31
Ier. 17.21,22.

*Vers. 11.

*Ier. 17.21-23

*Lev. 23.32.
**Ier. 17.21;
17.22.

a Pe leviţi şi pe cântăreţi    b Sau �depozite�    c Lit. �la mâna lor�    d În Ierusalim    e Lit. �tinerii�

Abaterea
lui Eliaşib 13

13: 20
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aduse din
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Sfinţirea
sabatului
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noaptea afară din Ierusalim o da-
tă sau de două ori. Şi am mărtu-
risit împotriva lor şi le-am zis:
�Pentru ce rămâneţi voi noaptea
înaintea zidului? Dacă veţi mai
face aşa, voi pune mâna pe voi�.
Din timpul acela n-au mai venit
în sabat. Şi am poruncit leviţilor
să se curăţească* şi să vină şi să
păzească porţile, ca să sfinţească
ziua sabatului.

Adu-Ţi aminte** de mine,
Dumnezeul meu, şi pentru aceas-
ta, şi îndură-Te de mine după
mărimea îndurării Tale!

În zilele acelea am mai văzut
că iudeii luaseră de soţii femei*
asdodite, amonite şi moabite. Şi
jumătate din fiii lor vorbeau lim-
ba asdodiană şi nu ştiau să vor-
bească limba iudaică, ci vorbeau
după limba unui popor sau a
altuia. Şi i-am mustrat* şi i-am
blestemat şi am bătut pe unii
dintre ei şi le-am smuls părul şi
i-am pus să jure** pe Dumnezeu:
�Să nu daţi pe fiicele voastre fii-
lor lor şi să nu luaţi dintre fiicele
lor pentru fiii voştri sau pentru
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voi înşivă. Nu prin acestea a pă-
cătuit* Solomon, împăratul lui
Israel? Totuşi, între multele**
naţiuni, nu a fost împărat ase-
menea lui, care a fost iubit� de
Dumnezeul lui, şi Dumnezeu l-a
pus împărat peste tot Israelul;
dar femeile străine��l-au făcut
chiar şi pe el să păcătuiască. Şi
să ascultăm noi de voi, ca să fa-
ceţi tot acest mare rău, să fiţi
necredincioşi* Dumnezeului nos-
tru, luând de soţii femei străine?�
Şi unul dintre fiii lui Ioiada*,

fiul lui Eliaşib, marele preot, era
ginerele lui Sanbalat horonitul;
şi l-am alungat dinaintea mea.

Adu-Ţi aminte* de ei, Dum-
nezeul meu, pentru că au întinat
preoţia şi legământul** preoţiei
şi al leviţilor!
Şi i-am curăţit* de toţi străi-

nii şi am aşezat îndatoririle preo-
ţilor şi ale leviţilor, pe fiecare
în slujba luia, şi pentru darul de
lemne* la timpuri hotărâte şi
pentru cele dintâi roade.

Adu-Ţi aminte** de mine,
Dumnezeul meu, spre bine!
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*Cap. 12.30.
**Vers.14,31

*Ezra 9.2.

*Vers. 11.
Pr. 28.4.
**Ezra 10.5.
Cap. 10.29;
10.30.

*1 Împ. 11.1.
**1 Împ. 3.13
2 Cr. 1.12.
�2 Sam. 12.24
��1 Împ. 11.4

*Ezra 10.2.

*Cap. 12.10;
12.22.

*Cap. 6.14.
**Mal. 2.4;
2.11,12.

*Cap. 10.30.

*Cap. 10.34.
**Vers. 14,22
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Şi a fost aşa: în zilele lui
Ahaşveroşa* (acest Ahaşveroş
împărăţea din India** până în
Etiopiab peste� o sută douăzeci şi
şapte de provincii), în zilele ace-
lea, când împăratul Ahaşveroş
stătea* pe tronul împărăţiei sale,
care era în capitalac Susa**, în
anul al treilea al împărăţiei sale,
a făcut un ospăţd* tuturor că-
peteniilor şi slujitorilor săi. Pu-
ternicii Persiei şi ai Mediei, mai-
marii şi căpeteniile provinciilor erau
înaintea lui când şi-a arătat el
bogăţia glorioasă a împărăţiei sale
şi fala strălucitoare a măreţiei lui,
multe zile: o sută optzeci de zile.
Şi, când s-au sfârşit zilele a-

cestea, împăratul a făcut un ospăţ
întregului popor care se afla în
capitala Susa, de la mare până la
mic, şapte zile, în curtea grădinii
palatului împărătesc. Erau dra-
perii albe, verzi şi albastre, întin-
se cu şnururi de in subţire şi de
purpurăe pe verigi de argint şi pe
stâlpi de marmură albă. Erau pa-
turi de aur* şi de argintf pe un
pavaj de marmură roşie şi albă şi
de alabastrug şi de marmură nea-
gră. Şi dădeau de băut în vase de
aur (şi vasele erau deosebite unele
de altele) şi vin împărătesc era
din belşug, după cum îi dădea mâ-
na împăratului. Şi băutura era după
poruncă: nimeni nu era obligat;
pentru că aşa rânduise împăratul
tuturor administratorilor casei sale,
să facă după plăcerea fiecăruia.
Şi împărăteasa Vasti a făcut

şi ea un ospăţ femeilor din casa
împărătească a împăratului A-
haşveroş.

În ziua a şaptea, când inima
împăratului era veselă* de vin, a

poruncit lui Mehuman, lui Bizta,
lui Harbona**, lui Bigta şi lui A-
bagta, lui Zetar şi lui Carcas, ce-
lor şapte fameni care slujeau îna-
intea împăratului Ahaşveroş, să
aducă pe împărăteasa Vasti îna-
intea împăratului cu coroana îm-
părătească, pentru ca să arate fru-
museţea ei popoarelor şi căpete-
niilor: pentru că era frumoasă la
înfăţişare. Dar împărăteasa Vasti
a refuzat să vină la cuvântul îm-
păratului trimis prin famenih. Şi
împăratul s-a mâniat foarte mult
şi furia lui ardea în el.
Şi împăratul a zis înţelepţi-

lor* care cunoşteau timpurile**
(pentru că aşa era obiceiul împă-
ratului cu toţi cei care cunoşteau
legea şi judecata; şi lângă el erau:
Carşena, Şetar, Admata, Tarsis,
Meres, Marsena, Memucan, cele
şapte* căpetenii ale Persiei şi ale
Mediei, care vedeau** faţa împă-
ratului şi care stăteau în locul
dintâi în împărăţie):

�Ce să facem împărătesei
Vasti, după lege, pentru că n-a îm-
plinit cuvântul împăratului Ahaş-
veroş trimis prin famenih?�
Şi Memucan a spus înaintea

împăratului şi a căpeteniilor: �Îm-
părăteasa Vasti s-a purtat rău nu
numai faţă de împărat, ci şi faţă
de toate căpeteniile şi faţă de toate
popoarele care sunt în toate pro-
vinciile împăratului Ahaşveroş.
Pentru că fapta împărătesei va fi
cunoscutăi printre toate femeile,
încât ele îşi vor dispreţui* soţii
în ochii lor, când vor zice: «Îm-
păratul Ahaşveroş a poruncit să
fie adusă înaintea lui împărătea-
sa Vasti, iar ea n-a venit». Şi prin-
ţesele Persiei şi ale Mediei care

*Ezra 7.1.
Dan. 9.1.
**Cap. 8.9.
�Dan. 6.1.

*1 Împ. 1.46.
**Neem. 1.1.

*Gen. 40.20.
Cap. 2.18.
Mc. 6.21.

*Cap. 7.8.
Ezec. 23.41.
Amos 6.4.

*2Sam.13.28
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*Ezra 7.14.
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a Xerxes    b Ebr. �Cuş�    c Sau �palatul întărit�;    d În special pentru băutură
e Cel mai fin bumbac, vopsit purpuriu    f Îmbrăcate în stofe ţesute cu aur şi
argint    g Sau �sidef�    h Lit. �prin mâna famenilor�    i Lit. �va ieşi�
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au auzit de fapta împărătesei vor
vorbi la fel în ziua aceasta tu-
turor căpeteniilor împăratului; şi
va fi dispreţ şi mânie mare.

Dacă este plăcut împăratului,
să iasă o hotărâre* împărătească
de la el şi să se scrie în legile
perşilor şi ale mezilor, ca să nu se
treacă peste ea: să nu mai intre
Vasti înaintea împăratului Ahaş-
veroş; şi împăratul să dea poziţia
ei de împărăteasă alteiaa, mai bu-
nă decât ea. Şi când hotărârea
împăratului, pe care o va împlini, se
va auzi în toată împărăţia lui (pen-
tru că ea este mare), toate soţiile
vor da onoare* soţilor lor, de la
cel mai mare până la cel mai mic�.
Şi cuvântulb a fost bun în ochii

împăratului şi ai căpeteniilor; şi
împăratul a făcut după sfatul lui
Memucan. Şi a trimis scrisori în
toate provinciile* împăratului, în
fiecare provincie după scrierea ei
şi la fiecare popor după limba lui,
ca fiecare bărbat să fie stăpân**
în casa lui şi să vorbească în lim-
ba poporului său.

După aceste lucruri, când s-a
potolit mânia împăratului Ahaş-
veroş, şi-a adus aminte de Vasti
şi de ce făcuse ea şi de ce se hotă-
râse* împotriva ei. Atunci slujito-
riic împăratului, care-i slujeau, au
zis: �Să se caute pentru împărat fe-
cioare tinere, frumoase la chip. Şi
împăratul să numească suprave-
ghetori în toate provinciile împă-
răţiei sale şi să adune în capitala
Susa, în casa femeilor, pe toate fe-
cioarele tinere, frumoase la chip,
sub supravegheread lui Hegai, fa-
menul împăratului, păzitorul fe-
meilor, şi să li se dea lucrurile lor
pentru curăţiree. Şi tânăra care va fi
plăcută în ochii împăratului să fie
împărăteasă în locul împărătesei
Vasti�. Şi cuvântul acesta a fost bun
în ochii împăratului. Şi aşa a făcut.

Era un bărbat iudeu în capita-

la Susa, al cărui nume era Mar-
doheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei,
fiul lui Chis*, un beniamit; el a
fost deportat* din Ierusalim cu cei
captivi care fuseseră deportaţi
cu Ieconiaf, împăratul lui Iuda, pe
care îi deportase Nebucadneţar,
împăratul Babilonului. Şi el creş-
tea pe Hadasa, adică Esterag, fii-
ca unchiului său, pentru că ea nu
avea nici tată, nici mamă. Şi fata
era frumoasă la chip şi plăcută la
înfăţişare. Şi Mardoheu, după
moartea tatălui ei şi a mamei ei, a
luat-o la el ca fiică*.
Şi a fost aşa: când s-a auzit

cuvântul împăratului şi hotărârea
lui şi când au fost adunate* în
capitala Susa multe fecioare sub
supravegherea lui Hegai, a fost
adusă şi Estera în casa împăratu-
lui, sub supravegherea lui Hegai,
păzitorul femeilor. Şi fecioara a
fost plăcută în ochii lui şi a că-
pătat favoare înaintea lui; şi el s-a
grăbit să-i dea lucrurile ei pentru
curăţire* şi porţia ei de mâncare
şi să-i dea cele şapte tinereh, ale-
se din casa împăratului; şi a mu-
tat-o pe ea şi pe tinerele ei în par-
tea cea mai bună a casei femeilor.

Estera nu şi-a făcut cunoscut*
poporul său şi naşterea sa, pen-
tru că Mardoheu îi poruncise să
nu le arate. Şi în fiecare zi Mar-
doheu se plimba pe dinaintea
curţii casei femeilor, ca să afle
ce face Estera şi ce este cu ea.
Şi, când venea rândul fiecărei

fecioare să intre la împăratul A-
haşveroş, după ce se făcea pentru
ea timp de douăsprezece luni du-
pă legea femeilor (pentru că aşa
se împlineau zilele curăţirii lor:
şase luni cu untdelemn de mir şi
şase luni cu miresme şi cu lucruri
pentru curăţirea femeilor; şi în
felul acesta intra fecioara la îm-
părat), tot ce dorea i se dădea să
ia cu sine din casa femeilor în

*Cap. 8.8.
Dan. 6.8.

*Ef. 5.33.
Col. 3.18.
1 Pet. 3.1.

*Cap. 3.12;
8.9.
**Ef. 5.22-24
1 Tim. 2.12.

*Cap.1.19,20

*1 Sam. 9.1.

*2Împ.24.14;
24.15.
2Cr. 36.10,20
Ier. 24.1.

*Vers. 15.

*Vers. 3.

*Vers. 12.

*Vers. 20.
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a Lit. �vecinei ei�    b Sau �lucrul�    c Lit. �tinerii�    d Lit. �mâna�    e Sau �pregătire� (şi în v. 9,12)
f Ioiachin, vezi 2 Împ.24.6.    g Nume persan care înseamnă �Stea�    h Slujnice
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casa împăratului. Seara intra şi
dimineaţa se întorcea în a doua
casă a femeilor, sub supraveghe-
reaa lui Şaaşgaz, famenul împă-
ratului, păzitorul ţiitoarelor; nu
mai intra la împărat decât dacă
împăratul avea plăcere de ea şi
era chemată pe nume.
Şi când a venit rândul Esterei

� fiica* lui Abihail, unchiul lui
Mardoheu, care o luase la el ca
fiică � să intre la împărat, ea n-a
cerut nimic, decât ce spusese
Hegai**, famenul împăratului,
păzitorul femeilor. Şi Estera că-
păta favoare în ochii tuturor celor
care o vedeau. Şi Estera a fost
dusă la împăratul Ahaşveroş, în
casa lui împărătească, în luna
a zecea, adică luna Tebet, în anul
al şaptelea  al împărăţiei sale.
Şi împăratul a iubit-o pe

Estera mai mult decât pe toate
femeile, şi ea a căpătat favoare şi
bunăvoinţă înaintea lui mai mult
decât toate fecioarele; şi el i-a
pus* coroana împărătească pe cap
şi a făcut-o împărăteasă în locul
împărătesei Vasti. Şi împăratul a
făcut un ospăţ* mare tuturor
căpeteniilor sale şi slujitorilor săi,
ospăţul Esterei; şi a dat o scutireb

provinciilor şi a dat daruri după
cum îi dădea mâna** împăratului.
Şi, când au fost adunate* fe-

cioarele pentru a doua oară, Mar-
doheu stătea** la poarta împă-
ratului. Estera încă nu-şi făcuse
cunoscut naşterea ei, nici popo-
rul ei, aşa cum îi poruncise Mar-
doheu; pentru că Estera făcea
ce-i spunea Mardoheu, ca şi
atunci când era crescută de el.

În zilele acelea, pe când Mar-
doheu stătea la poarta împăratu-
lui, doi dintre famenii împăratu-
lui, Bigtan* şi Tereş, dintre păzi-
torii pragului, s-au aprins de mâ-
nie şi căutau să pună mâna pe îm-
păratul Ahaşveroş. Şi lucrul a-
cesta a fost cunoscut de Mardo-

heu şi l-a spus* împărătesei Es-
tera, şi Estera l-a spus împăratului
în numele lui Mardoheu. Şi, fiind
cercetat cazul, s-a găsit întocmai
şi cei doi au fost spânzuraţi pe un
lemn; şi aceasta s-a scris în Car-
tea* Cronicilor înaintea împăratului.

După aceste lucruri, împăra-
tul Ahaşveroş l-a promovat* pe
Haman, fiul lui Hamedata agaghi-
tulc**, şi l-a înălţat şi a pus sca-
unul lui mai presus de toate că-
peteniile care erau cu el. Şi toţi
slujitorii împăratului, care erau la
poarta împăratului, îngenuncheau
şi se plecau înaintea lui Haman,
pentru că aşa poruncise împăra-
tul pentru el. Dar Mardoheu nu în-
genunchea* şi nu se pleca.

Atunci slujitorii împăratului,
care erau la poarta* împăratului,
au zis lui Mardoheu: �Pentru ce
calci** tu porunca împăratului?�
Şi a fost aşa: pe când îi vorbeau
ei zi de zi, şi el nu-i asculta, au
spus lui Haman, ca să vadă dacă
vor rămâne în picioare cuvintele
lui Mardoheu: pentru că el le spu-
sese că este iudeu.
Şi când Haman a văzut că

Mardoheu nu îngenunchează, nici
nu se pleacă înaintea lui, Haman
s-a umplut de mânie*. Dar a so-
cotit ca puţin lucru în ochii săi
să pună mâna numai pe Mardo-
heu, pentru că îi făcuseră cunos-
cut poporul lui Mardoheu; de
aceea Haman a căutat să nimi-
cească* pe toţi iudeii care erau
în toată împărăţia lui Ahaşveroş,
pe poporul lui Mardoheu.

În luna întâi, care este luna
Nisan, în anul al doisprezecelea
al împăratului Ahaşveroş au a-
runcat Pur, adică sorţul*, înaintea
lui Haman, zi de zi şi lună de lună,
până în luna a douăsprezecea,
adică luna Adar**.
Şi Haman a spus împăratului

Ahaşveroş: �Este un popor îm-
prăştiat şi risipit printre popoare

*Vers. 7.
Cap. 9.29.
**Vers. 3,8.

*Cap. 1.11.

*Cap. 1.3.
**Cap. 1.7.

*Vers. 3,4.
**Cap. 3.2.

*Cap. 6.2.

*Cap. 6.1,2.

*Cap. 10.2.

*Cap. 5.11.
**Num. 24.7
1 Sam. 15.8.
Cap. 8.3.

*Cap. 2.19;
5.9.
Ps. 15.4.

*Cap. 2.19.
**Vers. 2.

*Dan. 3.19.

*Ps. 83.4.

*Cap. 9.24.
**Ezra 6.15.
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în toate provinciile împărăţiei tale,
şi legile lor se deosebesc* de ale
oricărui popor; şi ei nu ţin legile
împăratului; şi nu este în folosul
împăratului să-i lase aşa. Dacă
este plăcut împăratului, să se scrie
ca ei să fie nimiciţi; şi eu voi
cântări zece mii de talanţi de ar-
gint în mâinile celor care îngrijesc
de treburile împăratului, ca să-i
aducă în vistieriile împăratului�.
Şi împăratul şi-a scos* inelul

de pe mâna lui şi l-a dat lui Ha-
man, fiul lui Hamedata agaghi-
tul**, vrăjmaşul� iudeilor. Şi îm-
păratul a zis lui Haman: �Argintul
îţi este dat ţie, poporul de ase-
menea, ca să faci cu ele după cum
pare bine pentru tine�.

Atunci au fost chemaţi cărtu-
rarii* împăratului, în luna întâi, în
a treisprezecea zi a ei, şi s-a scris
după toate câte a poruncit Ha-
man satrapilor** împăratului şi
guvernatorilor care erau peste
fiecare provincie şi căpeteniilor
fiecărui popor, fiecărei provincii
după scrierea ei şi fiecărui popor
după limba lui; s-a scris în nume-
le� împăratului Ahaşveroş şi s-a
pecetluit cu inelul împăratului.
Şi scrisorile au fost trimise prin
alergători* tuturor provinciilor
împăratului, ca să nimicească**,
să omoare şi să facă să piară pe
toţi iudeii, de la tânăr până la
bătrân, copii şi femei, într-o sin-
gură� zi, în a treisprezecea zi a
lunii a douăsprezecea, adică luna
Adar, şi să le prădeze�� averile.
Pentru ca hotărârea* să fie dată
în fiecare provincie, o copie a
scrisorii a fost adusă la cunoştin-
ţa tuturor popoarelor, ca să fie
gata pentru ziua aceea.

Alergătorii au ieşit grăbiţi la
porunca împăratului şi hotă-
rârea a fost dată în capitala
Susa. Şi împăratul şi Haman
stăteau să bea, dar cetatea Susa*
era tulburată.

Şi când Mardoheu a aflat tot
ce se făcuse, Mardoheu şi-a sfâ-
şiat* hainele şi s-a îmbrăcat în
sac şi cenuşăa** şi a ieşit în mijlo-
cul cetăţii şi a plâns cu glas ta-
re� şi amar şi a venit chiar îna-
intea porţii împăratului, pentru
că nimeni nu intra pe poarta îm-
păratului îmbrăcat cu sac. Şi în
fiecare provincie unde venea po-
runca împăratului şi hotărârea
lui era jale mare între iudei, şi
post* şi plângere şi strigăt; şi
mulţi se culcau în sac şi cenuşă.
Şi slujnicele Esterei şi famenii ei

au venit şi i-au spus. Şi împărătea-
sa s-a întristat foarte mult şi a trimis
haine să-l îmbrace pe Mardoheu şi
să ia sacul de pe el, dar el n-a primit.
Atunci Estera a chemat pe Hatac,
unul dintre famenii împăratului pe
care el îl pusese înaintea eib, şi i-a
dat o poruncă pentru Mardoheu, ca
să afle ce este aceasta şi pentru ce
este aceasta.
Şi Hatac a ieşit la Mardoheu

în piaţa cetăţii, care era în faţa
porţii împăratului. Şi Mardoheu
i-a spus despre tot ce i se întâm-
plase şi de suma* de bani pe care
Haman promisese că o va cântări
în vistieriile împăratului pentru
iudei, ca să-i nimicească. Şi i-a dat
o copie* a scrisorii cu hotărârea
care fusese dată în Susa pentru
nimicirea lor, ca s-o arate Esterei
şi să-i aducă la cunoştinţă totul
şi să-i poruncească să intre la
împărat, să-l roage şi să stăruie
la el pentru poporul ei.
Şi Hatac a venit şi a spus

Esterei cuvintele lui Mardoheu.
Şi Estera a vorbit lui Hatac şi i-a
dat o poruncă pentru Mardoheu,
zicând: �Toţi slujitorii împăratului
şi poporul provinciilor împăra-
tului ştiu că pentru orice bărbat
sau femeie care va intra la împă-
rat în curtea* interioară, fără să fi
fost chemat, este o singură lege
pentru el: va fi omorât**, în afară

*Ezra 4.13.
Fap. 16.20.

*Gen. 41.42.
Cap. 8.2,8.
**Vers. 1.
�Cap. 7.6.

*Cap. 8.9.
**Cap. 8.9.
�1 Împ. 21.8.
Cap. 1.22;
8.8,10.

*2 Cr. 30.6.
Cap. 8.10,14.
**Cap. 7.4.
�Cap. 8.12.
��Cap. 8.11;
9.10.

*Cap.8.13,14

*Cap. 8.15.
Pr. 29.2.

*2 Sam. 1.11
Cap. 3.8.
Iona 3.5,6.
**Ios. 7.6.
Ezec. 27.30.
�Gen. 27.34.

*Vers. 16.

*Cap. 3.9.

*Cap.3.14,15

*Cap. 5.1; 6.4
**Dan. 2.9.
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de acela căruia� îi va întinde îm-
păratul sceptrul de aur, ca să
trăiască; şi eu n-am fost chema-
tă�� să intru la împărat aceste
treizeci de zile�.
Şi au spus lui Mardoheu cu-

vintele Esterei. Şi Mardoheu a
spus să-i răspundă Esterei: �Să
nu-ţi închipui în inima ta că numai
tu vei scăpa în casa împăratului
dintre toţi iudeii; pentru că, dacă
tu vei tăcea cu totul în timpul a-
cesta, ajutorul şi eliberarea* iude-
ilor vor veni din altă parte, iar tu
şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine
ştie dacă n-ai venit la împărăţie
tocmai pentru un timp ca acesta?�
Şi Estera a spus să-i răspundă

lui Mardoheu: �Du-te şi adună pe
toţi iudeii care se află în Susa şi
postiţi* pentru mine şi să nu mân-
caţi şi să nu beţi trei** zile, noapte
şi zi; şi eu şi tinerele mele vom
posti în acelaşi fel; şi voi intra
astfel la împărat, ceea ce nu este
după lege; şi dacă va fi să pier�,
voi pieri�.
Şi Mardoheu a plecat şi a fă-

cut după toate câte îi poruncise
Estera.
Şi a fost aşa: a treia* zi, Este-

ra s-a îmbrăcat cu hainele împără-
teşti şi a venit în curtea** interioa-
ră a casei împăratului, în dreptul
casei împăratului. Şi împăratul şe-
dea pe tronul său împărătesc, în
casa împărătească, în faţa intrării
casei. Şi a fost aşa: când a văzut
împăratul pe împărăteasa Estera
stând în curte, ea a căpătat* fa-
voare în ochii săi. Şi împăratul a
întins** Esterei sceptrul de aur
care era în mâna lui. Şi Estera s-a
apropiat şi a atins vârful sceptrului.
Şi împăratul i-a spus: �Ce vrei

tu, împărăteasă Estera, şi care
este cererea ta? Chiar până la ju-
mătate* din împărăţie ţi se va da�.
Şi Estera a zis: �Dacă pare bine
pentru împărat, să vină astăzi îm-
păratul şi Haman la ospăţul pe

care l-am pregătit pentru el�.
Şi împăratul a zis: �Aduceţi repe-
de* pe Haman, ca să se facă după
cuvântul Esterei�.
Şi împăratul şi Haman au ve-

nit la ospăţul pe care-l pregătise
Estera. Şi împăratul* a spus Es-
terei la ospăţul vinului: �Care**
este rugămintea ta? Spune, şi ea
îţi va fi împlinită. Şi care este cere-
rea ta? Chiar până la jumătate din
împărăţie ţi se va da�.
Şi Estera a răspuns şi a zis:

�Iată rugămintea mea şi cererea
mea: dacă am căpătat favoare în
ochii împăratului şi dacă este
plăcut împăratului să facă după
rugămintea mea şi să împlineas-
că cererea mea, să vină împăratul
şi Haman la ospăţul* pe care-l voi
pregăti pentru ei, şi mâine voi
face după cuvântul împăratului�.
Şi Haman a ieşit în ziua aceea

voios* şi vesel cu inima; dar, când
Haman a văzut pe Mardoheu la
poarta împăratului, că nu s-a ri-
dicat**, nici nu s-a mişcat pentru
el, s-a umplut de mânie împotri-
va lui Mardoheu. Dar Haman s-a
stăpânit* şi a mers acasă; şi a tri-
mis şi a chemat pe prietenii săi
şi pe Zereş, soţia sa. Şi Haman
le-a vorbit despre gloria averii
sale şi despre mulţimea* fiilor săi
şi despre felul cum îl promovase
împăratul şi cum îl înălţase mai
presus** de căpeteniile şi slujito-
rii împăratului. Şi Haman a zis:
�Da, Estera, împărăteasa, n-a lăsat
pe nimeni să intre cu împăratul
la ospăţul pe care ea l-a pregătit,
decât pe mine; şi mâine de ase-
menea sunt invitat la ea cu împă-
ratul. Dar toate acestea nu-mi vor
folosi la nimic atât timp cât
îl voi vedea pe Mardoheu, iudeul,
şezând la poarta împăratului�.

Atunci Zereş, soţia sa, şi toţi
prietenii săi i-au spus: �Să se
facă* un lemn înalt de cincizeci
de coţia şi mâine vorbeşte** îm-

�Cap. 5.2.
��Cap. 2.14.

*Lev. 26.42.
2 Împ. 13.5.

*Ioel 1.14;
2.12.
**Cap. 5.1.
�Gen. 43.14.

*Cap. 4.16.
**Cap. 4.11;
6.4.

*Cap. 2.9.
Pr. 21.1.
**Cap. 4.11;
8.4.

*Cap. 7.2.
Mc. 6.23.
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păratului ca Mardoheu să fie spân-
zurat pe el; apoi mergi voios cu
împăratul la ospăţ�. Şi lucrul aces-
ta a plăcut lui Haman; şi a pus să
fie făcut lemnul�.

În noaptea aceea, somnul îm-
păratului a fugit de la el. Şi a po-
runcit să fie adusă cartea* de
scriere a cronicilor. Şi au fost ci-
tite înaintea împăratului şi s-a
găsit scris că Mardoheu spusese
de Bigtan* şi de Tereş, doi fameni
ai împăratului, păzitori ai pragu-
lui, care căutaseră să pună mâna
pe împăratul Ahaşveroş.
Şi împăratul a zis: �Ce onoare

şi mărire i s-au făcut lui Mardoheu
pentru aceasta?� Şi tinerii împă-
ratului, care-i slujeau, au zis: �Ni-
mic nu s-a făcut pentru el�. Şi îm-
păratul a zis: �Cine este în curte?�
Iar Haman venise în curtea din
afară* a casei împăratului ca să
vorbească** împăratului să-l
spânzure pe Mardoheu pe lemnul
pe care-l pregătise pentru el. Şi ti-
nerii împăratului i-au zis: �Iată,
Haman stă în curte�. Şi împăratul
a zis: �Să intre�. Şi când Haman
a intrat, împăratul i-a zis: �Ce să
se facă omului pe care vrea împă-
ratul să-l onoreze?� Iar Haman
gândea în inima lui: �Pe cine altul
ar vrea împăratul să-l onoreze mai
mult decât pe mine*?� Şi Haman
a răspuns împăratului: �Pentru
omul pe care vrea împăratul să-l
onoreze, să se aducă haina împără-
tească, pe care o poartă împăratul,
şi calul* pe care călăreşte împăra-
tul, şi pe cap să i se pună coroana
împărătească. Şi să se dea haina
şi calul în mâna unuia dintre că-
peteniile mai de seamă ale împă-
ratului, apoi să îmbrace cu haina
pe omul pe care vrea împăratul
să-l onoreze şi să-l plimbe pe cal
pe strada* cetăţii şi să se strige
înaintea lui: «Aşa se face omului pe
care vrea împăratul să-l onoreze!»�
Şi împăratul i-a zis lui Haman:

�Grăbeşte-te, ia haina şi calul,
cum ai zis, şi fă aşa lui Mardoheu

iudeul, care stă la poarta împăra-
tului. Să nu lipsească nimic din
tot ce ai spus�.
Şi Haman a luat haina şi calul

şi l-a îmbrăcat pe Mardoheu şi l-a
plimbat călare pe strada cetăţii şi
a strigat înaintea lui: �Aşa se face
omului pe care vrea împăratul
să-l onoreze!�
Şi Mardoheu s-a întors la

poarta împăratului şi Haman s-a
dus în grabă* la casa lui, jelind**
şi cu capul acoperit. Şi Haman a
istorisit lui Zereş, soţia sa, şi tu-
turor prietenilor săi tot ce i se
întâmplase. Atunci înţelepţii săi şi
Zereş, soţia sa, i-au zis: �Dacă
Mardoheu, înaintea căruia ai
început să cazi, este din sămânţa
iudeilor, nu-l vei putea învinge*,
ci vei cădea negreşit înaintea lui�.
Şi, pe când vorbeau cu el, au venit
famenii împăratului şi s-au gră-
bit să-l aducă pe Haman la ospă-
ţul* pe care-l pregătise Estera.
Şi împăratul şi Haman au ve-

nit la ospăţ la împărăteasa Este-
ra. Şi împăratul a zis din nou că-
tre Estera, a doua zi, la ospăţul*
vinului: �Care este rugămintea ta,
împărăteasă Estera? Spune, şi ea
îţi va fi împlinită. Şi care este ce-
rerea ta? Chiar până la jumătate
din împărăţie ţi se va da�.
Şi împărăteasa Estera a răs-

puns şi a zis: �Dacă am căpătat
favoare în ochii tăi, împărate, şi
dacă este plăcut împăratului, să
mi se dea viaţa mea, la rugămintea
mea, şi a poporului meu, la cere-
rea mea! Pentru că suntem vân-
duţi*, eu şi poporul meu, spre ni-
micire şi spre ucidere şi spre pie-
ire. Şi, dacă am fi fost vânduţi ca
robi** şi roabe, aş fi tăcut, cu toa-
te că potrivnicul n-ar putea să în-
locuiască împăratului pierderea�.
Şi împăratul Ahaşveroş a vor-

bit şi a zis împărătesei Estera:
�Cine este acela şi unde este acela
care şi-a umplut inima cu gândul
să facă aşa ceva?�
Şi Estera a zis: �Potrivnicul şi

�Cap. 7.10.

*Cap. 2.23;
10.2.

*Cap. 2.21.

*Cap. 5.1.
**Cap. 5.14.

*Pr. 16.18;
18.12.

*1 Împ. 1.33.
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vrăjmaşul* este răul acesta: Ha-
man!�
Şi Haman s-a îngrozit în faţa

împăratului şi a împărătesei. Şi
împăratul, în mânia lui, s-a ridicat
de la ospăţul vinului şi a mers
în grădina palatului; dar Haman
a rămas să-şi ceară viaţa de la
împărăteasa Estera, pentru că
vedea că răul era hotărât îm-
potriva lui de către împărat.

Când împăratul s-a întors din
grădina palatului în casa ospăţu-
lui vinului, Haman căzuse pe pa-
tul* pe care era Estera. Şi împă-
ratul a zis: �Vrea chiar să silească
pe împărăteasă cu mine în casă?�

Cum a ieşit cuvântul din gura
împăratului, au acoperit** faţa lui
Haman.  Şi Harbona*, unul dintre
fameni, a zis în faţa împăratului:
�Iată şi lemnul** înalt de cinci-
zeci de coţi, pe care l-a făcut Ha-
man pentru Mardoheu, cel care a
vorbit spre bine pentru� împărat,
stă în casa lui Haman�.
Şi împăratul a zis: �Spânzu-

raţi-l pe el!� Şi au spânzurat* pe
Haman pe lemnul pe care el îl
pregătise pentru Mardoheu. Şi
mânia** împăratului s-a potolit.

În ziua aceea, împăratul Ahaş-
veroş a dat împărătesei Estera
casa lui Haman, vrăjmaşul* iude-
ilor. Şi Mardoheu a venit înain-
tea împăratului, pentru că Estera
îi spusese ce era** el pentru ea.
Şi împăratul şi-a scos inelul* pe ca-
re-l luase de la Haman şi i l-a dat
lui Mardoheu. Şi Estera a pus pe
Mardoheu peste casa lui Haman.
Şi Estera a vorbit din nou îna-

intea împăratului şi a căzut la
picioarele lui şi a plâns şi l-a ru-
gat să oprească răul lui Haman
agaghitul şi planul său pe care îl
făcuse împotriva iudeilor. Şi îm-
păratul a întins* Esterei sceptrul
de aur şi Estera s-a ridicat şi a
stat înaintea împăratului.
Şi a zis: �Dacă este plăcut îm-

păratului şi dacă am căpătat fa-
voare înaintea lui, şi lucrul acesta

pare drept împăratului şi eu sunt
plăcută în ochii lui, să se scrie
ca să se întoarcă* scrisorile făcu-
te de Haman, fiul lui Hamedata
agaghitul, pe care el le-a scris cu
gând să nimicească pe iudeii care
sunt în toate provinciile împă-
ratului. Căci cum aş putea îndura
să văd răul care ar veni peste
poporul meu? sau cum aş putea
îndura să văd nimicirea* nea-
mului meu?�
Şi împăratul Ahaşveroş a zis

împărătesei Estera şi lui Mar-
doheu iudeul: �Iată, am dat* Es-
terei casa lui Haman şi pe el
l-au spânzurat pe lemn, pentru că
îşi întinsese mâna împotriva iu-
deilor. Scrieţi deci în folosul iu-
deilor după cum pare bine în ochii
voştri, în numele împăratului, şi
pecetluiţi cu inelul împăratului.
Pentru că un înscris care este
scris în numele împăratului şi
pecetluit cu inelul* împăratului
nu poate fi desfiinţat�.

Atunci cărturarii* împăratului
au fost chemaţi în timpul acela,
în luna a treia, adică luna Sivan,
în a douăzeci şi treia zi a ei, şi s-a
scris, după tot ce a poruncit Mar-
doheu, către iudei şi către satrapi
şi către guvernatori şi către căpe-
teniile provinciilor, care sunt din
India** până în Etiopia, o sută
douăzeci şi şapte de provincii, fie-
cărei provincii după� scrierea ei
şi fiecărui popor în limba lui, şi
către iudei după scrierea lor şi în
limba lor. Şi Mardoheu a scris*
în numele împăratului Ahaşveroş
şi a pecetluit cu inelul împăratu-
lui. Şi a trimis scrisori prin mâna
alergătorilor, care călăreau pe cai
iuţi şi pe catâri crescuţi în her-
ghelii, că împăratul dădea voie iu-
deilor, în oricare cetate, să se a-
dune* şi să-şi apere viaţa, să ni-
micească** şi să ucidă şi să facă
să piară orice putere a poporului
sau a provinciei care i-ar ataca,
pe ei, pe copii şi pe femei, şi să
le prădeze averile, într-o singură
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zi*, în toate provinciile împăra-
tului Ahaşveroş, şi anume, în a
treisprezecea zi a lunii a
douăsprezecea, adică luna Adar.
Pentru ca hotărârea* să fie dată în
fiecare provincie, o copie a
scrisorii a fost adusă la cunoştinţa
tuturor popoarelor, astfel ca iudeii
să fie gata în ziua aceea să se
răzbune pe vrăjmaşii lor.

Alergătorii, care călăreau pe
cai şi pe catâri, au plecat grăbiţi
şi îndemnaţi de porunca împăra-
tului. Şi hotărârea a fost dată în
capitala Susa.
Şi Mardoheu a ieşit dinaintea

împăratului în haină împărăteas-
că albastrăa şi albă şi cu o coroa-
nă mare de aur şi cu o mantie de
in subţire şi de purpură; şi ceta-
tea Susa* striga de bucurie şi se
veselea. Pentru iudei era lumină*
şi bucurie şi veselie şi onoare. Şi
în fiecare provincie şi în fiecare
cetate unde ajungea porunca îm-
păratului şi hotărârea lui era  bu-
curie şi veselie între iudei, ospăţ*
şi zi bună. Şi mulţi din popoarele
ţării s-au făcut** iudei, pentru că
frica� de iudei căzuse peste ei.
Şi în a douăsprezecea* lună,

adică luna Adar, în a treispreze-
cea zi a ei, când** porunca împă-
ratului şi hotărârea lui urmau să
se aducă la îndeplinire, în ziua
când vrăjmaşii iudeilor speraseră
să stăpânească peste ei (dar s-a
întâmplat dimpotrivă, că ei, iudeii,
au stăpânit� asupra celor care îi
urau), iudeii s-au adunat* în cetă-
ţile lor, în toate provinciile împă-
ratului Ahaşveroş, ca să pună mâ-
na pe cei care căutau** să le facă
rău. Şi nimeni n-a putut să le stea
înainte, pentru că frica� de ei că-
zuse peste toate popoarele.  Şi
toate căpeteniile provinciilor şi
satrapii şi guvernatorii şi cei care
făceau treburile împăratului au
ajutat pe iudei, pentru că frica de
Mardoheu căzuse peste ei. Pentru

că Mardoheu era mare în casa
împăratului şi faima lui se răs-
pândise în toate provinciile, pen-
tru că omul Mardoheu devenea
din ce în ce mai mare*.
Şi iudeii au lovit pe toţi vrăj-

maşii lor cu lovitură de sabie şi
de măcel şi de nimicire şi au fă-
cut ce au vrut cu cei care îi urau.
Şi, în capitala Susa*, iudeii au ucis
şi au nimicit cinci sute de bărbaţi.
Şi au ucis pe Parşandata şi pe
Dalfon şi pe Aspata şi pe Porata
şi pe Adalia şi pe Aridata şi pe
Parmaşta şi pe Arisai şi pe Ari-
dai şi pe Vaiezata, cei zece* fii ai
lui Haman, fiul lui Hamedata, a-
supritorul iudeilor, dar nu şi-au
pus** mâna pe pradă.

În ziua aceea a fost adus îna-
intea împăratului numărul celor
ucişi în capitala Susa. Şi împăra-
tul a zis împărătesei Estera: �Iu-
deii au ucis şi au nimicit cinci sute
de bărbaţi în capitala Susa, şi pe
cei zece fii ai lui Haman. Ce au
făcut în celelalte provincii ale
împăratului? Şi care* este rugă-
mintea ta? Spune, şi ea îţi va fi
împlinită. Şi care este cererea ta?
Şi ea de asemenea ţi se va face�.
Şi Estera a zis: �Dacă este plă-

cut împăratului, să fie îngăduit
iudeilor care sunt în Susa să facă
şi mâine după* hotărârea de as-
tăzi şi să spânzure pe lemn pe
cei zece** fii ai lui Haman�.
Şi împăratul a zis: �Aşa să se

facă!� Şi hotărârea s-a dat în Susa.
Şi au spânzurat pe cei zece fii ai
lui Haman. Şi iudeii care erau în
Susa s-au adunat* şi în ziua a
paisprezecea a lunii Adar şi au
ucis trei sute de bărbaţi în Susa;
dar nu şi-au pus** mâna pe pradă.
Şi ceilalţi iudei care erau în

provinciile împăratului s-au adu-
nat* şi şi-au apărat viaţa şi au
avut odihnă din partea vrăjmaşi-
lor lor şi au ucis dintre cei care
îi urau şaptezeci şi cinci de mii
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*Cap. 3.13;
9.1.

*Cap.3.14,15

*Cap. 3.15.
Pr. 29.2.

*Ps. 97.11;
112.4.

*1 Sam. 25.8
Cap. 9.19.
**Ps. 18.43.
�Gen. 35.5.
Ex. 15.16.
Deut. 2.25;
11.25.
Cap. 9.2.

*Cap. 8.12.
**Cap. 3.13.
�2Sam.22.41

*Cap. 8.11.
Vers. 16.
**Ps.71.13,14
�Cap. 8.17.

*2 Sam. 3.1.
1 Cr. 11.9.
Pr. 4.18.

*Cap. 1.2;
3.15; 4.16.

*Cap. 5.11.
Iov 18.19;
27.13-15.
Ps. 21.10.
**Cap. 8.11.

*Cap. 5.6;
7.2.

*Cap. 8.11.
**2 Sam. 21.6;
21.9.

*Cap. 8.11.
**Vers. 10.

*Vers. 2.
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(dar nu şi-au pus mâna pe pradă),
în ziua a treisprezecea a lunii Adar;
şi în a paisprezecea zi a
ei s-au odihnit şi au făcut din
ea zi de ospăţ şi de bucurie.

Dar iudeii care erau în Susa
s-au adunat în a treisprezecea* zi
a lunii şi în a paisprezecea zi a
ei; şi în a cincisprezecea zi a ei
s-au odihnit şi au făcut din ea zi
de ospăţ şi de bucurie.

De aceea, iudeii din sate, care
locuiesc în cetăţi neîmprejmuite,
fac din ziua a paisprezecea a lunii
Adar zi de bucurie* şi de ospăţ
şi zi bună** şi de trimitere� de
porţii de mâncare unii altora.
Şi Mardoheu a scris lucrurile

acestea şi a trimis scrisori către
toţi iudeii care erau în toate pro-
vinciile împăratului Ahaşveroş,
celor de aproape şi celor de de-
parte, ca să le poruncească să ţi-
năa ziua a paisprezecea a lunii
Adar şi ziua a cincisprezecea a
ei, în fiecare an, ca zile în care
iudeii au avut odihnă din partea
vrăjmaşilor lor şi lună în care
durerea lor s-a prefăcut în bucu-
rie* şi jalea lor în zi bună; ca să
facă din ele zile de ospăţ şi de
bucurie şi de trimitere** de porţii
de mâncare unii altora şi de da-
ruri celor săraci�.
Şi iudeii au primit să facă ceea

ce au început şi ceea ce le-a scris
Mardoheu. Pentru că Haman, fiul
lui Hamedata agaghitul, asupri-
torul tuturor iudeilor, uneltise*
împotriva iudeilor ca să-i nimi-
cească şi aruncase Pur, adică sor-
ţul, ca să-i zdrobească şi să-i ni-
micească; şi, când a venit* Este-
ra înaintea împăratului, el a po-
runcit prin scrisori ca uneltirea lui
rea, pe care o făcuse împotriva iu-
deilor, să se întoarcă asupra ca-
pului** său, şi el şi fiii lui să fie
spânzuraţi pe lemn; de aceea au
numit zilele acestea Purim, de la
numele Pur. De aceea, după toate

cuvintele scrisorii* acesteia şi
pentru ce văzuseră ei în lucrul
acesta şi pentru ceea ce li se în-
tâmplase, iudeii au hotărât şi au
luat asupra lor şi asupra seminţei
lor şi asupra tuturor celor care
s-au unit* cu ei să nu neglijeze:
să ţinăa aceste două zile, după
scrierea lor şi după timpul lor
hotărât, în fiecare an; şi zilele a-
cestea să fie amintite şi să fie
ţinute în orice generaţie, în orice
familie, în orice provincie şi în
orice cetate. Şi zilele acestea de
Purim să nu lipsească din mijlo-
cul iudeilor şi să nu se şteargă
amintirea lor în sămânţa lor.
Şi împărăteasa Estera, fiica*

lui Abihail, şi Mardoheu iudeul
au scris cu toată autoritatea, ca să
întărească această a doua scri-
soare** despre Purim. Şi au trimis
scrisori către toţi iudeii, în cele o
sută douăzeci şi şapte* de pro-
vincii ale împărăţiei lui Ahaş-
veroş, cu cuvinte de pace şi de a-
devărb, ca să întărească zilele a-
cestea de Purim la timpul lor ho-
tărât, după cum le-a poruncit
Mardoheu iudeul şi împărăteasa
Estera şi după cum şi le-au ho-
tărât pentru ei şi pentru sămân-
ţa lor, cu ocazia posturilor* şi a
strigătului lor. Şi porunca Esterei
a întărit aceste cuvinte despre Pu-
rim şi acest lucru s-a scris în carte.
Şi împăratul Ahaşveroş a pus

un tribut asupra ţării şi asupra
insulelor* mării. Şi toate faptele
puterii lui şi ale tăriei lui şi is-
torisirea măreţiei lui Mardoheu,
la care l-a înălţat* împăratul, nu
sunt scrise ele în cartea** cro-
nicilor împăraţilor Mediei şi ai
Persiei? Pentru că Mardoheu iu-
deul era cel dintâi* după împă-
ratul Ahaşveroş şi mare printre
iudei şi primit de mulţimea fra-
ţilor săi, căutând** binele popo-
rului său şi vorbind de pace pen-
tru toată sămânţa sa.
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*Vers. 11,15.

*Deut. 16.11;
16.14.
**Cap. 8.16;
8.17.
�Neem. 8.10;
8.12.

*Ps. 30.11.
**Vers. 19.
�Deut. 15.7.
Iov 29.16.

*Cap. 3.6,7.

*Cap. 7.5; 8.3
**Cap. 7.10.
Ps. 7.16.

*Vers. 20.

*Cap. 8.17.
Is. 56.3,6.
Zah. 2.11.

*Cap. 2.15.
**Cap. 8.10.
Vers. 20.

*Cap. 1.1.

*Cap. 4.3,16.

*Gen. 10.5.
Ps. 72.10.
Is. 24.15.

*Cap. 8.15;
9.4.
**Cap. 6.1.

*Gen. 41.40.
2 Cr. 28.7.
**Neem. 2.10
Ps. 122.8,9.
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IOV

Era un om în ţara Uţ*;  numele
lui era Iova**; şi omul acesta era
integrub� şi drept şi temător�� de
Dumnezeu şi se abătea*� de la
rău. Şi i s-au născut* şapte fii şi
trei fiice. Şi averea* lui era de
şapte mii de oic şi trei mii de
cămile şi cinci sute de perechi de
boi şi cinci sute de măgăriţe şi
foarte mulţi slujitori; şi omul
acesta era mai mare** decât toţi
fiii Răsăritului.
Şi fiii lui se duceau unul la

altul şi făceau ospăţ în casa fiecă-
ruia de ziua lui; şi trimiteau şi
chemau pe cele trei surori ale
lor ca să mănânce şi să bea cu ei.
Şi era aşa: când treceau zilele
ospăţului, Iov trimitea şi-i sfinţea;
şi se scula dis-de-dimineaţă şi
înălţa* arderi-de-tot după nu-
mărul lor, al tuturor; pentru că
Iov zicea: �Poate** că fiii mei au
păcătuit şi L-au blestemat� pe
Dumnezeu în inima lor�. Aşa
făcea Iov în toate zileled.
Şi a fost ziua când fiii* lui

Dumnezeu au venit să se înfăţi-
şeze înaintea DDDDDomnului; şi a ve-
nit şi Satane printre ei. Şi DDDDDom-
nul i-a zis lui Satan: �De unde vii?�
Şi Satan a răspuns DDDDDomnului şi a
zis: �De la cutreierarea* pământu-
lui şi de la plimbarea acolo pe
el�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui Satan: �Ai
privit tuf la robul* Meu Iov, că
nu este nimeni ca el pe pământ,
bărbat integru** şi drept, temător
de Dumnezeu şi care se abate
de la rău?� Şi Satan* a răspuns
DDDDDomnului şi a zis: �Oare în zadarg

se teme Iov de Dumnezeu? Nu
l-ai înconjurat* Tu din toate părţile
cu ocrotire, pe el şi casa lui şi tot
ce este al lui? Ai binecuvântat**

lucrul mâinilor lui şi avereah� lui
s-a înmulţit în ţară. Dar întinde-Ţi*
acum mâna şi atinge tot ce este al
lui, să vezi dacă nu Te va bles-
tema** în faţă�. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Satan: �Iată, tot ce este al lui
este în mâna ta; numai nu-ţi întin-
de mâna asupra lui însuşi�. Şi Satan
a ieşit dinaintea feţei DDDDDomnului.
Şi a fost ziua când fiii lui şi

fiicele lui mâncau* şi beau vin în
casa fratelui lor cel întâi-născut.
Şi a venit un sol la Iov şi a zis:
�Boii arau şi măgăriţele păşteau
lângă ei şi sabeenii* s-au arun-
cati asupra lor şi i-au luat şi au
lovit pe slujitori cu ascuţişul sa-
biei; şi numai eu singur am scă-
pat, ca să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a ve-
nit altul şi a zis: �Focul* lui Dum-
nezeu a căzut din ceruri şi a ars
oile şi pe slujitori şi i-a mistuit;
şi numai eu singur am scăpat, ca
să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a ve-
nit altul şi a zis: �Caldeenii* au fă-
cut trei cete şi s-au aruncat asupra
cămilelor şi le-au luat şi au lovit
pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi
numai eu singur am scăpat, ca
să-ţi dau de ştire�.

Pe când încă vorbea el, a venit
altul şi a zis: �Fiii* tăi şi fiicele tale
mâncau şi beau vin în casa fratelui
lor cel întâi-născut şi, iată, a venit
un vânt mare de dincolo de pustiu
şi a izbit cele patru colţuri ale ca-
sei şi ea a căzut peste tineri şi ei
au murit; şi numai eu singur am
scăpat, ca să-ţi dau de ştire�.
Şi Iov s-a ridicat şi şi-a sfâ-

şiat* mantaua şi şi-a ras capul;
şi a căzut** la pământ şi s-a în-
chinat. Şi a zis:

*Cap. 2.5;
19.21.
**Is. 8.21.
Mal. 3.13,14

*Ecl. 9.12.

*Gen. 10.7.
Cap. 6.19.

*Gen. 19.24.
Lev. 10.2.
Num. 11.1-3.

*Gen. 11.28;
11.31.

*Vers. 4,13.

*Gen. 37.29.
Ios. 7.6.
Ezra 9.3.
**1 Pet. 5.6.

IOV

*Ier. 25.20.
Plân. 4.21.
**Ezec. 14.14
Iac. 5.11.
�Gen. 6.9;
17.1
Deut. 18.13.
��Gen. 22.12;
42.18.
Ex. 18.21.
Pr. 8.13.
*�Cap. 28.28
*Cap. 42.13.
*Cap. 42.12.
**Cap. 29.25

*Gen. 8.20.
Cap. 42.8.
**Cap. 8.4.
�1 Împ. 21.10;
21.13.

*1 Împ. 22.19
Cap. 2.1; 38.7

*Mt. 12.43.
1 Pet. 5.8.

*Num. 12.7.
Ios. 1.2,7.
Cap. 2.3;
42.7,8.
**Cap. 8.20;
9.20.

*Apoc. 12.9;
12.10.

*Cap. 29.2.
Ps. 34.7.
**Cap. 31.25
Ps. 128.1,2.
Pr. 10.22.
�Vers. 3.
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IOV

�Gol* am ieşit din pântecele
mamei mele
şi gol mă voi întoarce acolo:
DDDDDomnul a dat** şi DDDDDomnul a

luat�;
binecuvântat�� fie Numele

DDDDDomnului!�
În toate acestea, Iov n-a pă-

cătuit şi n-a spus* nimic nepo-
trivit faţă de Dumnezeu.
Şi a fost ziua când fiii lui

Dumnezeu au venit* să se înfă-
ţişeze înaintea DDDDDomnului; şi a
venit şi Satan printre ei ca să se
înfăţişeze înaintea DDDDDomnului. Şi
DDDDDomnul i-a zis lui Satan: �De unde
vii?� Şi Satan a răspuns* DDDDDom-
nului şi a zis: �De la cutreierarea
pământului şi de la plimbarea
acolo pe el�. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Satan: �Ai privit tua la robul Meu
Iov, că nu este nimeni ca el pe
pământ, bărbat integru* şi drept,
temător de Dumnezeu şi care se
abate de la rău? Şi rămâne tare**
în integritatea lui, deşi M-ai întă-
râtat împotriva lui, ca să-l înghit�
fără motiv�. Şi Satan a răspuns
DDDDDomnului şi a zis: �Piele pentru
piele! Da, omul va da tot ce are
pentru viaţa lui. Dar întinde-Ţi*
mâna acum şi atinge-Te de osul**
lui şi de carnea lui şi vezi dacă
nu Te va blestema în faţă!� Şi
DDDDDomnul* a zis lui Satan: �Iată,
este în mâna ta, numai cruţă-i
viaţab�.
Şi Satan a ieşit dinaintea fe-

ţei DDDDDomnului şi a lovit pe Iov
cu bube rele, din tălpi* până în
creştet. Şi el a luat un ciob ca
să se scarpine cu el şi s-a aşezat
în cenuşă*. Şi soţia lui i-a zis:
�Încă eşti tare în integritatea ta?
Blestemă pe Dumnezeu şi mori!�
Dar el i-a zis: �Vorbeşti cum ar
vorbi una din femeile fără minte.
Ce? Am primit* de la Dumnezeu
binele şi să nu primim răul?�

În toate acestea, Iov n-a pă-
cătuit** cu buzele lui.
Şi trei prieteni* ai lui Iov au

auzit de tot răul acesta care ve-
nise peste el şi au venit fiecare
din locul lui: Elifaz din Teman** şi
Bildad din Şuah� şi Ţofar din
Naama; şi s-au vorbit între ei să
vină să plângă�� cu el şi să-l
mângâie. Şi şi-au ridicat ochii de
departe şi nu l-au recunoscut; şi
şi-au înălţat glasul şi au plâns.
Şi şi-au sfâşiat fiecare mantaua
şi au aruncat* ţărână deasupra
capetelor lor, spre ceruri. Şi au
stat jos cu el pe pământ şapte
zile şi şapte* nopţi şi nici unul nu
i-a spus un cuvânt, pentru că ve-
deau că durerea lui era foarte mare.

!c După aceasta, Iov şi-a des-
chis gura şi şi-a blestemat ziua.
Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Să piară* ziua în care m-am

născut şi noaptea care a zis: «S-a
zămislit un copil de parte bărbă-
tească!»

Ziua aceea să fie întuneric*;
să n-o caute Dumnezeud de sus şi
să nu strălucească lumina peste
ea!

Întunericul şi umbra morţii*
s-o cuprindăe; un nor să se aşeze
peste ea; tot ce întunecă ziua s-o
înspăimânte**!

Noaptea aceea: s-o cuprindă
negura, să nu se bucuref între zi-
lele anului, să nu intre în numă-
rul lunilor!

Iată, pustieg să rămână noap-
tea aceea! Nici un sunet de bucu-
rie să nu vină în ea!

S-o blesteme cei care bleste-
mă ziua, cei care sunt gata* să
trezească leviatanul!

Să se întunece stelele amur-
gului ei; să aştepte lumină şi să
nu fie şi să nu vadă genele zori-
lor!

Pentru că n-a închis uşile pân-

*Ps. 49.17.
Ecl. 5.15.
1 Tim. 6.7.
**1 Sam. 2.7,8
Ecl. 5.19.
Iac. 1.17.
�Mt. 20.15.
��Ef. 5.20.
1 Tes. 5.18.

*Cap. 2.10.

*Cap. 1.6.

*Cap. 1.7.

*Cap. 1.1,8.
**Cap. 27.5;
27.6.
�Cap. 9.17.

*Cap. 1.11.
**Cap. 19.20

*Cap. 1.12.

*Is. 1.6.

*2 Sam. 13.19
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tecelui mamei mele, nici n-a as-
cuns necazul dinaintea ochilor
mei.

" a De ce n-am murit* din
pântece � să fi ieşit din pântece
şi să-mi fi dat duhul?

Pentru ce m-au întâmpinat ge-
nunchii*? Şi pentru ce sânii, ca
să sug?

Pentru că acum aş zace* şi aş
fi liniştit; aş dormi şi aş avea
odihnă,

cu împăraţii şi cu sfătuitorii
pământului, care au ziditb* locuri
pustii pentru ei înşişi,

sau cu stăpânitorii care aveau
aur*, care îşi umpleau casele cu
argint;

sau, ca o naştere* timpuriec,
n-aş mai fi fost, ca pruncii care
n-au văzut lumina!

Acolo cei răi încetează să
tulbure şi acolo cei sleiţi de pu-
teri se odihnesc*.

Acolo cei captivi sunt uşuraţi
cu toţii, nu aud* glasul asupri-
torului.

Cel mic şi cel mare sunt aco-
lo şi robul este eliberat de stă-
pânul său.

" Pentru ce se dă* lumină ce-
lui care este în necaz şi viaţă ce-
lor amărâţi** la suflet,

care aşteaptă* moartea şi nu
este şi sapă pentru ea mai mult
decât pentru comorile** ascunse,

care se bucură foarte mult şi
se veselesc când găsesc mormân-
tul,

omului căruia îi este ascunsă
calea lui şi pe care Dumnezeu l-a
îngrădit* din toate părţile?

Pentru că suspinul meu vine
înaintea pâinii* mele şi gemetele
mele se varsă** ca apele.

De ceea ce m-am temut aceea
a venit peste mine; şi ceea ce mă
înspăimânta m-a ajuns.

Nu eram în siguranţă, nici n-a-
veam linişte, nici n-aveam odih-
nă şi a venit tulburarea�.

! Şi Elifaz din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Dacă s-ar încerca un cuvânt
către tine, te-ai mâhni? Dar cine*
se poate opri să nu vorbească?

Iată, tu ai învăţat pe mulţi şi
ai întărit mâinile* slabe.

Cuvintele tale au ridicat pe cel
care se poticnea şi ai întărit ge-
nunchii* care se plecau.
Şi acum necazul a venit peste

tine şi eşti mâhnit, te atinge* pe
tine şi eşti tulburat!

N-a fost temerea ta de Dum-
nezeu încrederea ta, şi integri-
tatea* căilor tale, speranţa** ta?

" Adu-ţi aminte, te rog, cine,
fiind nevinovat*, a pierit? Şi un-
de au fost nimiciţi cei drepţi?

După cum am văzut eu, cei
care ară* nelegiuirea şi seamănă
tulburarea, o seceră.

La suflarea* lui Dumnezeu
sunt nimiciţi şi la răsuflarea nă-
rilor Lui, ei pier.

Răcnetul leului şi glasul leu-
lui fioros şi dinţii* leilor tineri
sunt zdrobiţi.

Leul bătrân piere din lipsă
de pradă şi puii* leoaicei se îm-
prăştie.

" Acum s-a furişat un cuvânt
până la mine şi urechea mea i-a
prins şoapta*.

În gânduri din viziuni* de
noapte, când cade somnul adânc
peste oameni,

m-a cuprins teama* şi fiorul şi
acesta a făcut să-mi tremure toate
oasele.
Şi un duhd a trecut pe dinain-

tea feţei mele; mi s-a zbârlit părul
pe carne.

El stătea nemişcat, dar nu i-am
putut distinge înfăţişarea. Un chip
era înaintea ochilor mei; am au-
zit un susur lin şi un glas:

«Poate fi omul* muritor mai
drept decât Dumnezeu? Poate fi
un om mai curat decât Crea-
torul** său?
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Iată, El nu Se încrede* în
slujitorii Săi şi găseşte greşelia la
îngerii Săi:

Cu cât mai mult* pe cei care
locuiesc în case de lut**, a căror
temelie� este în ţărână, care sunt
striviţi ca molia?

De dimineaţă până seara sunt*
zdrobiţi, pier** pentru totdeauna
fără să se ia aminte la ei.

Nu este smulsă* funia cortu-
lui lor în ei? Mor, şi nu cu înţe-
lepciune**!»

Strigă acum! Este cine să-ţi
răspundă? Şi spre care dintre
sfinţi* te vei îndrepta?

Pentru că supărarea* ucide pe
nebun şi invidia omoară pe cel
prost.

Am văzut* pe nebun prinzând
rădăcină, dar îndată i-am bles-
temat** locuinţa.

Fiii* săi sunt departe de adă-
postb şi sunt striviţi la poartă şi
nu este cine** să-i scape.

Flămândul îi mănâncă seceri-
şul şi-l scoate chiar şi din spini; şi
laţul îi apucă* averea.

Pentru că nenorocirea nu ră-
sare din ţărână şi necazul nu în-
colţeşte din pământ.

Pentru că omul se naşte* pen-
tru necaz, aşa cum scânteilec zboa-
ră în sus.

"  Cât despre mine, eu voi
căuta* pe Dumnezeu şi lui Dumne-
zeu Îi voi încredinţa cauza mea,

Lui, care face lucruri* mari
şi nepătrunse, lucruri minunate
fără număr;

Care dă ploaie* pe faţa pă-
mântului şi trimite ape pe faţa
câmpurilor;

Care aşază în înălţime* pe cei
care sunt jos; şi cei îndureraţi
sunt înălţaţi în belşug.

El risipeşte* planurile celor
vicleni, şi mâinile lor nu împli-
nesc sfatul lor.

El prinde* pe cei înţelepţi în

viclenia lor şi sfatul celor şireţi
este răsturnat.

Ziua îi întâmpină întunericul
şi la amiază* bâjbâie ca noaptea.

Dar El scapă* de sabie pe cel
nevoiaş**, din gura lor şi din
mâna celui puternic.
Şi astfel săracul* are speran-

ţă şi nedreptatea îşi închide
gura**.

" Iată, ferice de omul pe care
îl corectează* Dumnezeu; deci nu
dispreţui mustrarea Celui Atot-
puternic.

Pentru că El răneşte* şi El lea-
gă; El loveşte şi mâinile Lui vindecă.

Din şase* necazuri El te va
scăpa; şi în şapte, nici un rău nu
te va atinge.

În foamete* El te va răscum-
păra din moarte, şi în război**,
din puteread sabiei.

Vei fi ascuns de biciul* limbii
şi nu te vei teme de pustiire**
când vine.

Vei râde* de pustiire şi de foa-
mete şi nu te vei teme de fiare-
le** pământului.

Pentru că vei fi în legământ cu
pietrele* câmpului, iar fiarele
câmpului vor fi în pace cu tine.
Şi vei şti că al tău cort* este

în pacee; şi-ţi vei cerceta locuinţa
şi nu-ţi va lipsi nimic.
Şi vei şti că sămânţa* ta este

numeroasă, iar odrasla** ta ca
iarba� pământului.

Vei intra în mormânt la o bună
bătrâneţe*, ca snopul de grâu
strâns la timpul său.

Iată aceasta, noi am cerce-
tat-o*, aşa este; ascult-o şi cu-
noaşte-o pentru tine însuţi�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�O, dacă mi s-ar cântări* cu

grijă durerea şi mi s-ar pune în
balanţă toată nenorocirea mea!

Pentru că acum ar fi mai grele
decât nisipul* mărilor; de aceea
cuvintele mele sunt pripitef.
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Pentru că săgeţile* Celui Atot-
puternic sunt în mine, otrava lor îmi
secătuieşte** duhul; spaimele� lui
Dumnezeu se rânduiesc de bătaie
împotriva mea.

Zbiară măgarul* sălbatic lân-
gă iarbă? Sau mugeşte boul lângă
nutreţul său?

Ce este fără gust se poate
mânca fără sare? Sau este vreun
gust în albuşul de ou?

Ceea ce sufletul meu refuză
să atingă, aceea îmi este ca hra-
nă* dezgustătoare.

" O, de mi s-ar împlini cere-
rea şi de mi-ar da Dumnezeu
dorinţa mea!
Şi de ar vrea* Dumnezeu să

mă zdrobească, să dea drumul
mâinii Sale şi să mă nimicească!

Atunci tot aş avea o mângâ-
iere; şi în durerea care nu cruţă,
m-aş bucura că n-am tăgăduit*
cuvintele Celui Sfânt.

Ce este tăria mea, ca să aş-
tept*, şi ce este sfârşitul meu, ca
să fiu răbdătora?

Este tăria mea, tăria pietrelor?
Este carnea mea de aramă?

Nu sunt fără ajutor* în mine
şi n-a fost alungată orice înţelep-
ciuneb de la mine?

" Pentru cel care este în leşin,
se cuvine îndurare* de la priete-
nul său; altfel, va părăsi teme-
rea** de Cel Atotputernic.

Fraţii* mei s-au arătat înşelă-
tori ca un pârâu, ca albia pâra-
ielor** care trec,

care se tulbură din cauza ghe-
ţii, în care se ascunde zăpada.

La timpul când scad, seacă*;
şi când le atinge căldura, dispar
din locul lor;
şerpuiesc pe cărările cursului

lor, înaintează în pustiuc şi pier.
Caravanele din Tema* le cău-

tau cu privirea, călătorii din Se-
ba** le aşteptau;

dar au fost ruşinaţi* de în-

crederea lor, au ajuns acolo şi au
fost uimiţi.

Aşa şi voi*, acum sunteţi ni-
mic; aţi văzut un lucru de groază
şi v-aţi înspăimântat**.

Am zis eu vreodată: «Daţi-mi
sau faceţi-mi un dar din averea
voastră
şi scăpaţi-mă din mâna asu-

pritorului şi răscumpăraţi-mă din
mâna celor neîndurători»?

" Învăţaţi-mă, şi voi tăcea*;
şi faceţi-mă să înţeleg în ce
m-am rătăcit.

Cât de tari sunt cuvintele drep-
te! Dar ce dovedeşte mustrarea
voastră?

Gândiţi să-mi răsturnaţi vor-
bele? Şi cuvintele* celui disperat
sunt în adevăr în vânt?

Da, vă aruncaţi asupra orfa-
nului şi săpaţi* pe prietenul
vostru.

Acum deci, dacă vreţi, pri-
viţi-mă; vă voi minţi eu în faţă?

Întoarceţi-vă*, vă rog; să nu
fie nedreptate; da, întoarceţi-vă
din nou, dreptatea** mea este
aici.

Este nedreptate pe limba mea?
Să nu poată cerul gurii* mele
deosebi răutatea?

Nu are omul o viaţă de lup-
tăd* pe pământ? Şi nu sunt zilele
lui ca zilele unui lucrător plătit**?

Cum tânjeşte robul după um-
bră şi cum îşi aşteaptă lucrătorul
plata,

aşa sunt făcut, să am luni de
deşertăciune*; şi nopţi de necaz
sunt rânduite pentru mine.

Dacă mă culc, zic: «Când* mă
voi trezi şi îşi va încheia noaptea
măsurae?» Şi sunt sătul de fră-
mântări până în revărsatul zorilor.

Carnea* mea este acoperită
de viermi** şi de coji de ţărână,
pielea mea crapă şi face puroi.

Zilele mele* trec mai repede
decât suveica ţesătorului şi se
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sfârşesc fără speranţă**.
Adu-Ţi aminte că viaţa mea*

este o suflare; ochiul meu nu va mai
vedea** binele.

Ochiul* celui care mă priveş-
te nu mă va mai vedea; ochii
Tăi vor fi asupra mea şi eu nu
voi mai fi**.

Norul se împrăştie* şi trece;
aşa şi cel care coboară** în Lo-
cuinţa morţilor, nu se va mai
ridica,

nu se va mai întoarce la casa
lui, iar locul* lui nu-l va mai cu-
noaşte.

"  De aceea nu-mi voi mai
stăpâni* gura; voi vorbi în strâm-
torarea duhului meu, mă voi
plânge** în amărăciunea sufle-
tului meu.

Sunt eu o mare sau un monstru*
marin, de pui străji asupra mea?

Când zic: «Patul* meu mă va
mângâia, culcuşul meu îmi va ali-
na plângerea»,

atunci mă înspăimânţi prin
visuri şi mă îngrozeşti cu viziuni,

încât sufletul meu alege su-
grumarea, moartea mai bine de-
cât oaselea mele!

Le dispreţuiesc*, nu voi trăi
pentru totdeauna! Lasă-mă**,
pentru că zilele� mele sunt o su-
flareb!

" Ce este* omul, ca să-l pre-
ţuieşti şi ca inima Ta să se ocupe
cu el,
şi ca să-l cercetezi* în fiecare

dimineaţă şi ca să-l încerci în fie-
care clipă?

Până când nu-Ţi vei abate*
privirea de la mine şi nu mă vei
lăsa liniştit, până îmi voi înghiţi
saliva?

Am păcătuit*: ce Ţi-am făcut?
Păzitor** al omului, de ce m-ai
pus ca ţintă� a Ta, încât îmi sunt
o povară mie însumi?
Şi pentru ce nu-mi ierţi*

abaterea şi nu îndepărtezi nele-
giuirea mea? Pentru că acum mă

voi culca** în ţărână şi mă
vei căuta şi nu voi mai fi�.

! Şi Bildad din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Până când vei spune aceste
lucruri şi vor fi cuvintele* gurii
tale un vânt puternic?

Va răsturna* Dumnezeu jude-
cata? Sau va răsturna Cel Atot-
puternic dreptatea?

Dacă fiii tăi au păcătuit* îm-
potriva Lui, i-a dat în mâna
fărădelegii lor.

Dacă tu vei căuta* stăruitor
pe Dumnezeu şi vei face cerere
Celui Atotputernic,

dacă eşti curat şi drept, ne-
greşit El Se va ridica* pentru tine
şi va face să prospere locuinţa**
dreptăţii tale.
Şi începutul tău a fost mic, dar

sfârşitul* tău va fi foarte mare.
" Pentru că întreabă*, te rog,

generaţia dinainte şi ia aminte
la cercetările părinţilor lor

(pentru că noi suntem* de ieri
şi nu avem cunoştinţă, pentru că
zilele** noastre pe pământ sunt o
umbră).

Nu te vor învăţa ei, nu-ţi vor
spune ei şi vor scoate cuvinte din
inima lor?

Se înalţă papirusul fără baltă?
Creşte trestia fără apă?

Încă* în verdeaţa ei, fără să
fie tăiată, se usucă înaintea ori-
cărei ierbi.

Aşa sunt cărările tuturor celor
care-L uită* pe Dumnezeu; şi
speranţa** celui neevlavios va
pieri.

Încrederea lui va fi tăiată şi
speranţa lui este o pânzăc* de pă-
ianjen:

se va rezema* de casa lui, dar
ea nu va sta; se va agăţa de ea,
dar ea nu va rezista.

El este plin* de sevă înaintea
soarelui şi ramura lui se întinde
peste grădina lui;

rădăcinile lui se împletesc în-
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*Cap. 30.15.
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*Cap. 8.18;
20.9.
Ps. 103.16.

*Cap. 10.1.
Ps. 39.1,9;
40.9.
**1 Sam. 1.10

*Ezec. 32.2;
32.3.

*Cap. 9.27.
Ps. 6.6.

*Cap. 10.1.
**Cap.
10.20; 14.6.
Ps. 39.13.
�Ps. 62.9.

*Cap. 22.2.
Ps. 8.4; 144.3
Ev. 2.6.

*Cap. 14.3.

*Cap. 9.18;
10.20.

*Cap. 35.3.
**Ps. 36.6.
�Cap. 16.12.
Ps. 21.12.
Plân. 3.12.

*Cap. 9.28;
10.14.
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Rom. 3.5.

*Cap. 1.5,18.

*Cap. 5.8,17;
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*Cap. 22.27;
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Ps. 7.6.
**Cap. 5.24.

*Cap. 42.12.

*Deut. 4.32;
32.7.
Cap. 15.18.

*Gen. 47.9.
1 Cr. 29.15.
Cap. 7.6.
**Cap. 14.2.
Ps. 39.5;
102.11; 144.4

*Ps. 129.6.
Ier. 17.6.

*Ps. 9.17.
**Cap. 11.20;
18.14; 27.8.
Ps. 112.10.
Pr. 10.28.

*Is. 59.5,6.

*Cap. 27.18.
Ps. 49.11.

*Ps. 37.35.
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tr-o grămadă de pietrea; el vede
locaşul pietrelorb;

dacă-l va smulgec* din locul
său, acesta îl va tăgădui: «Nu
te-am văzut niciodată».

Iată, aceasta* este bucuria căii
lui; şi din ţărână vor creşte alţii.

Iată, Dumnezeu nu va res-
pinge* pe omul integru, nici nu
va susţine* mâna celor răi,

până când îţi va umple* gura
cu râs, şi buzele cu strigăt de bu-
curie;

cei care te urăsc vor fi îmbră-
caţi* cu ruşine şi cortul** celor
răi nu va mai fi�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, ştiu că aşa este.

Dar cum poate omul să fie drept*
înaintea lui Dumnezeud?

Dacă doreşte să se certe* cu
El, nu-I va putea răspunde la un
singur lucru dintr-o mie.

El este înţelept* cu inima şi
tare în putere: cine s-a întărit îm-
potriva Lui şi a avut pacee?

El este Cel care mută munţii
şi ei nu ştiu căf El îi răstoarnă
în mânia Sa;

Cel care zguduie* pământul
din locul** său şi îi cutremură
stâlpii�;

Cel care porunceşte soarelui*,
şi el nu răsare, şi pune o pecete pe
stele;

El singur întinde* cerurile şi
păşeşte pe înălţimile mării;

Cel care face* Ursa Mare,
Orionul şi Pleiadele şi cămări-
le** sudului;

Cel care face lucruri* mari, de
nepătruns, şi minuni fără număr.

Iată, El trece* pe lângă mine
şi nu-L văd; şi trece pe alături
şi nu-L observ.

Iată, El răpeşte; cine-L va îm-
piedica? Cine-I va zice: «Ce*
faci?»

Dumnezeu nu-Şi retrage mâ-

nia: sprijinitorii mândrieig* se
pleacă sub El.

Cu cât mai puţin* să-I răspund
eu, să-mi aleg cuvintele cu El,

Căruia, chiar dacă aş fi drept*,
nu I-aş răspunde; aş cere îndu-
rare Judecătorului meu!

Dacă aş striga şi mi-ar răs-
punde, tot n-aş crede că Şi-a ple-
cat urechea la glasul meu �

El, care mă zdrobeşte cu o
furtună şi îmi înmulţeşte rănile
fără motiv*;

Care nu mă lasă* să răsuflu,
ci mă satură de amărăciuni**.

Dacă este vorba de putere,
iată, El este puternic*; şi dacă
este vorba de judecată, cine îmi
va fixa un termen?

Dacă m-aş îndreptăţi, gura
mea m-ar condamna; dacă aş
fi integru, El m-ar dovedi stricat.

Dacă aş fi integru, nu m-aş
uita la sufletul meuh, mi-aş dis-
preţui* viaţa!

" Totuna este; de aceea am
zis: El nimiceşte pe cel integru*
şi pe cel rău.

Dacă biciul ucide deodată,
El Îşi bate joc* de încercarea ce-
lui nevinovat.

Pământul este dat în mâna
celui rău; El acoperă feţele ju-
decătorilor lui. Dacă nu El, a-
tunci cine?

" Acum zilele* mele trec mai
repede decât un alergător; ele
fug, nu văd binele;

trec iute ca şi corăbiile de tres-
tie, ca un vultur* care se repede
asupra prăzii.

" Dacă zic: «Îmi voi uita*
plângerea, îmi voi schimba înfă-
ţişarea şi mă voi lumina!»,

sunt îngrozit* de toate chi-
nurile mele: ştiu că nu mă vei ţine
nevinovat**.

Fie aceasta, că sunt răui: de
ce deci să mă trudesc în zadarj?
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*Ps. 35.26.
**Cap. 15.34;
18.14.

*Ps. 143.2.
Rom. 3.20.

*Cap. 10.2;
13.19; 23.6;
40.2.
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**Cap. 26.11
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*Is. 13.10.
Ezec. 32.7,8.

*Gen. 1.6.
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*Gen. 1.16.
Cap. 38.31.
Amos 5.8.
**Cap. 37.9.

*Cap. 5.9.
Ps. 71.15.

*Cap. 23.8,9;
35.14.

*Is. 45.9.
Ier. 18.6.
Rom. 9.20.
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Ezec. 21.3.
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Dacă m-aş spăla* cu apă din
zăpadă şi mi-aş curăţa mâinile cu
leşiea,

totuşi Tu m-ai afunda în groa-
pă şi chiar hainele mele nu m-ar
suferi.

Pentru că El nu este om* ca
mine, ca să-I răspund, ca să mer-
gem împreună la judecată.

Nu este* între noi un mijlo-
citorb care să-şi pună mâna peste
amândoi.

Să-Şi îndepărteze* nuiaua de
peste mine şi groaza Lui să nu
mă înspăimânte.

Atunci voi vorbi* şi nu mă
voi teme de El. Dar nu este aşa
cu mine.

Sufletul meu este dezgustat*
de viaţa mea; voi da curs liber
plângerii mele, voi vorbi** în
amărăciunea sufletului meu.

Voi zice lui Dumnezeu: «Nu
mă condamna! Fă-mă să ştiu
pentru ce Te cerţi cu mine.

Îţi placec să asupreşti, să dis-
preţuieşti lucrarea mâinilor* Tale
şi să străluceşti peste sfatul**
celor răi?

Ai ochi de carne? Vezi* Tu
cum vede omul muritor?

Sunt zilele Tale ca zilele unui
muritor, şi anii* Tăi ca zilele
omului,

ca să cercetezi nelegiuirea
mea şi să-mi vezi păcatul,

când ştii* că nu sunt rău şi că
nimeni nu scapă** din mâna Ta?

Mâinile* Tale m-au format şi
m-au întocmit de jur-împrejur
într-un tot; şi Tu mă înghiţi!

Adu-Ţi aminte, Te rog, că
Tu* m-ai întocmit ca lutul şi că
Tu mă vei întoarce** din nou în
ţărână.

Nu m-ai muls Tu ca laptele şi
m-ai închegat ca brânza?

M-ai îmbrăcat* cu piele şi cu
carne şi m-ai împletit cu oase şi
cu tendoane,

mi-ai dat viaţă şi îndurare şi

grija Ta mi-a păstrat duhul.
Şi aceste lucruri le ascundeai

Tu în inima Ta; ştiu că aceasta
era în Tine.

" Dacă am păcătuit, m-ai ur-
mărit* şi nu mă vei considera
nevinovat de nelegiuirea mea.

Dacă am fost rău*, vai de
mine! Şi dacă am fost drept**,
nu mi-aş ridica eu capul, fiind
sătul de dispreţ şi văzându-mi
necazul�.
Şi el creşte: mă urmăreşti* ca

un leu fioros şi-Ţi arăţi din nou
minunile Tale în mine.

Îţi înnoieşti martorii împotri-
va mea şi-Ţi înmulţeşti furia
împotriva mea. Rău după rău şi
timp de trudă sunt cu mine.

"  Şi pentru ce* m-ai scos
din pântece? Mi-aş fi dat duhul
şi nici un ochi nu m-ar fi văzut!

Aş fi ca şi cum n-aş fi fost;
din pântece aş fi fost dus la
mormânt!

Nu sunt* zilele mele puţine?
Încetează deci şi lasă-mă sin-
gur**, ca să-mi revin puţin,

înainte de a mă duce şi să nu
mă mai întorc* niciodată, în ţa-
ra** întunericului şi a umbrei�
morţii,

o ţară întunecoasă ca întune-
ricul gros al umbrei morţii, fără
nici o rânduială, unde strălucirea
este ca întunericul gros»�.

! Şi Ţofar din Naama a răs-
puns şi a zis:

�Să nu primească răspuns
mulţimea de cuvinte*? Şi să nu
fie îndreptăţit un om care vor-
beşte multd?

Vor face minciunilee tale ca
oamenii să amuţească? Şi îţi vei
bate tu joc* şi nimeni să nu te
ruşineze?

Pentru că ai zis: «Învăţătura*
mea este curată şi sunt fără pată
în ochii Tăi».

Dar dacă ar vorbi Dumnezeu şi
Şi-ar deschide buzele împotriva ta
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Ier. 49.19.
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Vers. 19.
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*1 Împ. 19.4.
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**Cap. 7.11.
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*1 Sam. 16.7.
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*Ps. 139.15,16
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şi ţi-ar descoperi tainele în-
ţelepciunii, cum ele sunt dublul a
ceea ce este cunoscut! Şi să ştii
că Dumnezeu lasă uitării* din
nelegiuirea ta.

" Poţi tu, cercetând, să des-
coperi* ce este în Dumnezeu? poţi
tu să-L descoperi, desăvârşit, pe
Cel Atotputernic?

Sunt ca înălţimile cerurilor!
Ce poţi face tu? Mai adânci decât
Locuinţa morţilor: ce poţi ştii tu?

Măsura ei este mai lungă de-
cât pământul şi mai lată decât
marea!

Dacă trece şi închide* şi chea-
mă la judecată, cine-L va opri?

Pentru că El cunoaşte* pe
oamenii deşerţi şi vede nelegiuire
chiar dacă nu se poate zări.

Totuşi omul nepriceput va
îndrăzni*, deşi omul este născut
ca mânzul unui măgar** sălbatic.

" Dacă-ţi vei îndrepta inima*
şi-ţi vei întinde** mâna spre El,

dacă îndepărtezi* nelegiuirea
care este în mâna ta şi nu laşi
nedreptatea** să locuiască în
corturile tale,

atunci da, îţi vei ridica* faţa
fără pată; şi vei fi neclintit şi nu
te vei teme,

pentru că vei uita* necazul; îţi
vei aduce aminte de el ca de nişte
ape care s-au scurs.
Şi viaţa îţi va fi mai senină*

decât ziua la amiază; deşi vei fi
învăluit în întuneric, vei fi ca
dimineaţa.
Şi vei avea încredere, pentru că

va fi speranţă; şi cercetând
în jur, te vei odihni* în siguranţă.
Şi te vei culca şi nimeni nu te

va înfricoşa şi mulţi vor căuta*
bunăvoinţa ta.

Dar ochii* celor răi se vor
topi; şi scăparea va pieri de la
ei şi speranţa** lor va fi să-şi
dea sufletul�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, voi sunteţi po-

porul şi cu voi* va muri înţelep-
ciunea!

Am şi eu mintea* ca voi, nu
sunt mai prejos decât voi. Şi cine
nu ştie lucruri ca acestea?

Sunt ca unul care a ajuns o bat-
jocură* a prietenului său, eu, care
strig** către Dumnezeu şi căruia
El îi va răspunde; cel drept, cel
integru este de batjocură!

Cel care este gata să-şi îm-
piedice piciorul este o lampă
dispreţuită în gândul celui fără
grijib.

" Corturile pustiitorilor pros-
perăc* şi cei care-L întărâtă pe
Dumnezeu sunt în siguranţă, ei,
care poartă** un dumnezeu în
mâna lord.

" Dar întreabă acum anima-
lele, şi te vor învăţa; şi păsările
cerurilor, şi îţi vor spune;

sau vorbeşte pământului, şi te
va învăţa, şi peştii mării îţi vor
istorisi.

Cine nu cunoaşte despre toate
acestea, că mâna* DDDDDomnului le-a
făcut,

în a cărui mână* este sufletule

oricărei fiinţe vii, şi duhulf** ori-
cărei făpturig omeneşti?

Nu deosebeşte* urechea cu-
vintele, cum gustă cerul gurii
mâncarea?

La bătrâni* este înţelepciunea,
şi în lungimea zilelor, priceperea.

La El* este înţelepciunea şi
tăria; la El, sfatul şi priceperea.

Iată, El surpă* şi nu se zideşte
din nou; închide** pe om şi nu i
se deschide.

Iată, El opreşte* apele şi ele
seacă; El le dă** drumul şi ele
răstoarnă pământul.

La El este tăria şi cunoştinţa*
deplină; cel înşelat şi înşelătorul
sunt ai Lui.
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a Lit. �inimă�    b Sau �Dispreţ pentru nenorocire este în gândul celui fără griji, pregătit pentru cei al căror
picior se clatină�    c Sau �sunt în pace�    d Sau �în a căror mână Dumnezeu aduce�    e Sau �viaţa�    f Sau
�suflarea�    g Lit. �cărni�
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El izgoneşte pe sfătuitori pră-
daţi şi îi face nebuni* pe judecători.

El dezleagă* legăturile împă-
raţilor şi le leagă coapsele cu un
brâu.

El îi izgoneşte prădaţi pe pre-
oţi şi îi răstoarnă pe cei puternici.

El închide buzele* celor siguri
de cuvintele lor şi ia mintea bă-
trânilor.

El varsă* dispreţ peste cei
mari şi slăbeşte brâul celor puternici.

El descoperă* lucrurile adânci
din întuneric şi aduce la lumină
umbra morţii.

El înmulţeşte* naţiunile şi El
le nimiceşte. El răspândeşte na-
ţiunile şi El le strânge.

El ia minteaa căpeteniilor po-
porului pământului şi-i face* să
rătăcească într-un pustiu fără drum.

Ei bâjbâie* prin întuneric fă-
ră lumină; şi El îi face să se cla-
tineb** ca un om beat.

Iată, pe toate mi le-a văzut
ochiul; urechea mea a auzit şi a
înţeles.

Ce ştiţi* voi, ştiu şi eu: nu sunt
mai prejos decât voi.

Dar eu vreau* să vorbesc cu
Cel Atotputernic şi doresc să mă
apărc înaintea lui Dumnezeu.

Pentru că,  în adevăr, voi sun-
teţi născocitori ai minciunii, toţi
sunteţi doctori* de nimic.

O, de aţi fi tăcut de tot! Şi a-
ceasta v-ar fi fost înţelepciune*!

"  Ascultaţi acum apărarea
mea şi luaţi seama la argumente-
le buzelor mele!

Veţi vorbi* nedrept pentru
Dumnezeu? Şi pentru El rostiţi
înşelăciune?

Veţi fi părtinitori cu El? Vă
veţi certa pentru Dumnezeu?

Va fi bine dacă vă va cerceta
El? Sau Îl veţi batjocorid cum
batjocoreştee cineva pe un om?

El vă va mustra negreşit, dacă
în ascuns veţi fi părtinitori.

Nu vă înspăimântă măreţia*
Sa? Şi nu cade peste voi groaza
Lui?

Spusele voastre vestite sunt
proverbe de cenuşă, apărările
voastre sunt apărări de lut.

Tăceţi, lăsaţi-mă, şi voi vorbi,
orice mi s-ar întâmpla.

" De ce mi-aş lua carnea* în
dinţi şi mi-aş pune viaţa** în
mână?

Iată, chiar dacă mă va omorî*,
tot mă voi încrede în El. Dar îmi
voi apăra** căile înaintea feţei Lui.
Şi aceastaf va fi salvarea mea,

că un om neevlaviosg nu va veni
înaintea feţei Lui.

Ascultaţi cu atenţie cuvântul
meu, şi cu urechile voastre vorbi-
rea mea!

Iată, acum voi prezenta cauza
mea dreaptă; ştiu că voi fi în-
dreptăţit.

Cine* este cel care se ceartă
cu mine? Pentru că, dacă aş tă-
cea acum, mi-aş da** duhul.

" Numai* două lucruri nu-mi
face şi nu mă voi ascunde dinain-
tea feţei Tale:

Depărtează-Ţi* mâna de pes-
te mine şi să nu mă înspăimânte
groaza Ta.

Deci cheamă-mă, şi eu voi
răspunde*. Sau voi vorbi eu şi
răspunde-mi Tu.

Câte sunt nelegiuirile şi păca-
tele mele? Fă-mă să-mi cunosc
fărădelegea şi păcatul meu!

Pentru ce Îţi ascunzi* faţa şi
mă socoteşti vrăjmaşul** Tău?

Vrei să înspăimânţi o frunză*
mânată de vânt şi să urmăreşti
miriştea** uscată?

Pentru că scrii lucruri amare*
împotriva mea şi mă faci să moş-
tenesc nelegiuirile** tinereţii mele.
Şi îmi pui* picioarele în butuci

şi însemni toate cărările mele, tragi
o linie în jurul tălpilor picioarelor
mele,

*2 Sam. 15.31;
17.14,23.
Is. 19.12;
29.14.
1 Cor. 1.19.

*Ps. 116.16.

*Cap. 32.9.
Is. 3.1-3.

*Cap. 34.19.
Ps. 107.40.
Dan. 2.21.

*Dan. 2.22.
Mt. 10.26.
1 Cor. 4.5.

*Ps. 107.38.
Is. 9.3; 26.15.

*Ps. 107.4;
107.40.

*Deut. 28.29.
Cap. 5.14.
**Ps. 107.27.

*Cap. 12.3.

*Cap. 23.3;
31.35.

*Cap. 6.21;
16.2.
Ier. 23.32.

*Cap. 21.5.
Pr. 17.28.

*Cap. 27.4.
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*Cap. 33.6.
Is. 50.8.
**Cap. 7.21;
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*Cap. 33.7.

*Cap. 9.34.
Ps. 39.10.

*Cap. 9.16;
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*Deut. 31.17.
Ps. 13.1.
**Deut. 32.42
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Is. 42.3.
**Cap. 21.18
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când trupul meu se sfărâmă ca
un lucru putred, ca o haină pe care
o mănâncă* molia.

Omul născut din femeie are
puţine zile şi este plin* de tulbu-
rare.

Răsare* ca o floare şi este
tăiat; şi fuge ca umbra şi nu ră-
mâne.
Şi Tu Îţi deschizi ochii asu-

pra* unuia ca acesta şi mă aduci**
la judecată cu Tine?

Cine poate scoate* un lucru
curat din unul necurat? Nimeni!

Dacă zilele* lui sunt hotărâte,
dacă numărul lunilor lui este cu
Tine şi i-ai pus margini peste care
să nu treacă,

ia-Ţi privirea* de la el şi la-
să-l să se odihnească, până se va
bucura ca un lucrător plătit**, la
sfârşitul zilei.

" Pentru că pentru copac este
speranţă; dacă va fi tăiat, va înmuguri
din nou şi mlădiţa lui nu va înceta*.

Chiar dacă-i îmbătrâneşte ră-
dăcina în pământ şi-i piere trun-
chiul în ţărână,

totuşi, la mirosul apei va în-
muguri şi va da ramuri ca un ră-
sad tânăr;

dar omul moare şi rămâne în-
tins; da, omul îşi dă duhul, şi un-
de este?

Apele* se duc din lac şi râul
seacă şi se usucă:

aşa şi omul, se culcă şi nu se
mai ridică; până* nu vor mai fi
cerurile, nu se vor trezi şi nu vor
fi sculaţi din somnul lor.

" O, de m-ai ascunde în Lo-
cuinţa morţilor, de m-ai ţine as-
cuns până-Ţi va trece mânia*!
de mi-ai rândui un timp şi Ţi-ai
aduce aminte de mine!

Dacă moare un om, va trăi
el din nou? În toate zilele luptei
mele aş aştepta*, până mi-ar veni
schimbarea**.

Ai chema*, şi eu Ţi-aş răs-
punde; Ţi-ar fi dor de lucrarea

mâinilor Tale.
Dar acum îmi numeri* paşii;

nu pândeşti Tu păcatul meu?
Fărădelegea mea este pecet-

luită* într-un sac şi adaugi la ne-
legiuirea mea.

Dar un munte care se prăbu-
şeşte se preface în pulbere şi stân-
ca se mută din locul ei;

apele rod pietrele, şuvoaiele
lor spală ţărâna pământului; şi Tu
faci să piară speranţa* omului.

Îl învingi pentru totdeauna şi
se duce; îi schimbi faţa şi-i dai
drumul.

Fiii săi ajung în onoare şi el
nu ştie*; sau sunt înjosiţi şi el
nu vede aceasta.

Carnea lui suferă numai pen-
tru el însuşi şi sufletul lui jeleşte
numai pentru sine�.

! Şi Elifaz* din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Va răspunde înţeleptul cu
cunoştinţă deşartăa sau îşi va um-
fla* pântecele cu vânt de răsărit?

Se va apăra el cu vorbire ne-
folositoare şi cu cuvântări care
nu fac bine?

Hotărât, tu nimiceşti temerea
de Dumnezeu şi împiedici cuge-
tareab înaintea lui Dumnezeu.

Pentru că gura ta rosteşte ne-
legiuirea* ta şi ai ales limba celor
vicleni.

Gura* ta te condamnă, şi nu
eu; şi buzele tale mărturisesc îm-
potriva ta.

" Eşti tu primul om care s-a
născut*? Şi ai fost tu născut îna-
intea dealurilor?

Ai ascultat tu în ascuns sfatul*
lui Dumnezeu? Şi mărgineşti tu
înţelepciunea la tine însuţi?

Ce ştii* tu şi noi nu ştim? Ce
înţelegere ai tu şi nu avem şi noi?
Şi cel* cu părul alb şi cel în

vârstă sunt cu noic, mai bătrâni
decât tatăl tău.

Puţin lucru sunt pentru tine
mângâierile lui Dumnezeu şi cu-

*Cap. 2.7.

*Ecl. 2.23.

*Cap. 7.6.
Ps. 102.11;
103.15; 144.4.
Iac. 1.10; 4.14
1 Pet. 1.24.

*Ps. 8.4;
144.3.
**Ps. 143.2.

*Gen. 5.3.
Ps. 51.5.

*Cap. 7.1.

*Ps. 39.13.
**Cap. 7.1.

*Vers. 14.

*Is. 19.5.

*Ps. 102.26.
Fap. 3.21.
2 Pet. 3.7;
3.10,11.
Apoc. 20.11;
21.1.

*Is. 26.20.

*Cap. 13.15.
**Vers. 7.

*Cap. 13.22.
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Is. 63.16.
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*Cap. 6.26.

 *Cap. 22.5.

*Lc. 19.22.

*Cap. 38.4;
38.21.
Ps. 90.2.
Pr. 8.25.

*Cap. 29.4.
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.11.

*Cap. 12.3;
13.2.
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32.6,7.
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vântul spus cu blândeţe către tine?
De ce te laşi purtat de inima

ta? Şi de ce clipesc ochii tăi,
ca să-ţi întorci duhul împotriva

lui Dumnezeu şi să scoţi asemenea
cuvinte din gura ta?

Ce* este omul, ca să fie curat,
şi cel născut din femeie, ca să fie
drept?

Iată, El nu Se încrede în sfin-
ţii* Săi şi cerurile nu sunt curate
în ochii Săi;

cu cât* mai puţin cel urâcios şi
stricat, omul, care bea** nelegiu-
irea ca apa!

" Te voi învăţa, ascultă-mă;
şi îţi voi spune ce am văzut,

ce au spus înţelepţii de la
părinţii* lor şi n-au ascuns;

numai lor li s-a dat pământul
şi nici un străin* n-a trecut prin-
tre ei.

Omul rău este în dureri de naş-
tere în toate zilele*; şi puţini ania

sunt păstraţi pentru cel violent.
Glasul spaimelor este în ure-

chile lui; în timp de pace*, pus-
tiitorul se aruncă asupra lui.

El nu crede că se va întoarce
din întuneric şi este aşteptat deb

sabie;
rătăceşte* încoace şi încolo

după pâine, zicând: unde ar pu-
tea fi? Ştie că o zi de întuneric**
este pregătită la îndemâna luic;

necazul şi strâmtorarea îl în-
spăimântă: îl cuprind ca un îm-
părat gata de luptă.

Pentru că şi-a întins mâna îm-
potriva lui Dumnezeu şi s-a întărit
împotriva Celui Atotputernic;

aleargă împotriva Lui cu gâ-
tul întins, cu părţile groase ale
scuturilor sale:

pentru că şi-a acoperit* faţa
cu grăsimea lui şi şi-a pus osânză
pe coapse.
Şi locuieşte în cetăţi pustiite,

în case nelocuite, care sunt gata
să ajungă grămezi de pietre.

El nu se va îmbogăţi* şi a-
verea lui nu va rămâne; şi stă-
pânirile lor nu se vor întinde pe
pământ.

Nu va ieşi din întuneric, fla-
căra îi va usca mlădiţele şi va
pieri* la suflarea gurii Lui.

Să nu se încreadă* în deşer-
tăciune, amăgindu-se, pentru că
deşertăciunea îi va fi răsplata.

Aceasta se va împlini înainte* de
ziua luid, şi ramura lui nu va fi verde.

Îşi va scutura strugurii necopţi
ca viţa şi îşi va lepăda floarea
ca măslinul.

Pentru că familiae celui ne-
evlavios va fi neroditoare şi fo-
cul va mistui corturile mituirii.

Ei zămislesc* nenorocirea şi
nasc nelegiuirea şi pântecele lor
pregăteşte înşelăciunea�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Am auzit multe asemenea

lucruri. Voi toţi sunteţi nişte
mângâietori* supărăcioşi.

Vor avea sfârşit vorbele în
vânt? Şi ce te supără, de răspunzi?
Şi eu aş putea vorbi ca voi;

dacă ar fi sufletul vostru în locul
sufletului meu, aş putea lega îm-
preună cuvinte împotriva voastră
şi aş clătina* din cap către voi.

Dar v-aş încuraja cu gura mea
şi mişcarea buzelor mele v-ar
alina.

Dacă vorbesc, nu mi se alină
durerea; şi dacă tac, se depărtea-
ză ea de la mine?

Dar acum m-a stors de pu-
teri... Mi-ai pustiit toată familiae.
Şi m-ai veştejitf; aceasta a

ajuns o mărturie; şi slăbiciunea
mea se ridică împotriva mea,
mărturiseşte în faţa mea.

Mânia* Lui sfâşie şi mă ur-
măreşte; El scrâşneşte din dinţi
împotriva mea; ca un duşman al
meu mă străpunge cu ochii**
Luig.

Ei îşi deschid* larg gura îm-
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potriva mea; îmi lovesc** obrajii
cu dispreţ, se adună� împreună
împotriva mea.

Dumnezeu m-a dat* celui ne-
legiuit şi m-a aruncat în mâinile
celor răi.

Eram în pace şi m-a frânt*
în două; şi m-a apucat de ceafă
şi m-a zdrobit şi m-a ridicat
ca** să-I fiu ţintă.

Arcaşii* Săia m-au înconju-
rat. El îmi despică rărunchii şi
nu mă cruţă, îmi varsă fierea pe
pământ.

Mă frânge bucată cu bucată,
Se aruncă asupra mea ca un răz-
boinic.

Mi-am cusut sac* pe piele şi
mi-am tăvălit capulb** în ţărână.

Faţa mea este roşie de plâns
şi pe genele mele este umbra*
morţii,

deşi nu este violenţă în mâinile
mele şi rugăciunea mea este curată.

" Pământule, nu-mi acoperi
sângele şi să nu mai fie loc pen-
tru ţipătul* meu!

Chiar acum, iată, Martorul*
meu este în ceruri şi Cel care măr-
turiseşte pentru mine este în lo-
curile** înalte.

Prietenii mei sunt batjocori-
torii mei, dar ochiul* meu varsă
lacrimi către Dumnezeu.

De ar fi un mijlocitorc* pentru
om la Dumnezeu, ca un fiu al
omului pentru prietenul său!

Pentru că trec anii, puţini la
număr, şi mă duc pe o cale* de
unde nu mă voi mai întoarce.

Suflarea mea se pierded, zile-
le mele se sting; mormântule* este
pentru mine.

Nu sunt batjocoritori în jurul
meu şi nu locuieşte ochiul meu
în mijlocul jignirilor* lor?

Te rog, fii Tu garanţie* pen-
tru mine la Tine; cine este cel
care va da mâna cu mine?

Pentru că le-ai ascuns inima*
faţă de pricepere: de aceea nu-i
vei înălţa.

Cine trădează pe prieteni pen-
tru pradă � chiar şi ochii* fiilor lui
se vor topi.

" Şi m-a făcut de batjocurăf*
popoarelor şi am ajuns ca unul
de scuipat** în faţă.
Şi ochiul* meu se întunecă de

întristare şi toate mădularele mele
sunt ca o umbră.

Cei drepţi vor fi uimiţi de a-
ceasta şi cel nevinovat* se va ri-
dica împotriva celui neevlavios.

Dar cel drept îşi va ţine calea
lui şi cel cu mâinile* curate va
creşte în putere.

Dar cât despre voi toţi, vă
rog, veniţi* din nou; şi nu voi găsi
un om înţelept** printre voi.

" Zilele mele au trecut*, pla-
nurile mele s-au năruit, chiar
gândurile dragi ale inimii mele.

Ei prefac noaptea în zi: îşi
închipuie lumina aproape, în pre-
zenţa întunericului!

Dacă aştept, Locuinţa morţi-
lor îmi este casa; îmi aştern patul
în întuneric;

strig gropiig: «Tu eşti tatăl
meu!»; viermelui*: «Mama mea şi
sora mea!»
Şi unde-mi este atunci spe-

ranţa*? Da, speranţa mea cine o
va vedea?

Ea va coborî la zăvoarele Lo-
cuinţei morţilor, când odihna* va
fi împreună cu mineh în ţărână�.

! Şi Bildad* din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Până când veţi vâna cuvin-
te?i Fiţi inţelegătorij şi apoi vom
vorbi.

Pentru ce suntem socotiţi
drept* animale, suntem conside-
raţi proştik în ochii voştri?

Tu, care te sfâşii* în mânia
ta, pentru tine să fie părăsit pă-
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*Cap. 6.29.
**Cap. 12.2.

*Cap. 7.6;
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*Cap. 7.6.

*Cap. 3.17-
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a Sau �Săgeţile Sale�    b Sau �mi-am întinat cornul�    c Sau �arbitru�    d Lit. �se strică�    e Lit.
�mormintele�    f Sau �un proverb al�    g Sau �putrezirii�    h Sau �când ne vom odihni împreună�    i Sau
�Când veţi pune capăt cuvintelor?�    j Sau �inteligenţi�    k Sau �necuraţi�
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mântul şi să se mute stânca din
locul ei?

" Da, lumina celor răi se va
stinge*; şi flacăra focului său nu
va străluci.

Lumina se va întuneca în cor-
tul lui şi lampa lui se va stinge*
deasupra lui.

Paşii puterii lui se vor strâmta
şi chiar sfatul* lui îl va răsturna,

pentru că este aruncat* în
cursă chiar de picioarele lui şi
umblă pe ochiuri de reţea.

Îl apucă laţul de călcâi, îl
prinde plasa*.

O frânghiea este ascunsă pen-
tru el în pământ şi capcana lui
pe cale.

Îl îngrozesc spaimele din toate
părţile* şi îl urmăresc la fiecare pas.

Puterea lui este muşcată de
foame şi nenorocirea* stă gata în
coasta lui.

Întâiul-născut al morţii devo-
rează mădularele trupului său; îi
va mânca mădularele.

Încrederea lui va fi smulsă din
cortul lui şi-l va duce* la îm-
păratul spaimelor.

Cei care nu sunt ai lui vor
locui în cortul lui, pucioasă* va
fi presărată peste locuinţa lui.

Jos* i se vor usca rădăcinile
şi sus i se va tăia ramura.

Amintirea* lui va pieri de pe
pământ şi nu va mai avea nici un
nume pe păşuni.

Va fi împins din lumină în
întuneric şi va fi alungat din lume.

Nu va avea* nici fiu, nici ur-
maş în poporul său, nici vreo
rămăşiţă în locurile şederii lui
temporare.

Cei care vor veni pe urmăb

vor fi uimiţi* de ziua lui, după
cum cei care au fost înaintec au
fost cuprinşi de groază.

Da, aşa sunt locuinţele celui
nedrept şi aşa este locul celui ca-
re nu-L cunoaşte* pe Dumnezeu�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Până când îmi veţi chinui su-

fletul şi mă veţi zdrobi cu cu-
vinte?

De zece ori m-aţi înfruntat*
până acum; nu vă este ruşine să
vă purtaţi aspru cu mined?
Şi dacă în adevăr am greşit,

greşeala mea rămâne cu mine.
Dacă în adevăr vă înălţaţi*

împotriva mea şi dovediţi vina
mea împotriva mea,

să ştiţi atunci că Dumnezeu
m-a răsturnat* şi m-a înconjurat
cu plasa Lui.

Iată, strig de nedreptate şi nu
sunt auzit; strig tare şi nu este
judecată.

Mi-a îngrădit calea* ca să nu
pot trece şi a pus întuneric pe că-
rările mele.

M-a dezbrăcat* de gloria mea
şi a luat cununa de pe capul**
meu.

M-a doborât din toate părţile
şi pier. Şi a smuls speranţa mea
ca pe un copac.
Şi-a aprins mânia împotriva

mea şi m-a socotit ca pe unul din
vrăjmaşii* Săi.

Oştirile Lui au înaintat împre-
ună şi şi-au făcut drum* împotri-
va mea şi şi-au aşezat tabăra în
jurul cortului meu.

" A îndepărtat pe fraţii* mei
de mine şi cunoscuţii mei s-au
înstrăinat cu totul de mine.

Rudele mele m-au părăsit şi
prietenii mei de aproape m-au
uitat.

Cei care locuiesc temporar în
casa mea şi slujnicele mele mă
socotesc ca pe un străin; în ochii
lor sunt un om de afară.

Am chemat pe slujitorul meu
şi n-a răspuns; cu gura mea l-am
rugat.

Suflarea mea este străinăe so-
ţiei mele şi rugămintea meaf, fii-
lor pântecelui mamei mele.
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*Pr. 13.9;
20.20; 24.20.

*Cap. 21.17.
Ps. 18.28.

*Cap. 5.13.

*Cap. 22.10.
Ps. 9.15; 35.8
Is. 24.17,18.

*Cap. 5.5.

*Cap. 15.21;
20.25.
Ier. 6.25; 20.3;
46.5; 49.29.

*Cap. 15.23.

*Cap. 8.14;
11.20.
Ps. 112.10.
Pr. 10.28.

*Ps. 11.6.

*Cap. 29.19.
Is. 5.24.
Amos 2.9.
Mal. 4.1.

*Cap. 24.20.
Ps. 34.16;
109.13.
Pr. 2.22; 10.7

*Cap. 27.14;
27.15.
Is. 14.22.
Ier. 22.30.

*Ps. 37.13.

*Ier. 9.3; 10.25
1 Tes. 4.5.
2 Tes. 1.8. Tit
1.16.
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*Gen. 31.7.
Lev. 26.26.

*Ps. 35.26;
38.16; 55.12;
55.13.

*Cap. 16.11;
27.2.

*Cap. 3.23.
Ps. 88.8.
Plân. 3.7,8.

*Cap. 12.17,19
Ps. 89.44.
**Cap. 16.15.
Ps. 89.39.
Plân. 5.16.

*Cap. 13.24.
Plân. 2.5.

*Cap. 30.12.

*Ps. 31.11;
38.11; 69.8;
88.8,18.
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a De prins    b Sau �Cei de la apus�    c Sau �cei de la răsărit�    d Sau �să-mi faceţi rău� sau �să mă trataţi ca
pe un prost�    e Sau �respingătoare�    f Lit. �mirosul meu este urât�

19 Al cincilea
răspuns al

lui Iov
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Chiar şi copiii* mă dispreţu-
iesc; mă ridic, şi ei vorbesc împo-
triva mea.

Toţi prietenii* mei apropiaţi nu
mă pot suferi; şi cei pe care i-am
iubit s-au întors împotriva mea.

Mi se lipesc oasele de pielea*
mea şi de carnea mea; şi am scăpat
doar cu pielea dinţilor mei.

Aveţi milă de mine, aveţi milă
de mine, voi, prietenii mei! Pentru
că m-a atins mâna* lui Dumnezeu.

Pentru ce mă persecutaţi* ca
Dumnezeu şi nu vă săturaţi de
carnea mea?

" O, de ar fi scrise cuvintele
mele! O, de ar fi înscrisea* într-o
carte!

De ar fi gravate cu condei de
fier şi plumb, în stâncă, pentru
totdeauna!

Dar ştiu că Răscumpărătorul*
meu trăieşte şi la urmă El Se
va ridica pe pământb.
Şi după ce această piele a mea

va fi nimicită, totuşi fiind în car-
nea mea voi vedea* pe Dumnezeu:

pe care eu însumi Îl voi vedea
şi ochii mei Îl vor privi, şi nu ai
altuia. Mi se topesc* rărunchii
înăuntrul meuc.

Dacă veţi zice: «Cum* îl vom
persecuta?» şi se găseşte în mine
rădăcina acesteia,

temeţi-vă pentru voi înşivă
de sabie*, pentru că sabia este
furioasăd împotriva faptelor rele,
ca să ştiţi** că este o judecată�.

! Şi Ţofar* din Naama a răs-
puns şi a zis:

�De aceea gândurile mele îmi
dau un răspuns şi pentru aceasta
este graba mea în mine:

Am auzit o mustrare care mă
face de ruşine şi duhul mă face
să răspunde prin priceperea mea.

Nu ştii aceasta, că din vechi-
me*, de când a fost pus omul pe
pământ,

înălţarea celor răi este scurtă*
şi bucuria celui neevlaviosf doar
pentru o clipă?

Chiar dacă înălţimea* lui s-ar
ridica până la ceruri şi capul lui ar
ajunge la nori,

el va pieri pentru totdeauna
ca* gunoiul lui: cei care l-au văzut
vor zice: «Unde este?»

Va zbura ca* un vis şi nu va
mai fi găsitg. Da, va fugi** ca o
viziune a nopţii.

Ochiul* care l-a văzut nu-l va
mai vedea; şi locul lui nu-l va
mai zări.

Fiii lui vor căuta bunăvoinţa
celor săraci şi mâinile* lui vor
înapoia averea luih.

Oasele lui sunt pline de pu-
terea tinereţii* luii, dar ea se va
odihni** cu el în ţărână.

Cu toate că răutatea este dul-
ce în gura lui, el o ascunde sub
limba lui,

o cruţă şi n-o părăseşte, ci o
ţine în cerul gurii lui;

hrana lui este transformată în
măruntaiele lui: este fiere de as-
pidă înăuntrul lui.

A înghiţit bogăţii, dar le va
vărsa; Dumnezeu le va arunca din
pântecele lui.

Va suge otravă de aspidă; lim-
ba năpârcii îl va ucide.

Nu va vedea pâraiele*, râurile,
şuvoaiele de miere şi unt!

Va da înapoi* rodul muncii
sale şi nu-l va înghiţi; îl va da îna-
poi după preţul său şi nu se va
bucura de el,

pentru că a asuprit*, a părăsit
pe săraci, a luat cu sila o casă pe
care n-a construit-o el.

Pentru că n-a cunoscut* odih-
na în pântecele lui, nu va salva
nimic din ce a dorit cel mai mult.

Nimic n-a scăpat de lăcomia
lui; de aceea bunăstarea lui nu
va dura*.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

3

4

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

*2 Împ. 2.23.

*Ps. 41.9;
55.13,14,20.

*Cap. 30.30.
Ps. 102.5.
Plân. 4.8.

*Cap. 1.11.
Ps. 38.2.

*Cap. 13.24;
16.11.
Ps. 69.26.

*Is. 30.8.
Ier. 36.2.

*Ps. 78.35.
Pr. 23.11.
Is. 43.14.
Ier. 50.34.

*Ps. 17.15.
Mt. 5.8.
1 Cor. 13.12.
1 Ioan 3.2.

*Ps. 73.26.

*Vers. 22.

*Cap. 15.22.
**Cap. 22.4.
Ps. 1.5; 9.7;
58.10,11.
Ecl. 12.14.

*Cap. 11.1.

*Cap. 8.8;
15.10.

*Cap. 8.12;
8.13.
Ps. 37.35,36.

*Is. 14.13,14
Obad. 3,4.

*Ps. 83.10.

*Ps. 73.20;
90.5.
**Cap. 18.18;
27.21.

*Cap. 7.8;
7.10; 8.18.
Ps. 37.36;
103.16.

*Vers. 18.

*Cap. 13.26.
Ps. 25.7.
**Cap. 21.26

*Cap. 29.6.
Ps. 36.8.
Ier. 17.6.

*Vers. 10,15.

*Cap. 24.2-4;
35.9.

*Ecl. 5.13;
5.14.

*Cap. 15.29.
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a Lit. �gravate�    b Lit. �deasupra ţărânii�    c Lit. �în sân�    d Lit. �este furie�    e Sau �îmi răspunde�
f Sau �făţarnic�    g Sau �Zboară ca un vis şi nu este găsit�    h Sau �vor înapoia ceea ce violenţa lui a răpit�
i Sau �de păcatele lui ascunse�
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*Num. 11.33
Ps. 78.30,31.

*Is. 24.18.
Ier. 48.44.
Amos 5.19.

*Cap. 16.13.
**Cap. 18.11

*Ps. 21.9.

*Cap. 21.30.

*Cap. 27.13;
31.2,3.

*Cap. 16.10;
17.2.

*Cap. 6.11.

*Jud. 18.19.
Cap. 29.9; 40.4
Ps. 39.9.

*Ps. 55.5.

*Cap. 12.6.
Ps. 17.10,14;
73.3,12.
Ier. 12.1.
Hab. 1.16.

*Ps. 73.5.

În plinătatea belşugului său
va fi în strâmtorare; mâna fiecă-
ruia care este în nevoiea va veni
peste el.

Când va fi să-şi umple pân-
tecele, Dumnezeu va arunca asu-
pra lui aprinderea mâniei Sale şi
o va ploua peste el, în carnea*
luib.

Dacă fuge* de arma de fier,
îl va străpunge arcul de aramă.

Smulge săgeata; aceasta iese
din trupul lui, şi vârful scânte-
ietor* din fierea lui: spaimele**
sunt peste el.

Toate întunecimile sunt păs-
trate pentru comorile lui: un foc*
nesuflat îl va mistui, va consuma
ce a rămas în cortul lui.

Cerurile vor descoperi nele-
giuirea lui şi pământul se va ridica
împotriva lui.

Venitul casei lui se va îndepărta,
va curge în ziua* mâniei Sale.

Aceasta* este partea de la
Dumnezeu pentru omul rău şi
moştenirea hotărâtă lui de Dum-
nezeu�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Ascultaţi cu atenţie cuvântul

meu! Şi aceasta va ţine locul mân-
gâierilor voastre!

Îngăduiţi-mă, şi voi vorbi; şi,
după ce voi vorbi, batjocoriţi* în
continuare!

Cât despre mine, este plânge-
rea mea către un om? Şi pentru
ce n-ar fi duhul meu nerăbdător*?

Uitaţi-vă la mine şi miraţi-vă
şi puneţi-vă mâna* la gură!

Chiar când mă gândesc, mă
înspăimânt, şi un tremur îmi cu-
prinde* carnea!

" Pentru ce trăiesc* cei răi, îm-
bătrânesc şi se întăresc în putere?

Sămânţa lor este întărită cu ei
înaintea lor, şi odrasla lor înain-
tea ochilor lor.

Casele lor sunt în siguranţă,
fără teamă, şi nuiaua* lui Dum-

nezeu nu este peste ei.
Taurul lor este prăsitor şi nu

dă greş; vaca lor fată şi nu lea-
pădă*.

Ei răspândesc pe micuţii lor ca
pe o turmă şi copiii lor joacă.

Ei îşi înalţă glasul cu tam-
burină şi harfă şi se bucură la
sunetul fluierului;

ei îşi petrec zilele* în pros-
peritate şi într-o clipă coboară în
Locuinţa morţilor.
Şi ei Îi spun* lui Dumnezeu:

«Pleacă de la noi, pentru că nu
dorim cunoştinţa căilor Tale!

Ce* este Cel Atotputernic, ca
să-I slujim? Şi ce ne foloseşte**
dacă ne vom ruga Lui?»

Iată, nu este binele lor în mâ-
na lor? Departe de mine sfatul
celor* răi!

De câte ori se stinge* lampa
celor răi şi vine nenorocirea lor
asupra lor? El le împarte** du-
reri în mânia Sa.

Ei sunt ca miriştea* în faţa
vântului şi ca pleava spulberată
de furtună.

Dumnezeu păstrează* pentru
fiii săi nelegiuirea lui. Îl răsplă-
teşte şi el o va şti.

Ochii lui vor vedea distru-
gerea lui şi el va bea* din mânia
Celui Atotputernic!

Căci ce plăcere va avea de
casa lui după el, când numărul
lunilor lui este tăiat?

Poate cineva să-L înveţe* pe
Dumnezeu cunoştinţa, când El
este Cel care judecă pe cei înăl-
ţaţi?

Unul moare în plinătatea pu-
terii lui, fiind cu totul uşurat şi
liniştit;

coapsele lui sunt pline de gră-
simec şi măduva oaselor* lui este
udată.
Şi altul moare în amărăciunea

sufletului şi nu a gustatd niciodată
din bine.
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*Ex. 23.26.

*Cap. 36.11.

*Cap. 22.17.

*Ex. 5.2.
Cap. 34.9.
**Cap. 35.3.
Mal. 3.14.

*Cap. 22.18.
Ps. 1.1.
Pr. 1.10.

*Cap. 18.6.
**Cap. 31.2,3

*Ps. 1.4; 35.5
Is. 17.13; 29.5
Osea 13.3.

*Ex. 20.5.
Ier. 31.29.
Ezec. 18.2.

*Ps. 75.8.
Is. 51.17.
Ier. 25.15.
Apoc. 14.10;
19.15.

*Cap. 35.11.
Is. 40.13; 45.9
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.16.

*Cap. 20.11.
Pr. 3.8.
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a Sau �toată puterea nevoii�     b Sau �ca (sau cu) mâncare a lui�    c Sau �vasele lui sunt pline cu lapte�
d Lit. �nu a mâncat�

21:25

Al şaselea
răspuns al

lui Iov

21



570

IOV

Sunt culcaţi împreună* în ţă-
rână şi viermii îi acoperă**.

" Iată, eu cunosc gândurile
voastre şi planurile pe care cu
răutate le faceţi împotriva mea.

Pentru că ziceţi: «Unde* este
casa asupritorului şi unde este cor-
tul locuinţelor celui rău?»

N-aţi întrebat pe cei care trec
pe cale? Şi nu recunoaşteţi sem-
nele lor,

că cel rău* este păstrat pentru
ziua nenorocirii? Ei sunt conduşi
spre ziua mâniei.

Cine-i va spune în faţă calea*
sa? Şi cine-i va răsplăti ce a fă-
cut?

Este dus la mormânt şi o stra-
jă este pusă peste mormânta.

Bulgării din vale îi sunt dulci;
şi după el fiecare om urmează*
la rând şi cei dinaintea lui sunt
fără număr.
Şi cum mă mângâiaţi cu de-

şertăciuni? Răspunsurile voastre
rămân viclene�.

! Şi Elifaz din Teman a răs-
puns şi a zis:

�Poate omul* să fie de folos
lui Dumnezeu? Negreşit, omul
înţelept îşi este de folos lui însuşi.

Este vreo plăcere pentru Cel
Atotputernic că tu eşti drept?
Sau este vreun câştig pentru El
că tu îţi urmezi căile desăvârşite?

Te va mustra El pentru te-
merea ta sau va intra* El cu tine
la judecată?

Nu este mare răutatea* ta şi nu
sunt fără sfârşit nelegiuirile tale?

Pentru că fără temei ai luat*
garanţie de la fratele tău şi i-ai
despuiat de haine pe cei goi.

N-ai dat* apă de băut celui
chinuit de sete şi ai refuzat pâi-
nea celui flămând.
Şi omul puternic, el avea pă-

mântul; şi omul înălţatb a locuit
pe el.

Ai dat afară pe văduve* fără
nimic şi braţele** orfanilor au
fost frânte.

De aceea sunt curse în jurul*
tău şi groaza** neaşteptată te
tulbură;

sau întuneric, de nu poţi să
vezi, şi revărsarea de ape te aco-
perăc*.

" Nu este Dumnezeu în înăl-
ţimea* cerurilor? Şi priveşte vâr-
fuld stelelor, ce înalte sunt!
Şi tu spui: «Ce ştie* Dumne-

zeu? Poate El să judece prin
întuneric gros?

Norii* groşi sunt o învelitoa-
re pentru El, astfel că nu vede;
şi El cutreieră bolta cerurilor».

Urmezi tu cărarea cea veche
pe care au călcat cei nelegiuiţie,

care au fost smulşi* înainte
de vreme, a căror temelie a fost
vărsată ca un şuvoi,

care au zis* lui Dumnezeu:
«Pleacă de la noi! Şi ce poate fa-
ce Cel Atotputernic pentru noif?»
Şi El le-a umplut casele cu

bunătăţi. Dar departe* de mine
sfatul celor răi!

Cei drepţi* văd aceasta şi se
bucură şi cel nevinovat râde de ei:

«Nu este nimicit cel care s-a
ridicat împotriva noastră şi nu
mistuie* focul rămăşiţa luig?»

" Împrieteneşte-teh* cu El, te
rogi, şi fii în pace**: prin aceas-
ta îţi va veni fericirea.

Primeşte*, te rog, învăţăturaj

din gura Lui şi pune** cuvintele
Lui în inima ta.

Dacă te vei întoarce* la Cel
Atotputernic, vei fi zidit; dacă
vei îndepărta nedreptatea din
corturile tale
şi dacă vei arunca aurul* în ţă-

rână şi aurul din Ofir** în prun-
dul pâraielor,

atunci Cel Atotputernic va fi au-
rul tău şi argint adunat pentru tine.

*Ecl. 9.2.
**Cap. 24.20
Is. 14.11.

*Cap. 20.7.

*Pr. 16.4.
2 Pet. 2.9.

*Gal. 2.11.

*Ev. 9.27.

*Cap. 35.7.
Ps. 16.2.
Lc. 17.10.

*Cap. 14.3;
19.29.

*Cap. 11.6;
15.5.

*Ex. 22.26;
22.27.
Deut. 24.10.
Cap. 24.3,9.
Ezec. 18.12.

*Deut. 15.7.
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25.42.
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a Sau �şi el veghează asupra ridicăturii de pământ�    b Lit. �cu faţa înălţată�    c Sau �Oare nu vezi tu
întunericul şi revărsarea de ape care te acoperă?�    d Sau �capul�    e Sau �oameni de nimic�, sau �oameni
răi�    f Sau �pentru ei�    g Lit. �lor�    h Sau �Împacă-te�    i Sau �acum�     j Lit. �legea�
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runca buzelor Lui; am strâns* cu-
vintele gurii Lui mai mult decât
gândurile inimii melee.

Dar El are un gândf şi cine-L
poate întoarceg*? Ce-I doreşte
sufletul, aceea** face.

Pentru că El va împlini ce
este rânduit* pentru mine; şi multe
lucruri ca acestea sunt la El.

De aceea sunt tulburat în pre-
zenţa Lui; cuget şi mă tem de El.

Pentru că Dumnezeu mi-a to-
pit* inima şi Cel Atotputernic m-a
îngrozit;

pentru că n-am fost nimicit
dinaintea întunericului, nici n-a as-
cuns întunecimea de mine.

Pentru ce nu sunt strânse tim-
purile* la Cel Atotputernic? Şi
pentru ce nu văd zilele** Lui cei
care-L cunosc?

" Unii mută semnele* de ho-
tar, răpesc turmele şi le pasc,

alungă măgarul orfanilor* şi
iau garanţie boul văduvei,

abat pe cei nevoiaşi* din cale;
cei întristaţi** ai pământului se
ascund împreună.

Iată, ca măgarii* sălbatici în
pustiu, ei ies** la lucrul lor, cău-
tând cu sârguinţă prada; pustiul
le dă mâncare pentru copiii
lor;

ei taie de pe câmp nutreţul lui
şi strâng boabele după culesul
viei celui rău;

petrec* noaptea goi, fără îm-
brăcăminte, şi n-au învelitoare
în frig;

sunt udaţi de ploile repezi ale
munţilor şi, din lipsă de adăpost,
îmbrăţişează* stânca...

Smulg pe orfan* de la sân şi
iau garanţie de la sărach;

aceştia umblă goi, fără îmbră-
căminte şi, flămânzi, cară snopii;

între zidurile lori ei storc unt-
delemnul, calcă teascurile şi su-
feră de sete.
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Ier. 46.10.
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a Sau �spre răsărit�    b Sau �spre apus�    c Sau �spre nord�    d Sau �spre sud�    e Sau �decât porţia mea
rânduită�    f Lit. �El rămâne Acelaşi�    g Sau �cine Îi poate schimba gândul�    h Sau �ceea ce are săracul
pe el�    i Ale celor răi

Pentru că atunci îţi vei găsi
desfătarea* în Cel Atotputernic
şi-ţi vei ridica faţa** către Dum-
nezeu.

Te vei ruga* Lui şi El te va
auzi; şi-ţi vei împlini promisiu-
nile.
Şi vei hotărî un lucru şi îţi

va reuşi; şi lumina va străluci pe
căile tale.

Când vor fi coborâte căile,
vei zice: «Ridică-te!» Şi El va
salva pe cel* cu ochii plecaţi.

Chiar pe cel care nu este ne-
vinovat, El îl va scăpa; şi el va
fi scăpat prin curăţia mâinilor*
tale�.

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Şi astăzi plângerea* mea

este amară: rana mea este mai
grea** decât geamătul meu!

O, de aş şti* unde să-L gă-
sesc, aş ajunge la scaunul Său!

Aş aşterne* cauza mea înain-
tea Lui şi mi-aş umple gura cu
dovezi!

Aş şti cuvintele pe care mi
le-ar răspunde şi aş înţelege ce
mi-ar spune.

Mi S-ar împotrivi* El, în
mărimea puterii Lui? Nu, ci m-ar
asculta negreşit.

Acolo un om drept şi-ar pre-
zenta cazul înaintea Lui şi aş scă-
pa pentru totdeauna de Judecă-
torul meu.

Iată, merg* înaintea, dar El
nu este acolo; şi înapoib, dar
nu-L observ;

la stângac, când lucrează, dar
nu-L zăresc; Se ascunde la dreap-
tad şi nu-L văd.

Dar El cunoaşte* calea pe
care sunt; mă va încerca**, voi
ieşi ca aurul.

Piciorul meu s-a ţinut de pa-
şii* Lui; am păzit calea Lui şi
nu m-am abătut.

Nici nu m-am depărtat de po-

24:11
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Gem oamenii din cetate şi
strigă sufletul celor răniţi: şi Dum-
nezeu nu le ţine* în seamă ne-
buniaa.

" Alţii sunt răzvrătiţi împo-
triva luminii, nu cunosc căile ei şi
nu rămân pe cărările ei.

Ucigaşul se scoală odată cu
lumina*, omoară** pe cel întris-
tat şi nevoiaş şi noaptea este ca
un hoţ.
Şi ochiul* adulterului pân-

deşte amurgul, zicând: «Nici un
ochi nu mă va vedea**»; şi îşi
pune un văl pe faţă.

Pe întuneric sparg* casele;
ziua se închid înăuntrub, nu cu-
nosc lumina**;

pentru că dimineaţa este pen-
tru ei toţi umbra morţii, pentru că
ei sunt obişnuiţi cu spaimele um-
brei morţii.

Elc este iute pe faţa apelor �
partea lor este blestemată pe pă-
mânt � el nu se întoarce pe calea
viilor.

Seceta şi căldura seacă apele
zăpezii; aşa şi Locuinţa morţilor
pe cei care au păcătuit.

Pântecele îl va uita*; vier-
mele** se va ospăta dulce cu el;
nu va mai fi amintit�; şi nedrep-
tatea va fi frântă ca un copac.

El jefuieşte pe cea sterilă care
nu naşte şi nu face bine* văduvei.

El îi trage şi pe cei puternici
cu puterea sa; se ridică şi nimeni
nu este sigur de viaţă.

Dumnezeu îl aşază în sigu-
ranţă şi el se bizuie pe aceasta;
dar ochii Săi sunt asupra* căilor
lor.

Sunt înălţaţi pentru puţin şi
nu mai sunt*; sunt coborâţi; ca
toţi ceilalţi sunt strânşi şi sunt
tăiaţi ca vârful spicelor.
Şi dacă nu este aşa acum, cine

mă va face* mincinos şi va face
cuvântul meu de nimic?�

! Şi Bildad din Şuah a răs-
puns şi a zis:

�Stăpânirea şi temerea sunt
cu El. El face pace în locurile Sa-
le înalte.

Se pot număra oştirile Lui? Şi
peste cine nu răsare lumina* Lui?
Şi cum ar putea fi drept* omul

înaintea lui Dumnezeu? Şi cum ar
putea fi curat** cel născut din
femeie?

Iată, nici luna* nu este strălu-
citoare; şi stelele** nu sunt curate
în ochii Săi:

cu cât mai puţin omul, un vier-
me*, şi fiul omuluid, un viermişor!�

! Şi Iov a răspuns şi a zis:
�Cum ai ajutat tu pe cel fără

putere, cum ai salvat braţul fără
tărie*!

Cum l-ai sfătuit tu pe cel care
nu are înţelepciune şi ai arătat din
belşug înţelegeree!

Pentru cine ai rostit tu cuvin-
te? Şi al cui duh a venit prin tine?

" Umbrelef tremură* sub ape
şi sub locuitorii lor.

Locuinţa morţilor este goală*
înaintea Lui, şi Adânculg** fără
înveliş.

El întinde* nordul deasupra
golului, spânzură pământul pe
nimich.

El leagă* apele în norii Săi cei
groşi şi norul nu se rupe sub ele.

El acoperă* faţa tronului Său,
întinde norul Său peste el.

El a tras* un cerc fixi peste
ape, până la hotarele luminii şi ale
întunericului.

Stâlpii cerurilor se cutremură
şi se înspăimântă la mustrarea
Lui.

Prin puterea Sa stârneştej* ma-
rea şi prin priceperea Sa sfărâ-
mă pe Rahavk**.

Prin Duhul* Său sunt împo-
dobite cerurile; mâna Sa a întoc-
mitl şarpele** cel iute.
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a Sau �neevlavia�    b Sau �casele pe care şi le-au însemnat ziua�    c Omul cel rău    d Sau �fiul lui Adam�
e Sau �înţelepciunea sănătoasă�    f Sau �Cei morţi�    g Lit. �Distrugerea�; ebr. �Abadon�    h Neant    i Sau
�a rânduit un cerc�     j Unii �potoleşte�    k Egiptul    l Sau �a străpuns�

25 A treia
cuvântare a
lui Bildad
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Iată, acestea sunt doar mar-
ginile căilor Sale şi numai un mur-
mur* al cuvântului auzim despre
El! Dar tunetul** puteriia Sale,
cine-l poate înţelege?�
Şi Iov şi-a continuatb cuvân-

tareac şi a zis:
�Viu este Dumnezeu care mi-a

înlăturat* dreptul şi Cel Atotpu-
ternic care mi-a amărât sufletul:

atât timp cât este suflarea mead

în mine şi duhul* lui Dumnezeu în
nările mele,

buzele mele nu vor vorbi ne-
dreptate, nici limba mea nu va
rosti înşelăciune.

Departe de mine să vă în-
dreptăţesc! Până voi muri nu voi
îndepărta* integritatea mea de la
mine;
ţin* cu tărie la dreptatea mea

şi nu voi renunţa la ea; inima**
mea nu-mi reproşează nici una
din zilele mele.

" Fie vrăjmaşul meu ca cel
rău, şi cel care se ridică împotri-
va mea ca cel nedrept!

Pentru că ce este speranţa*
celui neevlavios când este tăiat,
când îi ia Dumnezeu sufletul?

Va asculta* Dumnezeu stri-
gătul lui, când va veni strâmto-
rarea peste el?

Se va desfăta* el în Cel Atot-
puternic? Va chema el pe Dum-
nezeu în toate timpurile?

" Vă voi învăţa cu privire la
mâna lui Dumnezeu; nu voi as-
cunde ce este la Cel Atotputernic.

Iată, voi înşivă toţi aţi văzut;
şi de ce sunteţi deci cu totul de-
şerţi?

Aceasta* este partea omului
rău, de la Dumnezeu, şi moşteni-
rea celor violenţi, pe care o pri-
mesc de la Cel Atotputernic:

Dacă* fiii lui se înmulţesc,
este pentru sabie; şi odraslele lui
nu se vor sătura cu pâine.

Rămăşiţa lui va fi înmormân-

tată prin Moarte şi văduvele* lui
nu vor plânge.

Deşi îngrămădeşte argint ca
ţărâna şi pregăteşte îmbrăcă-
minte ca lutul,

el le poate pregăti, dar cel
drept le va îmbrăca şi cel nevi-
novat* va împărţi argintul.

El îşi construieşte casa* ca
molia şi ca o colibă pe care o face
paznicul.

Se culcă bogat, dar nu va mai
face aşae; îşi deschide ochii şi el
nu este.

Îl ajung spaimele ca* apele.
Un vârtej îl fură noaptea.

Îl ia vântul de răsărit şi se duce;
şi ca furtuna îl smulge din locul său.
Şi El va arunca asupra lui şi

nu-l va cruţa*; ar fugi negreşit
departe de mâna Lui.

Vor bate din palme la el şi îl
vor alunga din locul său cu flu-
ierături.

Negreşit, este o mină pentru ar-
gint şi un loc unde se curăţă aurul.

Fierul se scoate din ţărână şi
arama este topită din piatră.

Elf pune capăt întunericului
şi cercetează până la stratul cel
mai îndepărtat* pietrele întune-
ricului şi ale umbrei morţii.

El sapă un puţ departe de lo-
cuitori; sunt uitaţi de trecătorg,
stau suspendaţi departe de oameni,
se clatină încoace şi încolo.

Pământul: din el iese pâinea;
şi dedesubt este răscolit ca de foc.

Pietrele lui sunt locul safire-
lor şi el are pulbere de aur.

Este o cărare pe care nici o
pasăre de pradă n-o cunoaşte şi
ochiul vulturului n-a văzut-o.

Fiii mândriei n-au călcat-o,
nici leul fioros n-a trecut pe ea.

Omul îşi întinde mâna pe stân-
ca de cremene, răstoarnă munţii
din rădăcină.

Taie canale în stânci şi ochiul
său vede orice lucru de preţ.
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răspuns al

lui Iov

a Lit. �puterilor�    b Sau �şi-a reluat�    c Sau �parabola�    d Sau �pentru că suflarea mea este încă toată�
e Alţii �nu va fi adăugat�    f Omul    g Lit. �sunt uitaţi de picior�
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Stăvileşte râurile ca să nu pi-
cure şi scoate la lumină ce este
ascuns.

" Dar înţelepciunea*, unde se
va găsi? Şi unde este locul pri-
ceperii?

Omul nu-i cunoaşte preţul* şi ea
nu se află pe pământul celor vii.

Adâncul* zice: «Nu este în
mine». Şi marea zice: «Nu este la
mine».

Aur ales nu poate fi dat* pen-
tru ea, nici argint nu poate fi cân-
tărit ca preţ al ei.

Ea nu se poate pune în balanţă
cu aurul de Ofir, cu onixul de preţ
şi safirul.

Nu se pot compara cu ea nici
aurul*, nici diamantula; şi nu se
schimbă pe vase de aur fin.

Coralii şi cristalul nu mai sunt
de amintit; da, dobândirea înţelep-
ciunii* este mai presus de rubineb.

Topazul Etiopiei nu se va a-
semăna cu ea, nici nu va fi pusă
în balanţă cu aurul curat*.

De unde* vine deci înţelepciu-
nea? Şi unde este locul priceperii?

Ea este ascunsă de ochii tutu-
ror celor vii şi tăinuită de păsările
cerurilor.

Distrugerea* şi moartea zic:
«Am auzit despre ea cu urechile
noastre».

Dumnezeu îi pricepe calea şi-i
cunoaşte locul.

Pentru că El Se uită până la
marginile pământului, vede* sub
cerul întreg.

Când a făcut* o greutate pen-
tru vânt şi a împărţit apele cu
măsură,

când a rânduit* o lege pentru
ploaie şi o cale pentru fulgerul**
tunetului,

atunci a văzut înţelepciunea şi
a arătat-o, a statornicit-o, da, şi a
cercetat-o.
Şi către om a zis: «Iată, teme-

rea* de Domnul, aceasta este în-

ţelepciune; şi depărtarea de rău
este pricepere!»�
Şi Iov şi-a continuat cuvân-

tareac şi a zis:
�O, de aş fi ca în lunile tre-

cute, ca în zilele când Dumnezeu
mă păzea*,

când* lampa Lui strălucea
deasupra capului meu şi în lumi-
na Lui umblam prin întuneric!

Cum eram în zilele toamneid

mele, când sfatul* tainic al lui
Dumnezeu era peste cortul meu,

când Cel Atotputernic încă era
cu mine, tineriie mei în jurul meu,

când paşii mei erau scăldaţi*
în smântână şi stânca** vărsa
lângă mine râuri de untdelemn!

Când ieşeam la poarta cetăţii,
când îmi pregăteam scaunul în
piaţă,

tinerii mă vedeau şi se ascun-
deau şi bătrânii se ridicau şi stă-
teau în picioare;

căpeteniile îşi opreau vorba
şi îşi puneau mâna* la gură;

glasul căpeteniilor amuţea şi
limba* li se lipea de cerul gurii.

" Când urechea mă auzea,
atunci mă binecuvânta; şi când o-
chiul mă vedea, mărturisea pen-
tru mine;

pentru că scăpam* pe întris-
tatul care striga şi pe orfanul caref

n-avea nici un ajutor.
Binecuvântarea celui care pie-

rea venea peste mine şi făceam
inima văduvei să cânte de bucurie.

Mă îmbrăcam cu dreptatea*
şi ea mă înveşmânta; dreptatea
mea era ca o manta şi o diademă.

Orbului* îi eram ochi şi olo-
gului îi eram picioare;

celor nevoiaşi le eram tată şi
cauza pe care nu o cunoşteam o
cercetam*.
Şi sfărâmam* fălcile celui ne-

drept şi smulgeam prada din din-
ţii lui.
Şi ziceam: «Voi muri în cui-

*Ecl. 7.24.

*Pr. 3.15.

*Vers. 22.
Rom. 11.33;
11.34.

*Pr. 3.13-15.

*Pr. 8.10;
16.16.

*Pr. 8.11.

*Pr. 8.19.

*Vers. 12.

*Vers. 14.
Cap. 31.12.

*Ps. 11.4;
33.13,14;
66.7.
Pr. 15.3.

*Ps. 135.7.

*Cap. 38.25.
**Cap. 37.3.

*Deut. 4.6.
Ps. 111.10.
Pr. 1.7; 9.10.
Ecl. 12.13.
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*Ps. 25.14.
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33.24.
Cap. 20.17.
**Ps. 81.16.

*Cap. 21.5.

*Ps. 137.6.

*Cap. 31.17;
31.21.
Ps. 72.12.
Pr. 21.13;
24.11.

*Deut. 24.13
Ps. 132.9.
Is. 59.17;
61.10.
Ef. 6.14.

*Num. 10.31

*Pr. 29.7.

*Ps. 58.6.
Pr. 30.14.
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bul* meu şi îmi voi înmulţi zilele ca
nisipul.

Rădăcina* mea se va întinde
spre ape** şi roua� va sta toată
noaptea pe ramura mea.

Gloria mea va fi proaspătă în
mine şi arcul* meu se va înnoi
în mâna mea».

Ei mă ascultau şi aşteptau şi
păstrau linişte pentru sfatul meu.

După cuvintele mele ei nu
mai vorbeau şi cuvântarea mea
picura peste ei.
Şi mă aşteptau ca pe ploaie şi

îşi deschideau gura larg ca la ploa-
ia* târziea.

Dacă râdeam de ei, nu cre-
deaub; şi ei nu tulburau senină-
tatea feţei mele.

Le alegeam calea şi mă aşe-
zam în fruntea lor şi locuiam ca
un împărat în mijlocul oştirii, ca
unul care-i mângâie pe cei care
jelesc.

Dar acum râd* de mine cei
care sunt mai tineri decât mine,
pe ai căror părinţi nu-i socoteam
vrednici să fie puşi alături de
câinii turmei mele.
Şi la ce mi-ar fi folosit pute-

rea mâinilor lor, oameni din care
a pierit vigoarea?

Sfrijiţi de lipsă şi foame, ei
fugc în locuri uscate, de mult pă-
răsite şi pustiite.

Ei adună iarbă sărată printre
tufişuri şi rădăcinile de mătură
pentru hrana lor!

Sunt alungaţi dintre oameni;
strigă după ei ca după hoţ.

Locuiesc în crăpături întune-
coase, în peşteri ale pământului
şi ale stâncilor.

Zbiară printre tufişuri, se în-
grămădesc sub mărăcini.

Fii ai nebunilor şi fii ai celor
fără nume � sunt alungaţi din ţară.
Şi acum* eu sunt cântecul lor

şi sunt proverbul lor.

Le este silă de mine, stau de-
parte de mine, da, nu se sfiesc să
mă scuipe* în faţă.

Pentru că El mi-a dezlegat
funiad şi m-a întristat şi ei au arun-
cat frâul înaintea mea.

Cei tinerie se ridică la dreapta
mea; îmi împing la o parte pi-
cioarele şi îşi înalţă* împotriva
mea căile lor stricate;

îmi strică şi cărarea, îmi pun
înainte nenorocirea, fără să-i ajute
cinevaf;

ei intră ca printr-o spărtură
largă, în mijlocul tulburării se
rostogolesc înainte.

Spaimele se întorc împotriva
mea, îmi spulberă onoarea ca
vântul, iar bunăstarea mea a tre-
cut ca un nor.
Şi acum, sufletul meu se var-

să* în mine; zilele întristării m-au
cuprins.

Noaptea îmi străpunge oase-
le* din mine, iar durerileg care mă
rod n-au astâmpăr;

prin puterea lor cea mare,
mi-au ajuns veşmânt; mă strâng
ca gulerul cămăşii mele.

El m-a aruncat în noroi şi am
ajuns ca ţărâna şi cenuşa.

" Strig către Tine şi nu-mi
răspunzi; mă ridic în picioare şi
Tu mă priveşti!

Te-ai schimbat, ca să fii crud
cu mine; mă urmăreşti* cu tăria
mâinii Tale.

Mă ridici pe vânt, mă faci să
fiu purtat de el şi îmi topeşti fiinţah.

Pentru că ştiu că mă duci la
moarte şi la casa de adunare*
pentru toţi cei vii.

În adevăr, nici o rugăciune nu
ajută când El Îşi întinde mâna,
deşi ei strigă când El nimiceşte.i

N-am plâns* eu pentru cel
ale cărui zile erau grele? Nu era
întristat sufletul meu pentru cel
nevoiaş?
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Ps. 18.34.

*Zah. 10.1.
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Ps. 35.15;
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*Cap. 3.25;
3.26.
Ier. 8.15.

*Ps. 38.6;
42.9; 43.2.

*Ps. 44.19;
102.6.
Mica 1.8.

*Ps. 119.83.
Plân. 4.8; 5.10
**Ps. 102.3.

*Is. 24.8.

*Mt. 5.28.

*Cap. 20.29;
27.13.

*2 Cr. 16.9.
Cap. 34.21.
Pr. 5.21; 15.3
Ier. 32.19.

*Num. 15.39.
Ecl. 11.9.
Ezec. 6.9.
Mt. 5.29.

*Lev. 26.16.
Deut. 28.30;
28.38.

*Is. 47.2.
**2 Sam. 12.11
Ier. 8.10.
�Deut. 28.30.

*Gen. 38.24.
Lev. 20.10.
Deut. 22.22.
Vers. 28.

Pentru că aşteptam* binele, şi a
venit răul; şi aşteptam lumina, dar a
venit întunericul.

Îmi fierb măruntaiele şi nu se
odihnesc; zile de întristare au venit
peste mine.

Umblu înnegrit*, dar nu de soa-
re; mă ridic, strig în adunare.

Am ajuns frate* cu şacalii şi to-
varăş cu struţii.

Pielea* mea a devenit neagră şi
cade de pe mine şi oasele** îmi
sunt pârjolite de căldură.
Şi harfa* mea s-a prefăcut în

jale, şi fluierul meu în glasul ce-
lor care plâng.

Am făcut legământ cu ochii*
mei; şi cum mi-aş fi oprit privi-
rea asupra unei fecioare?

Pentru că ce este partea* de la
Dumnezeu, de sus, şi ce este
moştenirea de la Cel Atotputernic,
din înălţimi?

Nu este prăpăd pentru cel ne-
drept şi nenorocirea pentru lucră-
torii nelegiuirii?

Nu vede* El căile mele şi
nu-mi numără El toţi paşii?

Dacă am umblat cu neadevăr
şi mi s-a grăbit piciorul să înşele,

să fiu cântărit într-o balanţă
dreaptă, şi Dumnezeu va recu-
noaşte integritatea mea!

Dacă mi s-a abătut pasul din
cale şi inima* mea mi-a urmat
ochii şi dacă s-a lipit vreo pată
de mâinile mele,

atunci eu* să semăn şi altul să
mănânce; şi vlăstarul meu să fie
dezrădăcinat.

Dacă mi-a fost amăgită inima
spre vreo femeie, încât am pândit
la uşa aproapelui meu,

atunci soţia mea să macine*
pentru un altul** şi alţii să se
plece� peste ea!

Pentru că aceasta este o ruşi-
ne; da, este o nelegiuire* pe care
judecătorii s-o pedepsească;

pentru că este un foc care mis-
tuie până la distrugereb şi ar dez-

rădăcina tot venitul meu.
Dacă aş fi nesocotit* dreptul

slujitorului meu sau al slujnicei
mele, când se certau cu mine,

ce voi face când Se va ridica*
Dumnezeu? Şi când cercetează
El, ce-I voi răspunde?

Cel care m-a făcut pe mine în
pântece nu l-a făcut* şi pe el? Şi
nu Unul ne-a întocmit  în pântece?

Dacă am oprit pe sărac de la
ce dorea sau am făcut să se to-
pească ochii văduvei

sau mi-am mâncat singur bucă-
ţica, încât orfanul n-a mâncat din ea

(pentru că din tinereţea mea el
a crescut cu mine ca şi cu un tată;
şi din pântecele mamei mele am
călăuzit pe văduvă)...

dacă am văzut pe cineva pie-
rind din lipsă de îmbrăcăminte şi
pe vreun nevoiaş fără învelitoare,

dacă nu m-a binecuvântat*
inimac lui şi dacă nu s-a încălzit
cu lâna mieilor mei,

dacă mi-am ridicat mâna
împotriva orfanului*, pentru că
vedeam ajutorul meu la poartă,

să-mi cadă umărul din încheie-
tură şi să mi se rupă braţul din os.

Pentru că nenorocirea de la
Dumnezeu era o groază* pentru
mine şi datorităd măreţiei Sale
eram fără putere.

Dacă am făcut din aur spe-
ranţa mea sau am zis aurului fin:
«Încrederea* mea!»,

dacă m-am bucurat* peste
măsură pentru că averea îmi era
mare şi pentru că mâna mea câş-
tigase mult,

dacă am privit* soarelee când
strălucea sau luna umblând în
strălucire,
şi inima mea a fost tainic a-

măgită, încât gura mea mi-a să-
rutat mâna:
şi aceasta ar fi o nelegiuire*

pentru judecător, pentru că aş fi
tăgăduit pe Dumnezeul care este
deasupra.
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*Cap. 22.9.

*Is. 13.6.
Ioel 1.15.

*Mc. 10.24.

*Cap. 1.3,10.
Ps. 62.10.
Pr. 11.28.

*Deut. 4.19;
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Ezec. 8.16.

*Vers. 11.
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Dacă m-am bucurat de neno-
rocirea* celui care mă ura şi am
fost încântat cânda l-a ajuns
răul

(da, nici n-am îngăduit* ceru-
lui gurii mele să păcătuiască, ce-
rând cu blestem viaţa lui),

dacă n-au zis oamenii cortului
meu: «Cine va găsi pe vreunul care
nu s-a săturat din carnea lui!»...

străinul* n-a rămas noaptea
afară, am deschis călătoruluib uşi-
le mele...

Dacă mi-am acoperit fărăde-
legile ca* Adam, ascunzându-mi
nelegiuirea în sânul meu,

pentru că mă temeam de ma-
rea mulţime* şi mă îngrozea dis-
preţul familiilor, încât am tăcut
şi n-am ieşit pe uşă...

O, dacă aş avea pe cineva să
mă audă*! Iată semnătura mea:
să-mi răspundă Cel** Atotpu-
ternic! şi să scrie potrivnicul meu
o acuzaţie!

N-aş purta-o pe umărul meu?
Mi-aş lega-o ca pe o cunună.

I-aş spune numărul paşilor mei;
ca un prinţ m-aş apropia de El.

Dacă pământul meu strigă îm-
potriva mea şi brazdele lui plâng
împreună,

dacă am mâncat* roadelec

lui fără plată şi am chinuit** de
moarte sufletele stăpânilor lui,

să răsară spini* în loc de grâu
şi neghină în loc de orz!� Cu-
vintele lui Iov s-au sfârşit.

! Şi aceşti trei bărbaţi au în-
cetat să răspundă lui Iov, pentru
că el era drept* în ochii săi.

Atunci s-a aprins mânia lui
Elihud, fiul lui Baracheel din
Buz*, din familia lui Ram; mânia
lui s-a aprins împotriva lui Iov,
pentru că se îndreptăţea pe sine
mai degrabă decât pe Dumnezeu.
Mânia lui s-a aprins şi împotriva
celor trei prieteni ai săi, pentru că
nu găseau răspuns şi totuşi îl con-
damnau pe Iov. Şi Elihu a aştep-

tat pe Iov în timpul vorbirii, pentru
că ei erau mai bătrâni decât
el. Şi Elihu a văzut că nu era răspuns
în gura celor trei bărbaţi şi mânia
lui s-a aprins.
Şi Elihu, fiul lui Baracheel din

Buz, a răspuns şi a zis:
�Eu sunt tânăr şi* voi sunteţi

în vârstă. De aceea m-am sfiit şi
m-am temut să vă arăt ceea ce ştiu.

Am zis: «Zilele să vorbească
şi mulţimea anilor să ne înveţe
înţelepciunea».

Dar este un duh şi acesta este
în om; şi suflarea* Celui Atotpu-
ternic le dă pricepere.

Nu cei mari sunt înţelepţi* şi
nu cei în vârstă înţeleg judecata!

De aceea spun: Ascultaţi-mă;
voi arăta şi eu ce ştiu.

Iată, am aşteptat cuvintele
voastre; am plecat urechea la
dovezile voastre pe când cercetaţi
ce să spuneţi.

Da, am fost atent la voi şi, ia-
tă, n-a fost nici unul din voi care
să-l fi convins pe Iov, să fi răs-
puns cuvintelor lui;

ca să nu ziceţi*: «Noi am des-
coperit înţelepciune; Dumnezeu îl
va supune, nu omul».

Acum el nu şi-a îndreptat cuvân-
tările împotriva mea şi eu nu-i voi
răspunde cu cuvinte de-ale voastre.

Ei au fost uimiţie, n-au mai răs-
puns; au rămas fără cuvinte.
Şi am aşteptat, pentru că ei

nu mai vorbeau, ci stăteau liniştiţi
şi nu mai răspundeau.

Voi răspunde şi eu la rândul
meu, voi arăta şi eu ce ştiu,

pentru că sunt plin de cuvin-
te, duhul dinăuntrul meu mă con-
strânge.

Iată, lăuntrul meu este ca vi-
nul care n-are răsuflătoare; ca
nişte burdufuri noi, este gata să
plesnească.

Voi vorbi, ca să găsesc uşura-
re; îmi voi deschide buzele şi voi
răspunde.

*Pr. 17.5;
24.17.
Obad. 12.

*Mt. 5.44.
Rom. 12.14.

*Gen. 19.2,3
Jud. 19.20,21
Rom. 12.13.
Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.

*Gen. 3.8,12.
Pr. 28.13.
Osea 6.7.

*Ex. 23.2.

*Cap. 19.7;
30.20; 35.14.
**Cap. 13.22

*Cap. 24.6;
24.10-12.
Iac. 5.4.
**1 Împ. 21.19

*Gen. 3.18.

*Cap. 31.6;
33.9.

*Gen. 22.21.
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Vă rog, nu voi părtini* pe ni-
meni, nici nu voi linguşi pe cineva,

pentru că nu ştiu să linguşesc:
Cel care m-a făcut m-ar lua*
imediat.

Dar cu adevărat, Iov, te rog,
ascultă* spusele mele şi pleacă
urechea la toate cuvintele mele.

Iată, acum mi-am deschis
gura; limba mea vorbeşte în cerul
gurii mele.

Cuvintele mele vor fi din drep-
tatea inimii mele şi buzele mele
vor rosti limpede* cunoştinţa.

Duhul* lui Dumnezeu m-a fă-
cut şi suflarea Celui Atotputernic
îmi dă viaţă.

Răspunde-mi*, dacă poţi; rân-
duieşte-te înaintea mea, fii gata!

Iată, înaintea lui Dumnezeu eu
sunt ca tinea: şi eu sunt frământatb

din lut*.
Iată, frica de mine* nu te va

înspăimânta, nici greutatea mea
nu va apăsa asupra ta.

" Da, ai vorbit în auzul meu
şi am auzit glasul cuvintelor tale:

«Sunt curat*, fără nelegiuire;
sunt curat şi nu este nici o fărăde-
lege în mine.

Iată, El găseşte ocazii de îm-
potrivire faţă de mine, mă soco-
teşte vrăjmaş* al Său.

Îmi pune* picioarele în butuci,
îmi pândeşte toate** cărările».

Iată, îţi voi răspunde: în aceas-
ta, tu nu eşti drept, pentru că Dum-
nezeu este mai mare decât omulc.

De ce te plângi* împotriva
Lui? Pentru că El nu dă socoteală
de nici una din faptele Sale.

Pentru că Dumnezeu vorbeş-
te* o dată şi de două ori � şi omul
nu ia seama.

Într-un vis*, într-o viziune de
noapte, când cade somn adânc
peste oameni, în aţipiri pe pat,

atunci El deschide* urechea

oamenilor şi le pecetluieşte în-
văţăturad,

ca să întoarcă pe ome de la fap-
tă şi să ascundă de omf mândria;

El îi păzeşte sufletul de groapă
şi viaţa de la pieirea prin sabieg.

El este pedepsit şi cu durere*
pe patul lui şi cu luptă neîncetată în
oasele luih;
şi viaţa îi este dezgustată* de

pâine şi sufletul lui de mâncarea
gustoasă.

Îi piere carnea, de nu se mai
vede; şi oasele lui care nu se ve-
deau ies în afară.
Şi sufletul lui se apropie de

groapă şi viaţa lui de cei care aduc
moartea.

Dacă ar fi un înger cu el,  un
mijlocitor, unul dintr-o mie, ca să
arate omului datoriai lui,

atunci va fi îndurător cu el şi
va spune: «Scapă-l, ca să nu co-
boare în groapă; am găsit o răs-
cumpărarej».

Carnea lui va fi mai fragedă
decât în copilărie; el se va întoar-
ce la zilele tinereţii lui.

Se va ruga* lui Dumnezeu şi
El îl va primi cu bunăvoinţă; şi
va vedea faţa Sa cu strigăt de
bucurie; şi El va da omului drep-
tatea Sa.

Va cânta înaintea oamenilor
şi va zice*: «Am păcătuit şi am
strâmbat ce era drept şi nu mi
s-a răsplătit**.

El mi-a scăpat sufletul* ca să
nu meargă în groapă şi viaţa mea
va vedea** lumina».

Iată, toate acestea le lucrează
Dumnezeu de două, de trei ori, cu
omul,

ca să-i întoarcă* sufletul de la
groapă, ca să fie luminat cu lumi-
na celor vii.

Ia aminte, Iov, ascultă-mă!
Taci, şi voi vorbi.
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*Cap. 6.7.
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a Sau �Iată, eu sunt de la (sau: pentru) Dumnezeu, aşa cum ai spus�    b Lit. �muls� (ca de olar)    c Ebr.
�enoş� (omul muritor)    d Pecetluieşte învăţătura pe care El le-o dă     e Ebr. �adam� (omul din ţărână)
f Ebr. �geber� (omul puternic)    g Sau �lance�    h Sau �şi mulţimea oaselor lui cu dureri permanente�
i Sau �dreptatea�    j Sau �o ispăşire�
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Dacă ai ceva de spus, răspun-
de-mi: vorbeşte, pentru că doresc
să te îndreptăţesc.

Dacă nu, ascultă-mă*, taci şi te
voi învăţa înţelepciune�.

Din nou Elihu a răspuns şi a
zis:

�Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele
mele; şi plecaţi urechea la mine, voi,
care aveţi cunoştinţă!

Pentru că urechea* deosebeşte
cuvintele aşa cum cerul gurii gustă
mâncarea.

Să alegem pentru noi ce este
drept, să cunoaştem între noi ce
este bine!

Pentru că Iov a zis: «Sunt
drept* şi Dumnezeu mi-a luat**
dreptul de judecată.

Să mint împotriva dreptului
meua? Ranab* mea este de nevin-
decat, deşi sunt fără vină».

Care om este ca Iov? El bea*
batjocura ca apa
şi se însoţeşte cu lucrători ai

nelegiuirii şi umblă cu oameni*
răi!

Pentru că a zis*: «Nu-i folo-
seşte omului dacă se desfătează în
Dumnezeu».

Deci ascultaţi-mă, voi, oameni
ai priceperiic: departe* de Dum-
nezeu răutatea şi de Cel Atot-
puternic nedreptatea!

Pentru că El va da* omului
după fapta sa; şi va face pe fieca-
re om să găsească toate după ca-
lea sa.

Da, cu adevărat, Dumnezeu
nu va lucra rău şi Cel Atotputer-
nic nu va strâmba* judecata.

Cine I-a încredinţat Lui pă-
mântul? Şi cine I-a supus întreaga
lume?

Dacă S-ar gândid numai la
Sine şi ar strânge la Sine duhul*
Său şi suflarea Sa,

orice făpturăe* ar pieri împreu-
nă şi omul s-ar întoarce în ţărână.

" Acum, dacă ai pricepere,

ascultă aceasta: Pleacă urechea
la glasul cuvintelor mele!

Va guverna* în adevăr cel
care urăşte dreptatea? Şi vei
condamna** tu pe Cel Întruto-
tuldrept?

Va zice cineva unui împărat:
«Belial*»? Sau căpeteniilor: «Răi-
lor»?

El nu părtineşte* pe căpete-
nii, nici nu priveşte pe cel bogat
mai mult decât pe cel sărac, pen-
tru că toţi sunt lucrarea** mâini-
lor Sale.

Într-o clipă ei mor; chiar la mie-
zul nopţii* poporul se cutremură şi
se duce şi cei puternici sunt luaţi
fără mână.

Pentru că ochii* Lui sunt asu-
pra căilor omului şi El îi vede toţi
paşii.

Nu* este nici întuneric, nici
umbră a morţii, unde să se as-
cundă lucrătorii nelegiuirii.

Pentru că El nu trebuie să pri-
vească mult* la om, ca să-l adu-
căf la judecată înaintea lui Dum-
nezeu.

El sfărâmă în bucăţi pe cei
puternici*, fără cercetare, şi aşa-
ză pe alţii în locul lor.

În adevăr, El le cunoaşte fap-
tele şi îi răstoarnă noaptea şi sunt
zdrobiţi.

Îi loveşte ca pe nişte oameni
răi, în văzul altora.

Pentru că s-au întors* de la
El şi n-au luat** seama la nici una
din căile Sale,

astfel că au făcut să ajungă la
El strigătul săracului*. Şi El aude
strigătul** celui întristat.

" Când dă El linişte, cine o
va tulburag? Şi când Îşi ascunde
El faţa, cine-L va privi? Şi aceas-
ta faţă de o naţiune sau faţă de un
om, deopotrivăh;

ca să nu stăpânească omul
neevlaviosi şi să nu fie o cursă*
pentru popor.
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a Sau �cu tot dreptul meu�    b Lit. �Săgeata�    c Lit. �ai inimii�    d Sau �Şi-ar pune inima�    e Lit. �carne�
f Sau �ca să meargă�    g Sau �o va condamna�    h Sau �faţă de un singur om�    i Sau �făţarnic�
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Pentru că, a zis el lui Dumnezeu:
«Suport pedeapsa, nu voi
mai greşi*.

Ce nu văd, învaţă-mă; dacă am
făcut nedreptate, nu voi
mai face»?

" Va răsplăti El după gândul
tău, pentru că tu L-ai refuzat? Pen-
tru că tu alegi aşa, şi nu eu; spune
deci ce ştii!

Oamenii pricepuţi îmi vor
zice, şi un om înţelept care mă
aude:

«Iov a vorbit fără* cunoştinţă
şi cuvintele lui au fost fără in-
teligenţă.

Iov să fie încercat până la
capăt, pentru că a răspuns ca cei
nelegiuiţi,

pentru că adaugă răzvrătirea

la păcatul lui; bate din palme în-
tre noi şi îşi înmulţeşte cuvinte-
le împotriva lui Dumnezeu»�.

Din nou Elihu a răspuns şi
a zis:

�Gândeşti tu că este drept* să
zici aceasta: «Sunt eu mai drept
decât Dumnezeu»?

Pentru că ai întrebat: «Ce fo-
los* ar fi pentru Tine? Ce voi câş-
tiga, dacă voi fi curăţit de păca-
tul meu?b»

Îţi voi răspunde în cuvinte, ţie
şi tovarăşilor* tăi care sunt cu tine.

Uită-te* spre ceruri şi vezi! Şi
cercetează cerurilec**: sunt mai
sus decât tine!

Dacă păcătuieşti, ce faci îm-
potriva Lui? Şi dacă ţi se vor în-
mulţi răzvrătirile, ce-I* faci Lui?

Dacă eşti drept*, ce-I dai Lui?
Sau ce primeşte El din mâna ta?

Răutatea ta atinge un om ca
tine, şi dreptatea ta un fiu al
omului.

"  Din cauza mulţimii asu-
pririlor*, ei strigă; din cauza
braţului celor puternici, ei cheamă
ajutor.

Dar nici unul nu zice: «Unde*

este Dumnezeu, Creatorul meu, care
inspirăd cântări** de bucurie
noaptea,

care ne învaţă mai mult decât
pe animalele pământului şi ne fa-
ce mai înţelepţi* decât păsările ce-
rurilor?»

Ei strigă* acolo şi El nu răs-
punde, din cauza mândriei oa-
menilor răi.

Da, Dumnezeu nu va asculta*
deşertăciunea, nici nu va lua aminte
Cel Atotputernic la ea.

Deşi* zici că nu-L vezi, jude-
cata este înaintea Lui, deci aş-
teaptă-L**!
Şi acum, dacă mânia Sa nu l-a

cercetat*, nu-şi cunoaşte Iov ma-
rea lui aroganţă?

Pentru că Iov şi-a deschis*
gura în zadar şi a înmulţit cuvin-
te fără cunoştinţă�.
Şi Elihu a continuat şi a zis:
�Aşteaptă-mă puţin şi îţi voi

arăta că încă mai am cuvinte
pentru Dumnezeu.

Îmi voi aduce de departe cu-
noştinţa şi voi da dreptate Zidi-
torului meu.

Pentru că, în adevăr, cuvinte-
le mele nu vor fi mincinoase;
Cel desăvârşit în cunoştinţă este
cu tine.

Iată, Dumnezeu este puternic,
dar nu dispreţuieşte*; este puter-
nic** în tăria inimii.

El nu salvează viaţa celui rău,
dar face dreptate celor întristaţi.

El nu-Şi întoarce* ochii de la
cei drepţi, ci i-a aşezat pentru
totdeauna chiar cu** împăraţi pe
tron; şi ei sunt înălţaţi.
Şi dacă, legaţi în lanţuri*,

sunt prinşi în corzile întristării,
atunci le arată lucrarea lor şi

răzvrătirile lor, pentru că au lucrat
cu mândriee.
Şi le deschide* urechea spre

disciplină şi le porunceşte să se
întoarcă de la nelegiuire.
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a Sau �abatere�    b Sau �Ce aş fi câştigat eu dacă aş fi păcătuit?�    c Sau �norii�    d Lit. �dă�
e Sau �pentru că au devenit mari�
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Dacă ascultă şi-I slujesc, îşi vor
sfârşi* zilele în bunăstare
şi anii în desfătări.

Dar, dacă nu ascultă, vor pieri
de sabiea şi vor muri* fără cu-
noştinţă.

Dar cei neevlavioşib în inimă în-
grămădesc mânie*; nu strigă când
El îi leagă.

Sufletul lor moare în tinereţe*
şi viaţa lor este printre cei
necuraţic.

Pe cel întristat, El îl scapă
prin întristarea lui şi îi deschide
urechea în asuprire.

Chiar aşa te-ar fi scos şi pe
tine din gura nenorocirii, la loc
larg*, unde nu este strâmtorare, şi
grăsimead� ar fi fost din belşug în
hrana de pe masa ta.

Dar tu eşti plin de judecata
celui rău; judecata şi dreptatea
se ţin de tine.

Pentru că este mânie*, păzeş-
te-te ca nu cumva să fii luat de
pedeapsă; atunci o mare** răs-
cumpărare nu-ţi va folosi.

Va preţui El bogăţiile* tale?
Nu, nici aurul, nici toate resurse-
le puterii.

Nu dori noaptea, când popoa-
rele sunt luate din locul lor.

Păzeşte-te, nu te întoarce*
spre nelegiuire: pentru că aceasta
ai ales** mai degrabă decât în-
tristareae.

" Iată, Dumnezeu este înălţat
în puterea Sa; cine învaţă* pe al-
ţii ca El?

Cine I-a rânduit* calea Sa?
Şi cine** a zis: «Tu ai făcut ne-
dreptate»?

Adu-ţi aminte să glorifici* lu-
crarea Lui, pe care oamenii o lau-
dă în cântări.

Toţi oamenii o privesc; omul o
vede de departe.

Iată, Dumnezeu este mare şi

noi nu înţelegemf*. Nici numărul
anilor** Săi nu poate fi pătruns.

Pentru că El atrage picătu-
rile* de apă, ele se răspândesc în
ploaie** din aburul pe care-l for-
mează,

pe care cerurile* îl toarnă în
picuri din belşug peste omg.
Şi poate pricepe cineva răs-

pândirea norilor*, bubuitul cortu-
lui Său?

Iată, El întinde* lumina Sa în
jurul Lui şi acoperă adâncul măriih.

Pentru că prin acestea* judecă
El popoarele; El dă** de mân-
care din belşug.

Îşi acoperă mâinile cu fulge-
ruli şi îi porunceşte unde să lo-
veascăj.

Tunetul* lui vesteşte despre el,
chiar şi vitele îi anunţă venirea.

De aceea şi inima mea tremu-
ră şi sare din locul ei.

Ascultaţi atent vuietul* gla-
sului Său şi murmurul care iese
din gura Lui!

Îl trimitek sub toate cerurile,
şi fulgeruli Lui până la margini-
le* pământului.

După ell mugeşte un glas, tună
cu glasul măreţiei Sale; şi nu
opreşte fulgerele când se aude*
glasul Său.

Dumnezeu tună în chip mi-
nunat cu glasul Său, făcând lu-
cruri* mari, pe care noi nu le în-
ţelegem.

" Pentru că El zice zăpezii*:
«Cazi pe pământ!», tot aşa şi ploii
torenţiale, chiar şi revărsărilor de
ploaie ale puterii Sale.

El pecetluieşte mâna fiecărui
om, ca toţi oamenii să cunoască*
lucrarea Sam.
Şi fiarele intră* în culcuşuri-

le lor şi rămân în vizuinile lor.
Din cămara de la sud vine fur-

tuna şi din vânturile de la nord, frigul.

*Cap. 21.13.
Is. 1.19,20.

*Cap. 4.21.

*Rom. 2.5.

*Cap. 15.32;
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31.8; 118.5.
**Ps. 23.5.
�Ps. 36.8.

*Iona 4.4.
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*Pr. 11.4.

*Ps. 66.18.
**Ev. 11.25.

*Is. 40.13,14.
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.16.
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Apoc. 15.3.
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a Sau �suliţă�    b Sau �cei făţarnici�    c Lit. �cei dedaţi infamiei�    d Sau �masa ta ar fi fost liniştită şi plină
de grăsime�    e Sau �necazul�    f Sau �nu-L cunoaştem�    g Sau �peste mulţimea oamenilor�    h Sau �şi cu
rădăcinile mării Se acoperă�    i Lit. �lumina�    j Sau �şi îl descarcă împotriva potrivnicului�    k Sau �Îl
îndreaptă�    l Fulger    m Sau �ca toţi oamenii pe care i-a făcut să cunoască�
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Prin suflarea* lui Dumnezeu
se face gheaţa şi lăţimea apelor
se strânge.
Şi cu multă umezeală încarcă

norii* groşi; lumina Lui împrăştie
norula;
şi se întorc în orice parte prin

călăuzirea Sa, ca să facă* tot ce le
porunceşte El, pe faţa pământului
locuit,

fie că-i face să vină ca o nuia*,
fie pentru ţara** Sa, fie spre în-
durare�.

" Pleacă-ţi urechea la aceasta,
Iov, stai* liniştit şi deosebeşte
lucrările minunate ale lui Dum-
nezeu!
Ştii tu cum le-a aşezat Dum-

nezeu şi cum face să strălucească
fulgerul din norul Său?

Înţelegi* tu plutirea norilor
groşi, lucrările minunate ale Ce-
lui care este desăvârşit** în cu-
noştinţă?

Cum ţi se încălzesc hainele,
când dă odihnă pământului prin
vântul de sud?

Ai întins* tu cu El cerurile, tari
ca o oglindă turnată?

Învaţă-ne ce să-I spunem! Nu
ne putem ordona cuvintele din
cauza întunericului*.

I se va spune dacă voi vorbi?
Dacă cineva ar vorbi, hotărât că
ar fi înghiţit.
Şi acum nu se vede cum strălu-

ceşte lumina, ea este ascunsă în nori;
dar va trece vântul şi leb va curăţa.

De la nord vine aurorac; o mă-
reţie înfricoşătoare este în jurul lui
Dumnezeu!

Pe Cel Atotputernic nu-L pu-
tem ajunge*. El este măreţ în
putere**; şi în judecată şi în bel-
şug de dreptate, El nu întris-
teazăd.

De aceea oamenii se vor teme*
de El; El nu ia aminte la nici unul
din cei înţelepţi** cu inimae�.

! Şi DDDDDomnul a răspuns lui Iov
din vârtejul* de vânt şi a zis:

�Cine* este acesta care întu-
necă sfatul prin cuvinte** fără cu-
noştinţă?

Încinge-ţi acum coapsele* ca
un bărbat; şi Eu te voi întreba şi
tu Mă vei învăţa!

" Unde* erai tu când am în-
temeiat pământul? Spune, dacă
ai priceperef!

Cine i-a hotărât măsurile � dacă
ştii? Sau cine a întins sfoara peste
el?

Pe ce au fost aşezate temeliile
lui? Sau cine i-a pus piatra unghiu-
lară,

când stelele dimineţii cântau
împreunăg şi toţi* fiii lui Dum-
nezeu strigau de bucurie?
Şi cine* a închis marea cu uşi,

când a ţâşnit, ieşind din pântece,
când i-am făcut norul veş-

mânt, şi întunericul gros un scu-
tec pentru ea,

când i-am tras hotarul* Meu
şi i-am pus zăvor şi uşi
şi am zis: «Până aici să vii şi

nu mai departe; şi aici să se
oprească* valurile tale mândre»?

" În zilele tale ai poruncit* tu
dimineţii? Ai făcut zorile să-şi
cunoască locul lor,

ca să apuce capetele pămân-
tului şi cei răi* să fie scuturaţi de
pe el?

Elh se schimbă ca lutul unei
peceţi şi toate se aşază ca într-un
veşmânt;
şi lumina* le este oprită celor

răii şi braţul** ridicat este frânt.
" Ai pătruns tu până la iz-

voarele* mării? Şi ai umblat tu
prin ascunzişurile** adâncului?
Ţi s-au descoperit ţie porţile*

morţii? Sau ai văzut tu porţile
umbrei morţii?

A cuprins înţelegereaj ta lăţimi-
le pământului? Spune, dacă ştii toate.

 *Cap. 38.29;
38.30.
Ps. 147.17;
147.18.

*Cap. 36.27.

*Ps. 148.8.

*Ex. 9.18,23.
1 Sam. 12.18.
**Cap. 38.26.
�2 Sam. 21.10
1 Împ. 18.45.

*Ps. 111.2.

*Cap. 36.29.
**Cap. 36.4.

*Gen. 1.6.
Is. 44.24.
Zah. 12.1.

*Cap. 9.14.
Rom. 8.26.

*Cap. 11.7.
Rom. 11.33.
1 Tim. 6.16.
**Cap. 9.4;
36.5.

*Mt. 10.28.
**Mt. 11.25.
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Naum 1.3.

*Cap. 34.35;
42.3.
**1 Tim. 1.7.

*Cap. 40.7.

*Ps. 104.5.
Pr. 8.29; 30.4.

*Cap. 1.6.

*Gen. 1.9.
Ps. 33.7;
104.9.
Pr. 8.29.
Ier. 5.22.

*Cap. 26.10.

*Ps. 89.9;
93.4.

*Ps. 74.16;
148.5.

*Cap. 34.25.
Ps. 104.35.

*Cap. 18.5.
**Num. 15.30
Ps. 10.15;
37.17.

*Pr. 8.24.
**Ps. 77.19.

*Ps. 9.13.

1

2

3

4

7

8

10

11

12

13

15

16

17

a Sau �El împrăştie norul Său scânteietor�    b Cerurile    c Sau �lumina aurie� (în zona de nord era mult
aur)    d Sau �nu răspunde�    e Sau �nici unul care se socoteşte înţelept cu inima nu-L poate vedea�    f Lit.
�cunoşti priceperea�    g De veselie    h Pământul    i Noaptea era lumina lor     j Sau �privirea�

37:10

38 Răspunsul
DDDDDomnului



583

IOV

" Unde este calea spre lo-
cuinţa luminii? Şi unde este lo-
cuinţa întunericului,

ca s-o iei spre hotarul lui şi să
poţi cunoaşte cărările spre casa lui?

Tu ştii, pentru că atunci erai
născut şi numărul zilelor tale este
mare!

" Ai intrat tu în vistieriile ză-
pezii şi ai văzut tu vistieriile
grindinei*,

pe care* le-am păstrat pentru
timpul necazului, pentru ziua
de luptă şi de război?

Pe ce cale se împarte lumina şi
se împrăştie vântul de răsărit peste
pământ?

Cine a croit* un făgaş pentru
şuvoaiele de apă şi o cale pentru
fulgerul tunetelor,

ca să-l facă să plouă pe un
pământ unde nu este nimeni, pes-
te pustiul unde nu este nici un om,

ca să sature* pustiul părăsit şi
să facă să răsară iarbă fragedă?

Are ploaia* tată? Sau cine a
născut picăturile de rouă?

Din al cui pântece iese ghea-
ţa? Sau cine naşte bruma* ce-
rurilor,

atunci când apele stau ascun-
se ca în piatră şi faţa adâncului se
leagă* împreună?

" Poţi tu să legi legăturile
Pleiadelora*? Sau să dezlegi frân-
ghiile Orionului?

Poţi tu să faci să iasă con-
stelaţiile la timpul lor? Sau să
călăuzeşti Ursa Mare cu fiii săi?
Ştii tu rânduielile* cerurilor?

Sau le hotărăşti tu stăpânirea a-
supra pământului?

Poţi tu să-ţi înalţi glasul către
norul gros, ca să te acopere şu-
voaiele de ape?

Poţi tu să trimiţi fulgerele, ca
să plece şi să-ţi zică: «Iată-ne»?

Cine* a pus înţelepciune în
rărunchi? Sau cine a dat pricepere
minţiib?

Cine numără norii cu înţelep-
ciune? Sau cine varsă burdufurile
cerurilor,

când ţărâna se întăreştec şi
bulgării se lipesc împreună?

" d Vânezi tu* prada pentru
leoaică? Sau potoleşti tu foa-
meae leilor tineri,

când stau culcaţi în vizuini sau
stau la pândă în desiş?

Cine-i dă corbului hrana*, când
puii săi strigă către Dumnezeu şi
rătăcesc din lipsă de hrană?

Cunoşti tu timpul când nasc
caprele sălbatice ale stâncii? Vezi
tu fătatul* cerboaicelor?

Numeri tu lunile pe care le
împlinesc? Sau cunoşti tu timpul
când fată?

Ele se pleacă, îşi fată puii şi
scapă de durerile lor.

Puii lor se întăresc, cresc în
câmp deschis; pleacă şi nu se
mai întorc la ele.

" Cine a lăsat liber măgarul*
sălbatic? Şi cine a desfăcut legă-
turile măgarului iute,

căruia i-am făcut pustiul casă*
şi şesul sărat locuinţă?

El râde de vuietul cetăţii şi nu
aude strigătele vizitiului.
Şirul munţilor este păşunea lui

şi caută orice verdeaţă.
" Se va învoi bivolul sălba-

ticf* să-ţi slujească de bunăvoie?
Sau va rămâne el peste noapte
la ieslea ta?

Poţi tu să legi la brazdă bivo-
lul sălbatic cu funia lui? Sau va
grăpa el văile în urma ta?

Te vei încrede tu în el pentru
că puterea lui este mare? Şi-i vei
lăsa lui munca ta?

Te vei încrede tu în el pentru
căratul seminţei tale şi va strân-
ge el grâul în aria ta?

" Aripa struţului bate vesel,
dar este ea ca vârful de aripă şi
ca penajul berzei?

Pentru că ea îşi lasă ouăle pe
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*Ps. 104.13;
104.14;
107.35.

*Cap. 36.27.
Ps. 147.8.
Ier. 14.22.

*Ps. 147.16.

*Cap. 37.10.

*Cap. 9.9.
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*Cap. 24.5.
Ier. 2.24.
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pământ şi le încălzeşte în ţărână
şi uită că piciorul le poate strivi

sau că fiara câmpului le poate călca.
Este aspră* cu puii ei, ca şi cum

n-ar fi ai ei; munca ei este
în zadar, fără să-i pese;

pentru că Dumnezeu a lipsit-o
de înţelepciune* şi n-a înzestrat-o
cu pricepere.

Când se ridică în înălţime, râde
de cal şi de călăreţul său.

" I-ai dat tu putere calului?
I-ai îmbrăcat tu grumazul cu o coa-
mă care fâlfâie?

Tu l-ai făcut să sară ca o lăcus-
tă? Nechezatul său măreţ este în-
fricoşător.

Scurmă în vale şi se bucură în
putere; iese* în întâmpinarea oş-
tirii înarmate.

Râde de frică şi nu se înspăi-
mântă, nici nu dă înapoi dinain-
tea sabiei.

Tolba cu săgeţi zăngăneşte pe
el, suliţa sclipitoare şi lancea.

Înghite pământul cu furie şi
mânie şi n-are astâmpăr la sune-
tul trâmbiţei.

La sunetul trâmbiţei el zice:
«Ha! ha!» şi de departe miroase
lupta, tunetul căpeteniilor şi stri-
gătul.

" Prin înţelepciunea ta zboară
şoimul şi îşi întinde aripile că-
tre sud?

La porunca ta se înalţă vultu-
rul şi îşi face cuibul* pe înălţime?

El locuieşte stânca şi-şi face
locuinţa pe vârful stâncii şi pe
întăritură.

De acolo caută prada; ochii săi
privesc în depărtare.
Şi puii săi sorb sânge; şi unde

sunt cei ucişi*, acolo este şi el�.
Şi DDDDDomnul a răspuns lui Iov

şi a zis:
�Cel care se ceartă* cu Cel

Atotputernic Îl va învăţa? Cel care
mustră pe Dumnezeu să răspun-
dă la aceasta!�

" Şi Iov a răspuns DDDDDomnului
şi a zis:

�Iată, eu nu sunt nimic*; ce
să-Ţi răspund? Îmi voi pune mâna
la gură!

Am vorbit o dată şi nu voi mai
răspunde; da, de două ori, dar nu
voi continua�.

" a Şi DDDDDomnul a răspuns* lui
Iov din vârtejul de vânt şi a zis:

�Încinge-ţi acum coapsele* ca
un bărbat. Eu** te voi întreba şi
tu Mă vei învăţa!

Vrei* tu deci să-Mi  desfiinţezi
judecata? Vrei să Mă condamni**,
ca să fii tu drept?

Ai tu un braţ ca Dumnezeu? Şi
poţi tu să tuni* cu un glas ca al Lui?

Împodobeşte-te acum cu* glo-
rie şi vrednicie; şi îmbracă-te cu
măreţie şi strălucire!

Revarsă-ţi valurile mâniei tale
şi priveşte pe oricine este mân-
dru şi coboară-l!

Priveşte pe oricine este mân-
dru*, smereşte-l şi calcă pe cei răi
pe locul lor.

Ascunde-i în ţărână împreună,
leagă-le feţele în întuneric!

Atunci şi Eu te voi lăudab că
dreapta ta te salvează.

" Uită-te acum la behemotulc

pe care l-am făcut cu tine: mă-
nâncă iarbă ca un bou.

Iată acum, puterea lui este în
coapsele lui şi tăria lui este în
muşchii pântecelui lui.

El îşi îndoaie coada ca un ce-
dru, tendoanele coapselor lui sunt
întreţesute.

Oasele lui sunt ţevi de aramă,
mădularele lui sunt ca nişte
drugi de fier.

El este cel mai de seamă al
căilor lui Dumnezeu: Cel care l-a
făcut i-a dat sabiad Sa.

Pentru că munţii îi dau hrană*,
acolo unde se joacă** toate fiare-
le câmpului.

Se culcă sub lotuşi, în ascun-
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**Cap. 16.11;
19.6.
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zişul trestiei şi al mlaştinii.
Lotuşii îl acoperă cu umbra lor,

sălciile pârâului îl înconjoară.
Iată, râul se revarsă, el nu se

sperie; stă liniştit, chiar dacă Ior-
danul se aruncă în gura lui.

Poate fi prins din faţă, sau i se
va străpunge nasul în capcană?

Poţi tu să tragi afară levia-
tanula* cu o undiţă? Sau să-i apeşi
limba cu o funie?

Îi vei pune tu o papură în na-
sul lui şi-i vei străpunge falca cu
un cârlig?

Îţi va face el multe cereri? Sau
îţi va vorbi el dulce?

Va face el legământ cu tine? Îl
vei lua ca rob pentru totdeauna?

Te vei juca tu cu el ca şi cu
o pasăre? Sau îl vei lega tu pen-
tru fetele tale?

Vor face negoţ cu el cei care
se însoţesc? Îl vor împărţi ei între
negustori?

Îi vei umple pielea cu ţepuşe
şi capul cu cangea pescarilor?

Pune-ţi mâna pe el: vei ţine
minte lupta, nu vei mai face aşa.

b Iată, speranţa cu privire la el
este în zadar. Nu este doborât ci-
neva numai la vederea lui?

Nimeni nu este atât de în-
drăzneţ ca să-l întărâte. Deci cine
este cel care va sta înaintea Mea?

Cine Mi-a dat* întâi, ca să-i
plătesc înapoi? Tot ce este sub**
cer este al Meu!

Nu voi tăcea cu privire la mă-
dularele lui, nici la tăria puterii lui,
nici la frumuseţea întocmirii lui.

Cine poate dezveli faţa veş-
mântului său? Cine poate pătrun-
de între fălcile lui dublec?

Cine poate deschide uşile feţei
lui? De jur-împrejurul dinţilor lui
este groază.
Şirurile scuturilor lui sunt o

mândrie, închise împreună ca o
pecete strânsă.

Unul este atât de aproape de
celălalt, încât nici aerul nu poate
trece printre ele.

Sunt prinse fiecare de perechea
ei, sunt lipite împreună şi nu pot fi
despărţite.

Strănuturile lui fac să strălu-
cească lumina şi ochii lui sunt ca
genele* zorilor.

Din gura lui ies flăcări, sar
scântei de foc.

Din nările lui iese fum ca din-
tr-un vas în clocot şi ca dintr-un
cazan.

Suflarea lui aprinde cărbunii şi
o flacără iese din gura lui.

În grumazul lui locuieşte tă-
ria şi groaza joacă înaintea lui.

Straturile cărnii lui sunt strân-
se împreună, ca turnate pe el, nu
pot fi clintite.

Inima lui este tare ca o piatră;
da, tare ca piatra de moară de
dedesubt.

Când se ridică el, vitejii se
tem, îşi ies din fire de spaimă.

Când îl atingi cu sabia, ea nu-i
face nimic, nici suliţa, nici săgea-
ta, nici cangea.

El socoteşte fierul ca paiul;
arama ca lemnul putred.

Săgeatad nu-l face să fugă;
pietrele praştiei sunt prefăcute de
el în pleavă.

Buzduganele sunt socotite de el
ca pleavă, râde la mişcarea suliţei.

Părţile de dedesubt ale lui
sunt ca nişte cioburi ascuţite; el
întinde o grapă peste noroie.

Face să clocotească adâncul
ca o oală, face marea ca un vas de
unsoare!

El face să strălucească o căra-
re după el; adâncul pare cărunt.

Nimic* nu i se aseamănă pe pă-
mântf: este făcut să fie fără frică.

Priveşte la orice este înalt;
este împărat peste toate fiarele
mândreg*�.

*Ps. 104.26.
Is. 27.1.

*Rom. 11.35.
**Ex. 19.5.
Cap. 9.5.
Ps. 24.1.
1 Cor. 10.26;
10.28.
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! Şi Iov a răspuns DDDDDomnului şi
a zis:

�Ştiu că Tu poţi* face orice şi
că nici o hotărâre a Ta nu poate
fi împiedicată.

«Cine* este acela care, fără
cunoştinţă, Îmi întunecă sfatul?» De
aceea am rostit ce nu am înţeles,
lucruri prea minunate pentru mi-
ne**, pe care nu le cunoşteam.

«Ascultă, te rog, şi voi vorbi.
Te voi întreba*, şi tu Mă vei în-
văţa!»

Auzisem* de Tine, cu auzul
urechii, dar acum ochiul meu Te
vede.

De aceea mi-e scârbă* de mi-
ne şi mă pocăiesc în ţărână şi
cenuşă�.
Şi a fost, după ce i-a vorbit

DDDDDomnul cuvintele acestea lui Iov,
că DDDDDomnul a zis lui Elifaz din
Teman: �Mânia Mea s-a aprins
împotriva ta şi împotriva celor
doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi
vorbit drept despre Mine, ca ro-
bul Meu Iov. Şi acum luaţi-vă
şapte tauri* şi şapte berbeci şi
duceţi-vă** la robul Meu Iov şi
aduceţi o ardere-de-tot pentru
voi; şi Iov, robul Meu, se va ruga�
pentru voi, pentru că pe el îl
voi primia, ca nu cumva să vă fac
după nebunia voastră; pentru
că n-aţi vorbit drept despre Mi-
ne, ca robul Meu Iov�.
Şi Elifaz din Teman şi Bildad

din Şuah şi Ţofar din Naama s-au
dus şi au făcut cum le spusese
DDDDDomnul; şi DDDDDomnul a primit pe
Iov.
Şi DDDDDomnul a întors* captivi-

tatea lui Iov, când s-a rugat pen-
tru prietenii săi; şi DDDDDomnul a dat
lui Iov de două** ori mai mult
decât avusese înainte. Şi au venit
la el toţi fraţii* lui şi toate suro-
rile lui şi toţi cei care îl cunos-
cuseră mai înainte şi au mâncat
pâine cu el în casa lui; şi l-au com-
pătimit şi l-au mângâiat** pentru
tot răul pe care-l adusese DDDDDomnul
asupra lui; şi i-a dat fiecare câte
un chesitab şi fiecare câte un inel
de aur.
Şi DDDDDomnul a binecuvântat

mai mult sfârşitul* lui Iov decât
începutul lui; şi a avut paispre-
zece** mii de oi şi şase mii de
cămile şi o mie de perechi de
boi şi o mie de măgăriţe. Şi a avut
şapte* fii şi trei fiice. Şi a pus
numele celei dintâi Iemimac, şi
numele celei de-a doua, Cheţiad,
şi numele celei de-a treia, Che-
ren-Hapuce. Şi în toată ţara nu
se găseau femei aşa de frumoase
ca fiicele lui Iov; şi tatăl lor
le-a dat moştenire printre fraţii lor.
Şi Iov a trăit* după aceasta

o sută patruzeci de ani şi a vă-
zut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi,
patru generaţii. Şi Iov a murit
bătrân şi sătul* de zile.
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*Ps. 14.7;
126.1.
**Is. 40.2.

*Cap. 19.13.
**Cap. 2.11.

*Cap. 8.7.
Iac. 5.11.
**Cap. 1.3.

*Cap. 1.2.

*Cap. 5.26.
Pr. 3.16.

*Gen. 25.8.
Cap. 5.26.
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a Lit. �voi primi faţa lui�    b Monedă, probabil de patru sicli    c Frumoasă ca ziua    d Casia    e Splendoarea
culorii sau Razele rubinului

Răspunsul
lui Iov

42:1
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CARTEA ÎNTÂI

*2 Sam. 5.7.

*Fap. 13.33.
Ev. 1.5; 5.5.

*Ps. 22.27;
72.8; 89.27.
Dan. 7.13,14
Ioan 17.4,5;
19.15.
*Ps. 89.23.
Apoc. 2.27;
12.5.
*Ev. 12.28.
**Filip. 2.12.
*Gen. 41.40.
1 Sam. 10.1.
Ioan 5.23.
**Apoc.6.16;
6.17.
�Ps. 34.8;
84.12.
Pr. 16.20.
Is. 30.18.
Ier. 17.7.
Rom. 9.33;
10.11.
1 Pet. 2.6.

*2Sam.15;16;
17;18.

*2 Sam. 16.8
Ps. 71.11.

*Gen. 15.1.
Ps. 28.8;
119.114.
**Ps. 27.6.

*Ps. 34.4.
**Ps. 2.6;
43.3; 99.9.
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PSALMUL 1

Ferice de omul* care nu se
duce la sfatul celor răi şi nu stă pe
calea păcătoşilor şi nu** se aşază
pe scaunula celor batjocoritori;

ci plăcerea* lui este în legea
DDDDDomnului şi cugetă** la legea Lui
zi şi noapte.
Şi el esteb ca* un pom sădit

lângă pâraie de apă, care îşi dă
rodul la timpul lui şi a cărui frun-
ză nu se veştejeşte; şi** tot ce
face prosperă.
!c Nu tot aşa sunt cei răi; ci

ei sunt ca pleava* pe care o
spulberă vântul.

De aceea cei răi nu vor rămâne
în picioare la judecată, nici păcă-
toşii în adunarea celor drepţi.

Pentru că DDDDDomnul* cunoaşte
calea celor drepţi, dar calea celor
răi va pieri.

PSALMUL 2

Pentru ce se agită* naţiunile
şi cugetă popoareled deşertă-
ciune?

Împăraţii pământului se ridică
şi conducătorii se sfătuiesc îm-
preună împotriva DDDDDomnului şi
împotriva Unsului* Său:

�Să* Le rupem legăturile şi să
aruncăm departe de noi funiile Lor!�
! Cel* care locuieşte în ceruri

va râde**, Domnul Îşi va bate joc
de ei.

Atunci le va vorbi în mânia Sa
şi-i va îngrozi în furia Sa:
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�Şi Eu am unse pe Împăratul
Meu peste Sion*, muntele sfinţe-
niei Mele�.
! Voi vesti hotărârea: �DDDDDom-

nul Mi-a zis: «Tu* eşti Fiul Meu;
Eu astăzi Te-am născut.

Cere-Mi* şi-Ţi voi da naţiuni-
le de moştenire şi marginile pă-
mântului în stăpânire:

Tu* le vei zdrobif cu un toiag
de fier, le vei sfărâma ca pe vasul
unui olar»�.
! Şi acum, împăraţilor, fiţi

înţelepţi, primiţi învăţătură, jude-
cători ai  pământului:

Slujiţi* DDDDDomnului cu teamă şi
bucuraţi-vă tremurând!**

Sărutaţi* pe Fiul, ca să nu Se
mânie şi să nu pieriţi pe cale, pen-
tru că mânia** Lui se va aprinde
curândg. Ferice� de toţi care se
încredh în El.

"c PSALMUL 3

Un psalm al lui David, pe când
fugea de fiul său Absalom.

DDDDDoamne, ce* mulţi sunt vrăjma-
şii mei, ce numeroşi sunt cei care
se ridică împotriva mea!

Mulţi spun despre sufletul
meu: �Nu* mai este salvarei pen-
tru el laj Dumnezeu!� Oprirek.

Dar Tu, DDDDDoamne, eşti un scut*
în jurul meu. Tu eşti gloria meal şi
Cel care îmi înalţă** capul.
! Cu glasul meu voi striga că-

tre DDDDDomnul şi El îmi va răspun-
de* de pe muntele** sfinţeniei
Sale. Oprire.

a Sau �în compania�    b Sau �va fi�    c Simbolul �!� indică alineatele; simbolul �"� apare de regulă
înaintea titlurilor, reunind mai mulţi psalmi, şi indică împărţirea pe subiecte importante.    d Rasele de
oameni    e Sau �am pus�    f Sept. �le vei conduce�    g Sau �când mânia Lui este gata să se aprindă�    h Sau
�îşi au refugiul� (valabil pentru toţi psalmii)    i Sau �Nu este nici o salvare�    j Lit. �în�  k Selah, cuvânt
care poate indica o pauză a vocii cu interludiu instrumental, urmată de întărirea vocii    l Sau �eşti un
scut în jurul meu, gloria mea�

*Pr. 4.14,15.
**Ps. 26.4.
Ier. 15.17.

*Ps. 119.35;
119.47,92.
**Ios. 1.8.
Ps. 119.1,97.

*Ier. 17.8.
Ezec. 47.12.
**Gen. 39.3;
39.23.
Ps. 128.2.
Is. 3.10.

*Iov 21.18.
Ps. 35.5.
Is. 17.13;
29.5.
Osea 13.3.

*Ps. 37.18.
Naum 1.7.
Ioan 10.14.
2 Tim. 2.19.

*Ps. 46.6.
Fap. 4.25.

*Ps. 45.7.
Ioan 1.41.
Fap. 4.26.

*Ier. 5.5.
Lc. 19.14.

*Ps. 11.4.
**Ps. 37.13;
59.8.
Pr. 1.26.
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Eu m-am* culcat şi am ador-
mit; m-am trezita, pentru că DDDDDom-
nul mă susţine.

Nu* mă voi teme de zecile
de mii ale poporului, care s-au
ridicat împotriva mea de jur
împrejur.
! Ridică-Te, DDDDDoamne; salvea-

ză-mă, Dumnezeul meu! Pentru
că i-ai lovit* peste obraz pe toţi
vrăjmaşii mei, ai zdrobit dinţii ce-
lor răi.

A DDDDDomnului* este mântuirea;
binecuvântarea Ta fie peste po-
porul Tău. Oprire.

PSALMUL 4

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotb. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strigc,
Dumnezeul dreptăţii mele: m-ai
scos la loc larg din strâmtorare;
îndură-Te de mine şi ascultă-mi
rugăciunea!
! Fii ai oamenilor, până când

va fi dată de ruşine gloria mea?
Până când veţi iubi deşertă-
ciunea, veţi căuta minciuna?
Oprire.

Dar să ştiţi că DDDDDomnul* Şi-a
ales pe cel evlavios, DDDDDomnul va
auzi când voi striga către El.

Mâniaţi-văd* şi nu păcătuiţi;
cugetaţi** în inimile voastre în
patul vostru şi fiţi liniştiţi. Oprire.

Aduceţi jertfe* de dreptate şi
încredeţi-vă** în DDDDDomnul.
! Mulţi spun: �Cine ne va

arăta binele?� Înalţă* peste noi
lumina feţei Tale, DDDDDoamne!

Tu mi-ai pus bucurie* în inimă
mai mult decât în timpul când
grâul lor şi mustul lor erau din
belşug.

Mă voi culca şi voi dormi în
pace* pentru că** numai Tu,
DDDDDoamne, mă faci să locuiesc în
siguranţă.

PSALMUL 5

Către mai-marele muzicii. Pe
nehilote. Un psalm al lui David.

Pleacă-Ţi urechea la cuvintele
mele, DDDDDoamne; ia aminte la
suspinul meuf.

Ascultă glasul strigătului*
meu, Împăratul meu şi Dumne-
zeul meu, pentru că Ţie mă rog**.
! DDDDDoamne, dimineaţa vei au-

zi glasul* meu; dimineaţa mă voi
îndrepta spre Tine şi voi aştepta.

Pentru că Tu nu eşti un Dum-
nezeu căruia să-I placă răutatea.
Cel rău nu va locui cu Tine.

Cei trufaşig* nu vor rămâne
înaintea ochilor Tăi; Tu-i urăşti pe
toţi lucrătorii nelegiuirii.

Tu vei face să piară* cei care
vorbesc minciuni. Pe omul** sân-
gelui şi înşelător, DDDDDomnul îl urăşte.

Dar eu, în belşugulh bunătăţii
Tale, voi intra în casa Ta;  mă voi
închina înaintea templului sfinţe-
niei* Tale, în temere de Tine.
!  DDDDDoamne, condu-mă* în

dreptatea Ta, din cauza vrăj-
maşilor mei; netezeşte** calea Ta
înaintea mea.

Pentru că nu este nimic ade-
vărat în gura lor; lăuntrul lor este
stricăciune, gâtlejul* lor este un
mormânt deschis, cu limba lor
linguşesc**.

Să fie vinovaţi, Dumnezeule,
să cadă* prin propriile lor planuri;
alungă-i din cauza mulţimii fără-
delegilor lor, pentru că s-au răz-
vrătit împotriva Ta.
Şi toţi cei care se încred în Tine

se vor bucura*: vor cânta de
bucurie întotdeauna şi Tu îi vei
ocroti; şi cei care iubesc Numele
Tău se vor veseli în Tine.

Pentru că Tu, DDDDDoamne, îl vei bi-
necuvânta* pe cel drept, ca un scuti

îl vei înconjura cu bunăvoinţă.

 a Sau �voi adormi; mă voi trezi�    b Probabil instrumente cu coarde    c Sau �Răspunde-mi la chemarea
mea�    d Sau �Cutremuraţi-vă�    e Probabil instrumente de suflat    f Sau �cugetarea mea�    g Sau �nebuni�
h Sau �măreţia�     i Un scut mare, care acoperă tot trupul

*Lev. 26.6.
Ps. 4.8.
Pr. 3.24.

*Ps. 27.3.

*Iov 16.10;
29.17.
Ps. 58. 6.
Plân. 3.30.

*Pr. 21.31.
Is. 43.11.
Ier. 3.23.
Osea 13. 4.
Iona 2.9.
Apoc. 7.10;
19.1.

*2 Tim. 2.19
2 Pet. 2.9.

*Ef. 4.26.
**Ps. 77.6.
2 Cor. 13.5.

*Deut. 33.10
Ps. 50.14;
51.19.
2 Sam. 15.12
**Ps. 37.3;
62.8.
*Num. 6.26.
Ps. 80.3,7;
80.19;
119.135.
*Is. 9.3.

*Iov 11.18;
11.19.
Ps. 3.5.
**Lev.25.18;
25.19; 26.5,6
Deut. 12.10.

*Ps. 3.4.
**Ps. 65.2.

*Ps. 30.5;
88.13; 130.6.

*Hab. 1.13.

*Apoc. 21.8.
**Ps. 55.23.

*1Împ. 8.29;
8.30,35,38.
Ps. 28.2;
132.7; 138.2.

*Ps. 25.5.
**Ps. 25.4;
27.11.

*Lc. 11.44.
Rom. 3.13.
**Ps. 62.4.

*2Sam.15.31;
17.14,23.

*Is. 65.13.

*Ps. 115.13.
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PSALMUL 6

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinota. Pe şeminitb. Un psalm
al lui David.

DDDDDoamne*, nu mă mustra în
mânia Ta şi nu mă disciplina în fu-
ria Ta.

Îndură-Te* de mine, DDDDDoamne,
pentru că sunt fără putere; vinde-
că-mă**, DDDDDoamne, pentru că îmi
tremură oasele.

Sufletul meu este foarte tulbu-
rat: şi Tu, DDDDDoamne, până când*?
! Întoarce-Te, DDDDDoamne, sca-

pă-mi sufletul; salvează-mă,
pentru bunătatea Ta.

Pentru că în moarte* nu este
aducere-aminte de Tine; în Locu-
inţa morţilorc, cine Îţi va mul-
ţumid?

Sunt obosit de geamătul meu,
toată noaptea îmi scald aşternutul,
îmi înmoi patul cu lacrimile mele.

Ochiul* meu se topeşte de
întristare, îmbătrâneşte din cauza
tuturor asupritorilor mei.
! Depărtaţi-vă* de la mine,

toţi lucrătorii nelegiuirii, pentru
că DDDDDomnul a auzit** glasul plân-
gerii mele!

DDDDDomnul a auzit cererea mea;
DDDDDomnul a primit rugăciunea mea.

Toţi vrăjmaşii mei vor fi daţi
de ruşine şi foarte tulburaţi; se vor
întoarce, vor fi daţi de ruşine
dintr-o dată.

PSALMUL 7

Şigaione al lui David, pe care I
l-a cântat DDDDDomnului cu ocazia cu-
vintelor lui Cuş beniamitul.

DDDDDoamne, Dumnezeul meu, în
Tine m-am încrezutf: salvea-
ză-mă* de toţi urmăritorii mei şi
scapă-mă,

ca* să nu-mi sfâşie sufletul ca un
leu care zdrobeşte şi să** nu fie nici
un salvator.
! DDDDDoamne, Dumnezeul meu,

dacă* am făcut aceasta, dacă este
nelegiuire** în mâinile mele,

dacă am răsplătit cu rău celui
care era în pace cu mine (da, l-am
eliberatg* pe cel care mă asuprea
fără temei),

să-mi urmărească vrăjmaşul
sufletul şi să-l ajungă şi să calce la
pământ viaţa mea şi să-mi aşeze
gloria în ţărână. Oprire.
! Ridică-Te, DDDDDoamne, în mâ-

nia Ta; înalţă-Te* împotriva furi-
ei asupritorilor mei şi trezeş-
te-Te** pentru mine: Tu ai po-
runcit judecata.
Şi adunarea popoarelor Te va

înconjura; şi peste eah întoar-
ce-Te pei înălţime.
! DDDDDomnul va judeca popoa-

rele. Judecă-mă, DDDDDoamne, după*
dreptatea mea şi după corecti-
tudinea mea care este în mine.

Să se sfârşească răutatea celor
răi şi întăreşte-l pe cel drept, Tu,
care cercetezi* inimile şi rărunchii,
Dumnezeul cel drept!
! Scutul meu este de la Dum-

nezeu, care îi salvează pe cei
drepţi* cu inima.

Dumnezeu este un judecător
dreptj şi un Dumnezeu care Se
mânie în fiecare zi.

Dacă elk nu se întoarce, Îşi va
ascuţi sabia*: Şi-a încordat arcul
şi l-a pregătitl,
şi a pregătit pentru el in-

strumentele morţii; săgeţile* Sa-
le le-a făcut arzătoare.

Iată, el* este în durerile naşte-
rii pentru nelegiuire şi zămisleşte
necazm şi naşte minciună.

A săpat o groapă şi a adân-
cit-o; şi a căzut în groapa* pe care
a făcut-o.
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*Ps. 38.1.
Ier. 10.24;
46.28.

*Ps. 41.4.
**Osea 6.1.

*Ps. 90.13.

*Ps. 30.9;
88.11;
115.17;
118.17.
Is. 38.18.

*Iov 17.7.
Ps. 31.9;
38.10; 88.9.
Plân. 5.17.

*Ps. 119.115.
Mt. 7.23;
25.41.
Lc. 13.27.
**Ps. 3.4.

*Ps. 31.15.

7:15
*Is. 38.13.
**Ps. 50.22.

*2 Sam.16.7;
16.8.
**1Sam.24.11

*1 Sam.24.7;
26.9.

*Ps. 94.2.
**Ps. 44.23.

*Ps. 18.20;
35.24.

*1 Sam. 16.7
1 Cr. 28.9.
Ps. 139.1.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Apoc. 2.23.

*Ps. 125.4.

*Deut. 32.41

*Deut.32.23;
32.42.
Ps. 64.7.
*Iov 15.35.
Is. 33.11;
59.4.
Iac. 1.15.
*Est. 7.10.
Iov 4.8.
Ps. 9.15;
10.2; 35.8;
94.23;141.10
Pr. 5.22;
26.27.
Ecl. 10.8.

a Probabil instrumente cu coarde    b Probabil instrument cu opt coarde; sau se cântă bas    c Ebr. �Şeol�
(valabil pentru toţi psalmii)    d Sau �Te va lăuda�    e Probabil o cântare care exprimă jale sau nelinişte
f Sau �mă încred�    g Sau �sau l-am jefuit�    h Sau �datorită ei�    i Sau �în�    j Sau �Dumnezeu îl judecă
pe cel drept�    k Cel rău    l L-a îndreptat spre ţintă    m Sau �răutate�
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Răutatea* lui se va întoarce
asupra capului lui şi violenţa lui va
coborî pe creştetul lui.
! Voi lăuda pe DDDDDomnul pen-

tru dreptatea Lui şi voi cânta
psalmia Numelui DDDDDomnului Celui
Preaînaltb.

PSALMUL 8

Către mai-marele muzicii. Pe
ghititc. Un psalm al lui David.

DDDDDoamne, Domnul nostru, cât
de minunat* este Numele Tău pe
tot pământul! Tu ai pus** măreţia
Ta mai presus de ceruri.

Din gura* pruncilor şi a sugari-
lor Ţi-ai întemeiat laudăd, din cauza
adversarilor** Tăi, ca să amuţeşti
pe vrăjmaş şi pe răzbunător.
!Când privesc* cerurile Tale,

lucrarea degetelor Tale, luna şi
stelele pe care Tu le-ai întemeiat,

îmi zic: �Ce* este omule, ca
să-Ţi aminteşti de el, şi fiul
omuluif, ca să-l cercetezi?

L-ai făcut cu puţin mai prejos
decât îngeriig şi l-ai încununat cu
glorie şi cu onoare.

L-ai făcut să stăpânească*
peste lucrările mâinilor Tale; ai
pus toate** sub picioarele lui:

oi şi boi, toate, şi, de aseme-
nea, fiarele câmpului;

păsările cerurilor şi peştii mării,
tot ce străbate cărările mărilor�.

DDDDDoamne, Domnul* nostru, cât
de minunat este Numele Tău pe
tot pământul!

""""" PSALMUL 9h

Către mai-marele muzicii. Ca
�Mut-labeni�. Un psalm al lui
David.

Voi lăuda pe DDDDDomnul cu toată
inima mea, voi spune toate minu-
nile Talej.

Mă voi bucura* şi mă voi ve-
seli în Tine,  voi cânta psalmi Nu-
melui Tău, Preaînalte**.
! Când vrăjmaşii mei au dat

înapoi, s-au poticnit şi au pierit
dinaintea Ta:

pentru că Tu mi-ai susţinut
dreptul şi cauza mea, Tu Te-ai aşe-
zat pe tron, judecând cu dreptatek.

Ai mustrat naţiunile, l-ai făcut
pe cel rău să piară; le-ai şters*
numele în vecii vecilor.

O, vrăjmaşule! Distrugerile
s-au sfârşit pentru totdeauna: tu ai
distrus şi cetăţi; chiar amintirea lor
a pierit cu ele.

Dar DDDDDomnul* şade pe tron
pentru totdeauna; Şi-a pregătit
tronul Său pentru judecată.
Şi va judeca lumeal* cu drep-

tate, va face judecată popoarelor
cu nepărtinirem.
Şi DDDDDomnul* va fi un turn înalt

pentru cel asuprit, un turn înalt în
timpuri de necaz.
Şi cei care cunosc* Numele

Tău se vor încrede în Tine, pentru
că Tu nu-i părăseşti pe cei care Te
caută, DDDDDoamne.
! Cântaţi psalmi DDDDDomnului

care locuieşte în Sion; spuneţi*
printre popoare faptele Sale.

Pentru că Cel care răzbunăn*
sângele Îşi aminteşte de ei, nu
uită strigătul celor întristaţi.

Îndură-Te de mine, DDDDDoamne!
Priveşte întristarea mea din partea
celor care mă urăsc, Tu, care mă
ridicio din porţile morţii,

ca să spun toată lauda Ta lap

porţile fiicei Sionului. Mă voi bu-
cura* în mântuirea Ta.
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*1 Împ.2.32
Est. 9.25.

*Ps. 148.13.
**Ps. 113.4.

*Mt. 11.25;
21.16.
1 Cor. 1.27.
**Ps. 44.14.

*Ps. 111.2.

*Iov 7.17.
Ps. 144.3.
Ev. 2.6.

*Gen. 1.26;
1.28.
**1Cor.15.27
Ev. 2.8.

*Vers. 1.
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*Ps. 5.11.
**Ps. 57.2;
83.18.

*Deut. 9.14.
Pr. 10.7.

*Ps. 102.12;
102.26.
Ev. 1.11.

*Ps. 96.13;
98.9.

*Ps. 32.7;
37.39; 46.1;
91.2.

*Ps. 91.14.

*Ps. 107.22.

*Gen. 9.5.

*Ps. 13.5;
20.5; 35.9.
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a A psalmodia: a cânta cu acompaniament instrumental (valabil pentru toţi psalmii); sau �voi cânta
laudă�    b Ebr. �Yahve Elyon�    c Probabil o cântare sau un instrument muzical din Gat    d Sau �putere�
e Ebr. �enoş�    f Ebr. �adam�    g Sau �decât dumnezeii�, ebr. �elohim�    h  În Septuaginta psalmii 9 şi 10
formează un singur psalm; sunt în acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui vers � verset sau paragraf
�  urmează în ordine alfabetică.    i Probabil �Moartea fiului�    j Sau �lucrările Tale minunate�  k Sau �ca
Judecător drept�    l Sau �pământul locuit�     m Sau �va face dreaptă judecată popoarelor�    n Lit. �face
cercetare pentru�    o Sau �ridicându-mă�    p Sau �în�
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! Naţiunile* s-au cufundat în
groapa pe care au făcut-o; piciorul
lor s-a prins în cursa pe care au
ascuns-o.

DDDDDomnul S-a făcut cunoscut*,
a făcut judecată: cel rău este prins
în laţ, în lucrarea mâinilor lui.
Higaiona**. Oprire.

Cei răi se vor întoarce în Locu-
inţa morţilor, toate naţiunile*
care-L uită pe Dumnezeu.

Pentru că cel sărac nu va fi în-
totdeauna* uitat; speranţa** celor
întristaţib nu va pieri  pentru
totdeauna.
! Ridică-Te, DDDDDoamne, ca să

nu învingă omul: naţiunile să fie
judecate înaintea Ta!

DDDDDoamne, umple-i de teamă, ca
să ştie naţiunile că nu sunt decât
oameni. Oprire.

PSALMUL 10

De ce, DDDDDoamne, stai departe,
Te ascunzi în timpuri de necaz?
! Cel rău, în mândria lui, îl

urmăreşte aprig pe cel întristat;
vor fi prinşi* în cursele pe care
le-au urzit.

Pentru că cel rău se îngâmfă*
cu dorinţa sufletului lui şi-l bine-
cuvântează** pe cel lacom, Îl dis-
preţuieşte pe DDDDDomnul.

Cel rău, în trufia feţei lui,
spune: �El nu* cercetează!� Toate
gândurile** lui sunt: �Nu este
Dumnezeu!�

Căile lui reuşescc întotdeauna;
judecăţile* Tale sunt prea înalte
ca să-i fie înainte; el suflă**
împotriva tuturor adversarilor lui.

El zice* în inima lui: �Nu voi
fi clătinat, din generaţie în gene-
raţie** nu voi fi în nenorocire!�

Gura* lui este plină de blestem
şi de înşelăciune şi de asuprire;
sub limba** lui este răutate şi
nelegiuire.

Stă la pândă în locurile* as-

cunse ale satelor; ochii lui pân-
desc** pe cel fără ajutor.

Pândeşte* în ascuns, ca un leu
din hăţişul lui; pândeşte ca să-l
prindă pe cel întristat; îl prinde
pe cel întristat, trăgându-l în cursa
lui.

Se ghemuieşte, se pleacă, şi
cei fără ajutor cad prin tăria luid.

El zice în inima lui: �Dumnezeu
a uitat. Îşi ascunde* faţa, nu va
vedea niciodată�.
! Ridică-Te, DDDDDoamne, Dum-

nezeule,  ridică-Ţi* mâna! Nu uita
pe cei întristaţib!

Pentru ce-L dispreţuieşte cel
rău pe Dumnezeu? El zice în ini-
ma lui: �Tu nu vei cerceta!�

Tu ai văzut, pentru că priveşti
necazule şi întristarea, ca să le răs-
plăteşti cu mâna Ta. Cel* fără aju-
tor Ţi se încredinţează Ţie, Tu eşti
ajutorul** orfanului.

Zdrobeşte* braţul celui rău şi
cercetează nelegiuireae celui rău
până n-o vei mai găsi.
! DDDDDomnul* este Împărat în

vecii vecilor; naţiunile au pierit
din ţara Sa.

DDDDDoamne, Tu ai ascultat dorin-
ţa celor întristaţib! Tu le-ai întă-
rit* inima, Tu Ţi-ai plecat urechea,

ca să faci* dreptate celui orfan
şi celui asuprit, pentru ca omul
care este din ţărână să nu mai
înspăimânte.

""""" PSALMUL 11

Către mai-marele muzicii. Al
lui David.

M-am* încrezut în DDDDDomnul.
Pentru ce** spuneţi sufletului
meu: �Fugiţi, păsărif, spre muntele
vostru�?
!  Pentru că, iată, cei răi*

întind arcul, îşi pregătesc săgea-
ta** pe coardă, ca să tragă în
întuneric asupra celor drepţi cu
inima.
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*Ps. 7.15,16;
35.8; 57.6;
94.23.
Pr. 5.22;
22.8; 26.27.

*Ex. 7.5;
14.4,10,31.
**Ps. 19.14;
92.3.

*Iov 8.13.
Ps. 50.22.

*Vers.12.
Ps. 12.5.
**Pr. 23.18;
24.14.

*Ps. 7.16;
9.15,16.
Pr. 5.22.

*Ps. 94.4.
**Pr. 28.4.
Rom. 1.32.

*Ps. 14.2.
**Ps. 14.1;
53.1.

*Pr. 24.7.
Is. 26.11.
**Ps. 12.5.

*Ps. 30.6.
Ecl. 8.11.
Is. 56.12.
**Apoc.18.7.

*Rom. 3.14.
**Iov 20.12.
Ps. 12.2.

*Hab. 1.15;
3.14.

**Ps. 17.11.

*Ps. 17.12.
Mica 7.2.

*Iov 22.13.
Ps. 73.11;
94.7.
Ezec. 8.12;
9.9.
*Mica 5.9.

*2 Tim. 1.12
1 Pet. 4.19.
**Ps. 68.5.
Osea 14.3.

*Ps. 37.17.

*Ps. 29.10;
145.13;
146.10;
Ier. 10.10.
Plân. 5.19.
Dan. 4.34;
6.26.
1 Tim. 1.17.
*1Cr. 29.18.

*Ps. 82.3.
Is. 11.4.

*Ps. 56.11.
**1Sam.26.19;
26.20.

*Ps. 64.3,4.
**Ps. 21.12.

11:2

a Poate însemna: interludiu la harfă sau îndemn la meditaţie    b Sau �blânzi�    c Lit. �sunt tari�
d Sau �sub cele tari ale lui�, probabil o aluzie la gheare    e Sau �răutatea�    f Sau �Fugi, pasăre�
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Dacă sunt distruse* temeliile,
ce va face cel drept?

DDDDDomnul* este în templula

sfinţeniei Sale, DDDDDomnul Îşi are
tronul** în ceruri. Ochii� Săi pri-
vesc, pleoapele Sale cerceteazăb

pe fiii oamenilor.
! DDDDDomnul cercetează* pe cel

drept şi pe cel rău; şi sufletul Său
îl urăşte pe cel care iubeşte vio-
lenţa.

El va ploua* peste cei răi curse,
foc şi pucioasă şi partea** paha-
rului lor va fi un vânt arzător.

Pentru că DDDDDomnul este drept,
iubeşte* dreptateac; cei drepţi
vor vedea faţa Sad.

PSALMUL 12

Către mai-marele muzicii. Pe
şeminite. Un psalm al lui David.

Mântuieşte, DDDDDoamne, pentru
că cel evlavios* nu mai este, pen-
tru că dispar cei credincioşi dintre
fiii oamenilor.
! Ei vorbesc neadevărf* unul

către altul; vorbesc** cu buză
linguşitoare, cu inimă făţarnicăg.

DDDDDomnul va tăia toate buzele
linguşitoare, limba care vorbeşte*
lucruri mari,

pe cei care spun: �Cu limba
noastră vom învinge; buzele noas-
tre sunt cu noi: cine este stăpân
peste noi?�

�Din cauza asupririi celor în-
tristaţi, din cauza geamătului ce-
lor săraci, acum Mă voi ridica*�,
spune DDDDDomnul, �voi pune în si-
guranţă pe cel împotriva căruia
se** suflă cu dispreţ�.
! Cuvintele DDDDDomnului sunt

cuvinte* curate, argint curăţit în
cuptor de pământ, purificat de
şapte ori.

Tu, DDDDDoamne, îi vei păzi, îih

vei apăra de generaţia aceasta
pentru totdeauna.
! Cei răi umblă pretutindeni
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*Ps. 82.5.

*Hab. 2.20.
**Ps. 2.4.
Is. 66.1.
Mt. 5.34;
23.22.
Fap. 7.49.
Apoc. 4.2.
�Ps. 33.13;
34.15,16;
66.7.
*Gen. 22.1.
Iac. 1.12.

*Gen. 19.24
Ezec. 38.22.
**Ps. 75.8.

*Ps. 45.7;
146.8.

*Is. 57.1.
Mica 7.2.

*Ps. 10.7.
**Ps. 28.3;
62.4.
Ier. 9.8.
Rom. 16.18.
*1 Sam. 2.3.
Ps. 17.10.
Dan. 7.8,25.

*Ex. 3.7,8.
Is. 33.10.
**Ps. 10.5.

*2Sam.22.31
Ps. 18.30;
19.8;
119.140.
Pr. 30.5.

*Deut. 31.17
Iov 13.24.
Ps. 44.24;
88.14; 89.46.
Is. 59.2.

*Ezra 9.8.
**Ier. 51.39.

*Ps. 25.2;
35.19; 38.16.

*Ps. 33.21.

*Ps. 116.7;
119.17.

*Ps. 10.4;
53.1.
**Gen. 6.11;
6.12.

*Ps. 33.13;
102.19.

*Rom. 3.10;
3.11,12.

*Ier. 10.25.
Amos 8.4.
Mica 3.3.
**Ps. 79.6.
Is. 64.7.

11:3

a Sau �palatul�    b Sau �încearcă�    c Lit. �dreptăţile�    d Sau �faţa Sa priveşte pe cel drept�    e Probabil
instrument cu opt coarde; sau se cântă bas    f Sau �deşertăciune�    g Lit. �o inimă şi o inimă�    h Sau �îl�, sau �ne�

când josnicia este înălţată printre
fiii oamenilor.

PSALMUL 13

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Până când, DDDDDoamne, mă vei
uita neîncetat? Până când* Îţi vei
ascunde faţa de mine?

Până când mă voi sfătui în
sufletul meu, cu durere în inima
mea, în fiecare zi? Până când se
va ridica vrăjmaşul meu mai
presus de mine?

Priveşte, răspunde-mi, DDDDDoam-
ne, Dumnezeul meu. Luminea-
ză-mi* ochii, ca** nu cumva să
adorm somnul morţii,

ca nu cumva să spună* vrăj-
maşul meu: �L-am învins!�, ca să
nu se bucure adversarii mei când
mă clatin.

Dar eu m-am încrezut* în
bunătatea Ta; inima mea se va
bucura în mântuirea Ta.
! Voi cânta DDDDDomnului, pentru

că mi-a făcut* bine.

PSALMUL 14

Către mai-marele muzicii. Al
lui David.

Nebunul* zice în inima lui: �Nu
este Dumnezeu!� S-au stricat**
oamenii, au făcut lucruri urâte; nu
este nici unul care să facă binele.
! DDDDDomnul* a privit din ceruri

peste fiii oamenilor, ca să vadă
dacă este vreunul cu pricepere,
care-L caută pe Dumnezeu.

Toţi* s-au abătut, toţi s-au
stricat; nu este nici unul care să
facă binele, nici unul măcar.
! Nu au cunoştinţă lucrătorii

nelegiuirii? Ei mănâncă* pe po-
porul Meu cum mănâncă pâine;
nu-L** cheamă pe DDDDDomnul.

Acolo s-au temut cu mare fri-
că, pentru că Dumnezeu este
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în mijlocul generaţiei celui drept.
Râdeţi voi de planul celui întris-

tat, dar DDDDDomnul* este adăpostul lui.
! O, de ar* veni din Sion mân-

tuirea lui Israel! Când** va aduce
DDDDDomnul înapoi pe cei captivia

ai poporului Său, Iacov se va
veseli, Israel se va bucura.

PSALMUL 15

Un psalm al lui David.

DDDDDoamne, cine* va sta în cortul
Tău? Cine va locui pe muntele**
sfinţeniei Tale?
! Cel care* umblă fără vină

şi lucrează dreptate şi vorbeşte**
adevărul din inima lui;

el nu* defăimează cu limba lui,
nu face rău semenului său şi nu** face
ca aproapele său să fie dispreţuit;

în ochii lui*, omul josnic este de
dispreţuit, dar îi onorează pe
cei care se tem de DDDDDomnul; el,
dacă jură** în paguba lui, nu
schimbă promisiunea;

nu-şi* dă banii cu dobândă
şi nu** ia mită împotriva celui
nevinovat. Cel care face acestea
nu� se va clătina niciodată.

""""" PSALMUL 16

Un mictamb al lui David.

Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că* în Tine mă încred.
! Eu am spus DDDDDomnului: �Tu

eşti Domnul meu! Bunătatea mea
nu se înalţă până* la Tine!c�

Despre sfinţii care sunt pe
pământ  şi despre cei aleşi ai spus:
�Toată plăcerea Mea este în ei�.
! Durerile celor care aleargă

după un alt dumnezeu se vor
înmulţi; nu voi turna darurile
lor de băutură de sânge şi nu* voi
pune numele lor pe buzele mele.

DDDDDomnul* este partea moşte-
nirii mele şi a paharului** meu;

Tu îmi asigurid sorţul.
Frânghiile de măsurat mi-au

căzut în locuri plăcute, da, am
o moştenire frumoasă.

Voi binecuvânta pe DDDDDomnul care
mă sfătuieşte; chiar în* timpul
nopţilor, lăuntrul meue mă învaţă.

Am pus întotdeauna pe DDDDDom-
nul înaintea* mea; pentru că El este
la dreapta** mea, nu� mă voi
clătina.

De aceea mi se bucură inima
şi mi se veseleşte sufletulf*, chiar
carnea mea se va odihni în sigu-
ranţă.

Pentru că* nu vei părăsi su-
fletul meu în Locuinţa morţilor,
nu vei îngădui ca Sfântul Tău să
vadă putrezirea.

Îmi vei face cunoscută că-
rarea* vieţii; faţa Ta** este bel-
şug de bucurie, la dreapta� Ta
sunt desfătări pentru totdeauna.

PSALMUL 17

O rugăciune a lui David.

Ascultă, DDDDDoamne, cauza dreap-
tăg, ia aminte la strigătul meu,
pleacă urechea la rugăciunea
mea, care nu se înalţă de pe buze
înşelătoare.

Dreptul meu să vină din pre-
zenţa Ta, ochii Tăi să privească
la dreptate.

Tu mi-ai cercetat inima, m-ai
cercetat* noaptea, m-ai încer-
cat** în cuptor, n-ai găsit nimic;
gândul meu nu este altfel decât
cuvântul meu.

În ce priveşte faptele oameni-
lor, după cuvântul buzelor Tale,
eu m-am păzit de căile celui
violent.

Când Tu îmi ţii paşii* pe cără-
rile Tale, picioarele nu mi se
clatină.
! Te-am chemat*, pentru că

îmi vei răspunde, Dumnezeule:

*Ps. 9.9;
142.5.

*Ps. 53.6.
**Iov 42.10.
Ps. 126.1.

*Ps. 24.3.
**Ps. 2.6;
3.4.

*Is. 33.15;
**Zah. 8.16.
Ef. 4.25.

*Lev. 19.16.
Ps. 34.13.
**Ex. 23.1.

*Est. 3.2.
**Jud. 11.35.

*Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
Deut. 23.19.
Ezec. 18.8;
22.12.
**Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
�Ps. 16.8.
2 Pet. 1.10.

*Ps. 25.20.

*Iov 22.2,3;
35.7,8.
Ps. 50.9.
Rom. 11.35.

*Ex. 23.13.
Ios. 23.7.
Osea 2.16;
2.17.
*Deut. 32.9.
Ps. 73.26;
119.57;
142.5.
Ier. 10.16.
Plân. 3.24.
**Ps. 11.6.
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*Ps. 17.3.

*Fap. 2.25.
**Ps. 73.23;
110.5; 121.5.
�Ps. 15.5.

*Ps. 30.12;
57.8.

*Ps. 49.15.
Fap. 2.27;
2.31; 13.35.

*Mt. 7.14.
**Ps. 17.15;
21.6.
Mt. 5.8.
1 Cor. 13.12.
1 Ioan 3.2.
�Ps. 36.8.

*Ps. 16.7.
**Iov 23.10.
Ps. 26.2;
66.10; 139.2.
Zah. 13.9.
Mal. 3.2,3.
1 Pet. 1.7.

*Ps. 119.133

*Ps. 116.2.
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pleacă-Ţi urechea spre mine,
ascultă cuvintele mele.

Arată-Ţi* bunătatea Ta cea
minunată, Tu, care prin dreapta Ta
salvezi de adversaria, pe cei care
se încred în Tine.

Păzeşte-mă* ca lumina ochiu-
lui, ascunde-mă sub umbra**
aripilor Tale

de cei răi, care mă asupresc,
de vrăjmaşii mei de moarte, care
mă înconjoară.

Sunt închişi* în propria lor
grăsime; cu gura lor vorbesc cu
mândrie**.

Acum neb înconjoară* la
fiecare pas al nostruc; îşi în-
dreaptă ochii ca** să ne arunce
la pământd.

Este asemenea unui leu la-
com să sfâşie şi ca un leu tânăr
care pândeşte în locuri ascunse.

Ridică-Te, DDDDDoamne, ia-o îna-
intea lui, doboară-l! Scapă-mi
sufletul de cel rău cu sabia* Ta,

de oameni, cu mâna Ta, DDDDDoam-
ne, de oamenii lumii acesteia;
partea* lor este în această viaţă
şi le umpli pântecele cu bunurile
Tale ascunse. Ei au fii din belşuge

şi lasă prisosul lor copiilor lor.
!  Eu voi vedea faţa Ta în

dreptate*; când mă voi trezi, mă
voi sătura** de chipul Tău.

""""" PSALMUL 18

Către mai-marele muzicii. Al
lui David, slujitorul DDDDDomnului,
care a adresat DDDDDomnului cuvinte-
le acestei cântări în ziua când l-a
scăpat DDDDDomnul din mâna tuturor
vrăjmaşilor lui şi din mâna lui
Saul. Şi a spus:

Te iubesc, DDDDDoamne, tăria mea!
DDDDDomnul* este stâncaf mea

şi cetăţuia mea şi salvatorul
meu; Dumnezeul meu, stânca
mea în care mă** încred, scutul�
meu şi tăriag mântuirii mele,

turnul meu cel înalt!
Voi chema pe DDDDDomnul* care

este vrednic de laudă şi voi fi
salvat de vrăjmaşii mei.
! M-au înconjurat legăturile

morţii* şi m-au înspăimântat
şuvoaiele nelegiuiriih.

M-au înfăşurat legăturile
Locuinţei morţilor, m-au prins
laţurile morţii.

În strâmtorarea mea L-am che-
mat pe DDDDDomnul şi am strigat că-
tre Dumnezeul meu. Din templul
Său a auzit glasul meu şi strigă-
tul meu a ajuns înaintea Lui, la
urechile Sale.
! Atunci pământul s-a zgu-

duit* şi s-a cutremurat şi temeli-
ile munţilor s-au clătinat şi
s-au zguduit, pentru că El Se
mâniase.

Fum se ridica din nările Lui
şi foc mistuitor ieşea din gura
Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din
ea.
Şi a plecat* cerurile şi a

coborât; şi un întuneric gros era
sub picioarele Lui.

Călărea* pe un heruvim şi
zbura şi plutea** pe aripile vân-
tului.

A făcut din întuneric ascun-
zătoarea Lui, cortul* Lui împre-
jurul Lui: întuneric de ape, nori
deşi ai cerurilor.

Din strălucirea* care era îna-
intea Lui treceau norii Săi deşi:
grindină şi cărbuni de foc.
Şi DDDDDomnul a tunat din ceruri

şi Cel Preaînalt a făcut să-I ră-
sune glasul*: grindină şi cărbuni
de foc.
Şi-a aruncat* săgeţile şi i-a

împrăştiat; şi a aruncat fulgere
multe şi i-a risipit.

Atunci s-au văzut albiile*
apelor şi s-au descoperit teme-
liile lumii, la mustrarea Ta, DDDDDoam-
ne, prin vuietul suflării nărilor
Tale.

*Ps. 31.21.

*Deut. 32.10
Zah. 2.8.
**Rut 2.12.
Ps. 36.7;
57.1; 61.4;
63.7; 91.1,4.
Mt. 23.37.

*Deut.32.15
Iov 15.27.
Ps. 73.7;
119.70.
**1Sam. 2.3
Ps. 31.18.
*1Sam.23.26
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*Is. 10.5.

*Ps. 73.12.
Lc. 16.25.
Iac. 5.5.

*1 Ioan 3.2.
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16.11; 65.4.
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�Ps. 144.2.
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a Lit. �de cei care se ridică împotrivă�    b Sau �mă�    c Sau �al meu�  d Sau �plecându-se până la pământ�
e Sau �fiii lor sunt sătui�    f O stâncă înaltă    g Lit. �cornul�    h Sau �lui Belial�

*Ps. 76.4.

*Ps. 116.3.
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**Ps. 104.3.

*Ps. 97.2.

*Ps. 97.3.

*Ps. 29.3.

*Ios. 10.10.
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Dumnezeu, Care mă încinge*
cu putere şi-mi face calea desă-
vârşită,

Care îmi face picioarele ca ale
cerboaicelor* şi mă face să stau
pe înălţimile** mele,

Care îmi deprinde* mâinile la
luptă şi braţele mele întindc un arc
de aramă!
Şi Tu mi-ai dat scutul mântu-

irii Tale, şi dreapta Ta m-a susţi-
nut şi bunătatea Ta m-a făcut
mare.

Tu mi-ai pus în loc larg paşii
sub mine şi gleznele* nu mi s-au
clătinat.

I-am urmărit pe vrăjmaşii mei
şi i-am ajuns şi nu m-am întors
până nu i-am nimicit.

I-am zdrobit şi nu s-au putut
ridica; au căzut sub picioarele
mele.
Şi Tu m-ai încins cu putere

pentru luptă; ai plecat sub mine pe
cei care se ridicau împotriva mea.
Şi ai făcut ca vrăjmaşii mei

să-şi întoarcă spatele spre mine;
şi i-am nimicit pe cei care mă
urau.

Ei strigau, dar nu era nici un
salvator; strigau către DDDDDomnul*,
dar nu le-a răspuns.
Şi i-am sfărâmat ca pulberea

în vânt, i-am aruncat departe, ca
noroiul* străzilor.
! Tu m-ai scăpat* din neîn-

ţelegerile poporului; m-ai făcut
cap** al naţiunilor; un popor pe
care nu-l cunoşteam� îmi slujeşte.

Îndată ce au auzit cu urechea
lor, m-au ascultat; fiii străinului*
mi se supun linguşindu-măd**.

Fiii străinului şi-au pierdut
inimae şi au ieşit tremurând din
locurile lor ascunsef.
! Viu este DDDDDomnul şi binecu-

vântată fie Stânca mea! Şi înălţat
fie Dumnezeul mântuirii mele,

Dumnezeu, Care m-a  răzbu-
nat şi mi-a supus* popoarele,

El Şi-a întins* mâna din înăl-
ţime, m-a apucat, m-a scos din
ape mari;

m-a scăpat de vrăjmaşul meu
puternic şi de cei care mă urau,
pentru că erau mai puternici
decât mine.

S-au aruncat asupra mea în
ziua necazului meu, dar DDDDDomnul
a fost sprijinul meu.
! Şi m-a scos la loc larg*, m-a

scăpat, pentru că Şi-a găsit plă-
cerea în mine.

DDDDDomnul mi-a răsplătit* după
dreptatea mea, mi-a dat după
curăţia mâinilor mele,

pentru că am păzit căile DDDDDom-
nului şi nu m-am îndepărtat cu
răutate de Dumnezeul meu,

pentru că toate judecăţile Lui au
fost înaintea mea şi nu am înde-
părtat de la mine hotărârile Lui.
Şi am fost drept înaintea

Lui şi m-am păzit de nelegiuirea
mea.
Şi* DDDDDomnul mi-a răsplătit du-

pă dreptatea mea, după curăţia
mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

Cu cel îndurător* Te arăţi
îndurător, cu omul desăvârşit Te
arăţi desăvârşit.

Cu cel curat Te arăţi curat, cu
cel viclean* Te porţi după vicle-
nia luia.

Pentru că Tu vei salva popo-
rul întristat şi vei coborî ochii*
trufaşi.

Pentru că Tu faci să lumineze*
lumina mea: DDDDDomnul Dumnezeul
meu luminează întunericul meu.

Deoarece cu Tine alerg îm-
potriva unei cete înarmate şi cu
Dumnezeul meu trec peste zid.
! Dumnezeu: calea Lui este de-

săvârşită*; Cuvântul DDDDDomnului este
încercat**, El este un scut pentru�
toţi cei care se încred în El.

Pentru că* cine este Dumnezeub

în afară de DDDDDomnul? Şi cine este o
stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
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Care m-a scăpat de vrăjmaşii
mei! Da, m-ai înălţat* deasupra
celor care se ridică împotriva mea,
m-ai scăpat de omul violent.

De aceea*, DDDDDoamne, Te voi
lăuda printre naţiuni şi voi cânta
psalmi Numelui Tău.

El, Care a dat mari izbăviri*
împăratului Său şi arată bunătate
unsului Său: lui David şi seminţei
lui, pentru totdeauna**.

""""" PSALMUL 19

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Cerurile* vesteşte gloria lui
Dumnezeu şi întinderea arată lu-
crarea mâinilor Sale.

O zi istoriseşte altei zile acest
lucru şi o noapte îl face cunoscut
altei nopţi;

nu este nici o vorbire şi nu
sunt cuvinte, glasul lor nu se
aude.

Sfoaraa lor se întinde peste
tot* pământul şi vorbirea lor
până la marginea lumii. În eleb

a întins un cort soarelui.
El iese ca un mire din ca-

mera lui de nuntă; ca un viteaz,
se bucură* să-şi alerge cursa.

Ieşirea lui este la un capăt
al cerurilor şi drumul său până
la celălalt capătc; şi nimic nu se
ascunde de căldura sa.
! Legea DDDDDomnului este per-

fectă*, înviorând sufletul. Măr-
turia DDDDDomnului este sigură,
făcând înţelept pe cel simplud.

Rânduielile DDDDDomnului sunt
drepte, înveselind inima. Porunca
DDDDDomnului este curată*, lumi-
nând** ochii.

Teama de DDDDDomnul este curată,
rămânând pentru totdeauna. Jude-
căţile DDDDDomnului sunt adevăr, sunt
drepte toate împreună.

Ele sunt mai de preţ decât au-

rul şi decât* mult aur fin; şi mai
dulci** decât mierea şi decât pi-
curul din faguri.
Şi slujitorul Tău este învăţat

prin ele; este o mare răsplată în
păzirea* lor.
! Cine îşi înţelege greşelile*?

Curăţeşte-mă de cele** ascunse
ale mele!

Păzeşte*, de asemenea, pe
slujitorul Tău  de păcatele mân-
driei, să** nu stăpânească ele
peste mine; atunci voi fi desă-
vârşit şi voi fi nevinovat de o mare
fărădelege.

Fie cuvintele* gurii mele şi
cugetareae inimii mele plăcute
înaintea Ta, DDDDDoamne, Stânca mea
şi Răscumpărătorul** meu!

PSALMUL 20

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Să-ţi răspundă DDDDDomnul în ziua
necazului! Să te ocroteascăf* Nu-
mele Dumnezeului lui Iacov!

Să-ţi trimită ajutor din locaşul*
sfânt şi să te întărească din Sion.

Să-Şi amintească de toate
darurile tale şi să-ţi primească
arderea-de-totg! Oprire.

Să-ţi dea* după inima ta şi
să-ţi împlinească toate planurile!

Ne vom bucura* de mântuirea
ta şi în** Numele Dumnezeului
nostru vom ridica steagurile
noastre. DDDDDomnul să împlinească
toate cererile tale!
! Acum ştiu că DDDDDomnul mân-

tuieşte pe unsul* Său; El îi va
răspunde din cerurile sfinţeniei
Sale, prin fapte puternice de mân-
tuire ale dreptei Sale.

Aceştia* se încred în care şi
aceia în cai, dar noi** ne încre-
demh în Numele DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru.

Ei s-au plecat şi au căzut; dar
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noi suntem ridicaţi şi stăm în pi-
cioare.

Mântuieşte, DDDDDoamne! Să ne
răspundă Împăratul în ziua când
vom chema.

PSALMUL 21

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

DDDDDoamne, împăratul se va bu-
cura de puterea Ta şi cât de mult
se va veseli el în mântuirea Ta!

Tu i-ai dat dorinţa* inimii lui
şi nu ai refuzat cererea buzelor
lui. Oprire.

Pentru că îl întâmpini cu bine-
cuvântările bunătăţii, ai pus pe
capul* lui o coroană de aur curat.

A cerut de la Tine viaţa*: Tu
i-ai dat � viaţă lungăa** pentru
totdeauna şi pentru eternitate!

Mare este gloria lui în mân-
tuirea Ta; l-ai îmbrăcat cu stră-
lucire şi măreţie.

Pentru că l-ai rânduit pentru
totdeauna spre binecuvântări, l-ai
umplut de bucurie* înaintea feţei
Tale.

Pentru că împăratul se încre-
de în DDDDDomnul şi, prin bunătatea
Celui Preaînalt, nu* se va clătina.
! Mâna ta îi va găsi* pe toţi

vrăjmaşii tăi; dreapta ta îi va ajun-
ge pe cei care te urăsc.

Îi vei face ca un cuptor* de foc
în timpul  prezenţei tale; DDDDDomnul,
în mânia Sa, îi va înghiţi** şi fo-
cul� îi va mistui.

Vei face să piară rodul* lor de
pe pământ şi sămânţa lor dintre
fiii oamenilor.

Pentru că au uneltit rău îm-
potriva ta, au pus la cale planuri*
pe care nu le-au putut împlini.

Pentru că îi vei face să întoarcă
spatele, când îţi vei pregăti cor-
zile arcului tău împotriva feţei lor.

Fii înălţat, DDDDDoamne, în puterea
Ta! Noi vom cânta şi vom lăuda
puterea Ta.

""""" PSALMUL 22

Către mai-marele muzicii. Ca
�Cerboaica zorilor�. Un psalm al
lui David.

Dumnezeul* meu! Dumne-
zeul meu! Pentru ce m-ai părăsit
şi stai departe de mântuirea mea,
de cuvintele geamătului** meu?

Dumnezeul meu! Strig ziua
şi nu-mi răspunzi; şi noaptea, şi
nu am odihnă.

Totuşib Tu eşti Cel Sfânt, Tu,
care locuieşti în mijlocul laude-
lor* lui Israel.
! Părinţii noştri s-au încrezut

în Tine; s-au încrezut şi Tu i-ai
scăpat.

Au strigat către Tine şi au fost
salvaţi; s-au încrezut în Tine* şi
n-au fost daţi de ruşine.

Dar eu sunt vierme*, şi nu om:
ocara oamenilor** şi dispreţuitul
poporului.

Toţi cei care mă văd* îşi bat
joc de mine, îşi deschid gura,
dau** din cap:

�Se încrede* în DDDDDomnul, să-l
scape, să-l salveze, pentru că Îşi
găseşte plăcerea** în el!�

Dar Tu eşti Cel care m-ai*
scos din pântece; Tu mi-ai dat
încredere la sânii mamei mele.

Din pântece* Ţi-am fost dat
Ţie; din pântecele mamei mele,
Tu eşti Dumnezeul meu.

Nu Te depărta de mine, pentru
că necazul este aproape, pentru că
nu este nimeni să ajute.
! Mulţi* tauri m-au încon-

jurat, cei puternici din Basan m-au
împresurat.
Şi-au deschis* gura împotriva

mea ca un leu care sfâşie şi
răcneşte.

Sunt vărsat ca apa şi toate
oasele* mi se desfac. Inima** îmi
este ca ceara, se topeşte înăuntrul
meu.

Mi se usucă puterea* ca lutul şi

a Sau �lungime de zile�    b Sau �Şi�
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Iov 23.16.

*Pr. 17.22.



598

PSALMII

mi se lipeşte** limba de cerul gurii;
şi m-ai adus în ţărâna morţii.
! Pentru că nişte câini m-au

înconjurat*, o ceată de răufăcători
m-a împresurat; mi-au străpuns**
mâinile şi picioarele.

Îmi pot număra toate oasele:
ei se uită* la mine şi mă privesc;

îşi împart* hainele mele între ei
şi pentru cămaşa mea aruncă sorţi.

Dar Tu, DDDDDoamne, nu Te depăr-
ta*! Tăria mea, grăbeşte-Te să-mi
ajuţi!

Scapă-mi sufletul de sabie, pe
singurul* meu de laba câinelui**.

Scapă-mă* din gura leului.
!  Mi-ai răspunsa** dintre

coarnele bivolilorb.
Voi vesti* Numele Tău fraţi-

lor** mei, Te voi lăuda în mij-
locul adunării.

Cei care* vă temeţi de DDDDDom-
nul, lăudaţi-L; toată sămânţa lui
Iacov, glorificaţi-L; şi temeţi-vă
de El, toată sămânţa lui Israel.

Pentru că El n-a dispreţuit, nici
n-a desconsiderat necazul celui
întristat şi nu Şi-a ascuns faţa de
la el; ci*, când a strigat către El,
l-a auzit.
! De la Tine* vine lauda mea

în adunarea cea mare. Îmi voi
împlini jurămintele** înaintea
celor care se tem de El.

Cei săracic* vor mânca şi se
vor sătura; cei care-L caută pe
DDDDDomnul Îl vor lăuda; inima**
voastră va trăi pentru totdeauna.
! Toate* marginile pământu-

lui îşi vor aminti şi se vor întoarce
la DDDDDomnul şi toate familiile** na-
ţiunilor se vor închina înaintea
Ta.

Pentru că* împărăţia este a
DDDDDomnului şi El stăpâneşte între
naţiuni.

Toţi cei puternicid* ai pămân-
tului vor mânca şi se vor închina:
toţi** cei care coboară în ţărână
se vor pleca înaintea Lui, şi cel

care nu-şi poate păstra sufletul viu.
! O sămânţă Îi va sluji; se va

vorbi* despre Domnul generaţiei
care va venie**.

Vor veni* şi vor istorisi drep-
tatea Lui unui popor care se va
naşte � că El a făcut aceasta.

PSALMUL 23

Un psalm al lui David.

DDDDDomnul este Păstorul* meu:
nu voi duce lipsă de nimic**.

El îmi dă odihnă în* păşuni
verzi, mă duce la** ape liniştite.

El îmi înviorează sufletul;
mă* conduce pe cărări ale drep-
tăţii, datorită Numelui Său.
! Chiar dacă aş umbla prin

valea umbrei* morţii, nu mă tem
de** nici un rău: pentru că� Tu
eşti cu mine; toiagul Tău şi nuia-
ua Ta mă mângâie.

Tu* îmi întinzi o masă înain-
tea vrăjmaşilor mei; mi-ai uns
capul cu untdelemn**, paharul
meu este plin de dă pe deasupra.
! Da, bunătatea şi îndurarea

mă vor însoţi în toate zilele vieţii
mele şi voi locui în casa DDDDDomnului
zile îndelungate.

PSALMUL 24

Un psalm al lui David.

Al DDDDDomnului este* pământul
şi tot ce cuprinde elf, lumea şi cei
care locuiesc în ea;

pentru* că El l-a întemeiat pe
mări şi El l-a întărit pe râuri.

Cine* se va sui pe muntele
DDDDDomnului? Şi cine va sta în locul
sfinţeniei Saleg?

Cel* care are mâinile nevi-
novate** şi inima� curată, care
nu-şi înalţă sufletul la deşer-
tăciune şi nu�� jură ca să înşele.

El va primi binecuvântare de
la DDDDDomnul şi dreptate de la
Dumnezeul mântuirii lui.
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Aceasta este generaţia celor
care-L cheamă, a celor care caută*
faţa ta, Iacovea! Oprire.
! Porţi, ridicaţi-vă* capetele!

Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii,
şi va** intra Împăratul gloriei.

Cine este acest Împărat al
gloriei? DDDDDomnul cel tare şi puter-
nic, DDDDDomnul cel puternic în luptă.

Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi
ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi
va intra Împăratul gloriei.

Cine este acest Împărat al
gloriei? DDDDDomnul oştirilor, El este
Împăratul gloriei. Oprire.

""""" PSALMUL 25b

Al lui David.

La Tine*, DDDDDoamne, îmi înalţ
sufletul.

Dumnezeul meu, în* Tine
mi-am pus încrederea; să nu fiu
dat de ruşine, să** nu triumfe
vrăjmaşii mei asupra mea.

Nu, nici unul din cei care Te
aşteaptă pe Tine nu va fi dat de
ruşine; de ruşine vor fi cei care
lucrează cu viclenie, fără temei.
! Fă-mi cunoscut căile* Tale,

DDDDDoamne, învaţă-mă cărările Tale!
Condu-mă în adevărul Tău şi

învaţă-mă, pentru că Tu eşti
Dumnezeul mântuirii mele; pe
Tine Te aştept toată ziuac.

Aminteşte-Ţi de îndurarea*
Ta, DDDDDoamne, şi de bunătatea Ta,
pentru că sunt dintotdeauna.

Nu-Ţi aminti de păcatele*
tinereţii mele, nici de nelegiuirile
mele; după** îndurarea Ta, amin-
teşte-Ţi de mine, pentru bunăta-
tea Ta, DDDDDoamne.
! DDDDDomnul este bun şi drept,

de aceea arată El păcătoşilor
calea.

El îi face pe cei smeriţi să um-
ble în dreptated şi îi învaţă pe cei

smeriţi calea Sa.
Toate cărările DDDDDomnului sunt

îndurare şi adevăr pentru cei
care păzesc legământul Său şi
mărturiile Sale.

Pentru* Numele Tău, DDDDDoamne,
îmi vei ierta nelegiuirea, pentru
că** este mare.

Cine este omul care se teme
de DDDDDomnul? El îl* va învăţa calea
pe care s-o aleagăe.

Sufletul* său va locui în mijlocul
binelui, sămânţa** sa va stăpâni
pământulf.

DDDDDomnul Se destăinuieg* celor
care se tem de El, pentru a le face
cunoscut legământul Său.

Ochii* mei sunt întotdeauna
către DDDDDomnul, pentru că El îmi
scoate picioarele din cursă.
! Întoarce-Te* spre mine şi

îndură-Te de mine, pentru că sunt
singur şi întristat.

Necazurile inimii mele s-au
mărith; scoate-mă din strâmtora-
rea mea.

Priveşte* întristarea mea şi du-
rerile mele şi iartă-mi toate păcatele.

Priveşte pe vrăjmaşii mei, pentru
că sunt mulţi şi mă urăsc cu o ură
violentă.

Păzeşte-mi  sufletul  şi sca-
pă-mă; să* nu fiu dat de ruşine,
pentru că m-am încrezut în Tine.

Corectitudinea şi dreptatea să
mă păzească, pentru că în Tine îmi
pun speranţa.

Dumnezeule, răscumpără* pe
Israel din toate necazurile lui.

PSALMUL 26

Al lui David.

DDDDDoamne, judecă-mă*, pentru
că am umblat** în corectitudi-
nea mea şi m-am� încrezut în
DDDDDomnul: nu mă voi clătina.

Cercetează-mă*, DDDDDoamne, şi
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a Sau �faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov�; sau �faţa Ta în Iacov�    b În acrostih: litera ebraică iniţială a
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dreaptă judecată�    e Sau �calea pe care El o alege�    f Sau �ţara�    g Comunică intim, confidenţial    h Sau
�Lărgeşte-mi inima în necazurile ei�
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încearcă-mă; cercetează în amă-
nunt rărunchii mei şi inima mea,

pentru că bunătatea Ta este
înaintea ochilor mei şi am umblat
în adevărul Tău.

Nu m-am aşezat alături* de
oamenii de nimica şi nu am umblat
cu cei vicleni.

Am urât* adunarea celor care
fac răul şi** nu mă voi aşeza cu
cei răi.

Îmi voi spăla mâinile în*
nevinovăţie şi voi înconjura al-
tarul Tău, DDDDDoamne,

ca să fac să se audă glas de
mulţumire şi să istorisesc toate
lucrările Tale minunateb.

DDDDDoamne, am iubit* locaşul ca-
sei Tale şi locul unde este gloria
Ta.

Nu* lua sufletul meu împreună
cu păcătoşii, nici viaţa mea îm-
preună cu oamenii sângelui,

în ale căror mâini sunt răutăţi şi
a căror dreaptă este plină de mită*.

Dar eu voi umbla în nevino-
văţia mea. Răscumpără-mă şi în-
dură-Te de mine.

Piciorul meu* stă pe calea
cea dreaptă**: voi binecuvânta
pe DDDDDomnul în� adunări.

PSALMUL 27

Al lui David.

DDDDDomnul este lumina* mea şi
mântuirea** mea: de cine să mă
tem? DDDDDomnul� este tăria vieţii
mele: de cine să-mi fie frică?
! Când cei răi, adversarii mei

şi vrăjmaşii mei, s-au apropiat de
mine ca* să-mi mănânce carnea,
s-au împiedicat şi au căzut.

Chiar dacă* o oştire ar tăbărî
împotriva mea, inima mea nu se
va teme; chiar dacă se va ridica
război împotriva mea, tot voi avea
încredere.

Un* lucru I-am cerut DDDDDomnu-
lui, pe acesta îl voi căuta: să locu-

iesc** în casa DDDDDomnului toate zi-
lele vieţii mele, ca să văd frumu-
seţea� DDDDDomnului şi să întreb de-
spre El în templul Său.

Pentru că, în* ziua cea rea, El
mă va ascunde în coliba Sa, mă
va păstra ascuns în taina cortului
Său, El mă va înălţa pe** o stâncă.
Şi acum mi se va înălţa capul*

deasupra vrăjmaşilor mei care
sunt în jurul meu; şi voi aduce în
cortul Său jertfe în strigăte de
bucurie; voi cânta şi voi cânta
psalmi DDDDDomnului.
! Ascultă, DDDDDoamne; cu glasul

meu strig: îndură-Te de mine şi
răspunde-mi.

Inima mea spune din partea
Ta: căutaţi* faţa Mea. Voi căuta
faţa Ta, DDDDDoamne!

Nu-Ţi* ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe sluji-
torul Tău. Tu ai fost ajutorul meu;
nu mă lăsa, nici nu mă părăsi,
Dumnezeul mântuirii mele!

Dacă* m-ar părăsi tatăl meu şi
mama mea, DDDDDomnul mă va primi.

DDDDDoamne, învaţă-mă* calea Ta
şi condu-mă pe cărarea cea dreap-
tă, din cauza vrăjmaşilor meic.

Nu* mă lăsa la bunul plac al
vrăjmaşilor mei; pentru că mar-
tori** falşi se ridică împotriva
mea, şi cei care suflă� violenţă.

Dacă n-aş fi avut încredere că
voi vedea bunătatea DDDDDomnului
pe* pământuld celor vii ...!
! Aşteaptă-L* pe DDDDDomnul;

întăreşte-te şi să ţi se încurajeze
inimae: da, aşteaptă-L pe DDDDDomnul.

PSALMUL 28

Al lui David.

DDDDDoamne, strig către Tine,
Stânca mea! Nu* Te întoarce de
la mine tăcând, ca** nu cumva,
dacă păstrezi tăcere faţă de mine,
să ajung asemenea celor care
coboară în groapă.
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a Sau �falşi�    b Sau �minunile Tale�    c Sau �din cauza celor care mă pândesc�    d Sau �în ţara�    e Sau
�şi El îţi va întări inima�



601

PSALMII

Ascultă glasul cererilor mele
când strig către Tine, când* îmi
ridic mâinile către locula sfinţeniei
Tale!

Nu* mă lua împreună cu cei
răi, nici cu lucrătorii nelegiuirii,
care** vorbesc de pace cu aproa-
pele lor, dar în inima lor este rău-
tate!

Dă-le* după lucrarea lor şi
după răutatea faptelor lor; dă-le
după lucrarea mâinilor lor, răs-
plăteşte-le după ceea ce au
făcut!

Pentru că* nu iau aminte la
lucrările DDDDDomnului, nici la lu-
crarea mâinilor Sale, El îi va surpa
şi nu-i va mai zidi.
! Binecuvântat să fie DDDDDom-

nul, pentru că a auzit glasul
cererilor mele!

DDDDDomnul este tăria* mea şi
scutul meu; în** El s-a încrezut
inima mea şi am fost ajutat; şi
inima mea este plină de veselie
şi-L voi lăudab în cântarea mea.

DDDDDomnul este tăria lor şi El
este cetăţuia* salvatoare a unsului
Său.

Mântuieşte pe poporul Tău şi
binecuvântează moştenirea* Ta;
şi** păstoreşte-i şi înalţă-ic pentru
totdeauna.

PSALMUL 29

Un psalm al lui David.

Daţi* DDDDDomnului, fii ai celor
puternici, daţi DDDDDomnului glorie şi
tărie!

Daţi DDDDDomnului gloria Nu-
melui Său! Adoraţi-L pe DDDDDomnul
în sfântă splendoared*!
! Glasul DDDDDomnului este peste

ape; Dumnezeul* gloriei tună �
DDDDDomnul pe ape mari.

Glasul DDDDDomnului este puter-
nic, glasul DDDDDomnului este măreţ.

Glasul DDDDDomnului sfărâmă

cedrii: DDDDDomnul sfărâmă cedrii*
Libanului
şi-i* face să salte ca un viţel,

Libanul şi Sirionul** ca un bi-
vol tânăre.

Glasul DDDDDomnului face să
izbucnească flăcări de foc.

Glasul DDDDDomnului face să
tremure pustiul; DDDDDomnul face să
tremure pustiul Cades*.

Glasul DDDDDomnului face cer-
boaicele* să nască şi dezbracă
pădurile; şi în templul Său totul
spune: �Glorie!�
! DDDDDomnul şade* peste potop,

DDDDDomnul şade ca împărat pentru**
totdeauna!

DDDDDomnul* va da putere popo-
rului Său, DDDDDomnul va binecuvânta
pe poporul Său cu pace.

PSALMUL 30

Un psalm. O cântare pentru
dedicarea casei. Al lui David.

Te voi înălţa, DDDDDoamne, pentru
că m-ai* ridicatf şi nu i-ai lăsat
pe vrăjmaşii mei să se bucure**
de mine.

DDDDDoamne, Dumnezeul meu, am
strigat către Tine şi m-ai vindecat*.

DDDDDoamne, Tu mi-ai scos* su-
fletul din Locuinţa morţilor; Tu
mi-ai dat viaţa, dintre cei care
coboară** în groapă.
! Cântaţi* psalmi DDDDDomnului,

voi, sfinţii Săig, şi lăudaţi amin-
tirea sfinţeniei Saleh.

Pentru că este o clipă* în mâ-
nia Sa, o viaţă** în bunăvoinţa
Sa; seara rămâne plânsul şi dimi-
neaţa� este un cântec de bucurie.
Şi eu, când îmi mergea bine*,

spuneam: �Niciodată nu mă voi
clătina�.

DDDDDoamne, prin bunăvoinţa Ta
ai întărit cu putere muntele
meu. Ţi-ai ascuns* faţa, am fost
tulburat;
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evlavioşi�    h Sau �amintirea Numelui Său sfânt�
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DDDDDoamne, am strigat către Tine
şi I-am cerut Domnului:

�Ce folos este acolo în sân-
gele meu, dacă voi coborî în groa-
pă? Te va lăuda ţărâna*? Va
vesti ea adevărul Tău?

Ascultă, DDDDDoamne, şi îndură-Te
de mine! DDDDDoamne, fii ajutorul
meu!�

Tu mi-ai schimbat* jalea în
veseliea, mi-ai dezlegat sacul şi
m-ai încins cu bucurie,

pentru ca sufletulb meu să-Ţi
cânte psalmi şi să nu tacă. DDDDDoam-
ne, Dumnezeul meu, întotdeauna
Te voi lăuda!

PSALMUL 31

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

În Tine*, DDDDDoamne, mi-am pus
încrederea; să nu fiu dat de ruşine
niciodată: salvează-mă în** drep-
tatea Ta!

Pleacă-Ţi* urechea spre mine;
salvează-mă degrabă! Fii pentru
mine o stâncă de adăpostc, o casă,
un loc întărit, ca să mă salvezi!

Pentru că* Tu eşti stânca mea
şi cetăţuia mea; pentru** Nu-
mele Tău, condu-mă şi călău-
zeşte-mă!

Scoate-mă din cursa pe care
mi-au întins-o în ascuns, pentru că
Tu eşti tăria mea.

În mâna* Ta îmi încredinţez
duhul; Tu m-ai răscumpărat, DDDDDoam-
ne, Dumnezeul adevărului!
! Urăsc pe cei care* se alipesc

de idoli deşerţi; cât despre mine,
mă încred în DDDDDomnul.

Mă voi veseli şi mă voi bu-
cura în bunătatea Ta, pentru că
Tu ai privit întristarea mea, Tu
ai cunoscut necazurile sufletului
meu
şi nu m-ai dat* în mâna vrăj-

maşului; mi-ai pus picioarele**
la loc larg.

Îndură-Te de mine, DDDDDoamne,
pentru că sunt în strâmtorare!
Ochiul meu se topeşte* de întris-
tare, sufletul meu şi pântecele
meu;

mi se sfârşeşte viaţa în întris-
tare şi anii mei în suspin; mi se usu-
că puterea din cauza nelegiuirii
mele şi mi se topesc oasele*.

Din cauza tuturor vrăjmaşi-
lord mei, sunt* o batjocură şi
pentru vecinii mei, mai mult, şi o
groază pentru cunoscuţii** mei;
cei care� mă văd afară fug de
mine.

Sunt uitat de* inima lor ca
un mort; am ajuns ca un vas
sfărâmat.

Pentru că am auzit* defăimările
multora � spaimă** din toate
părţile! � când s-au sfătuit�
împreună împotriva mea: ei unel-
tesc să-mi ia viaţa.

Dar eu mă încred în Tine,
DDDDDoamne; eu spun: �Tu eşti Dum-
nezeul meu!�
! Zilele mele sunte în mâna

Ta; scapă-mă din mâna vrăjma-
şilor mei şi de cei care mă urmă-
rescf.

Fă* să strălucească faţa Ta
peste slujitorul Tău! Salvează-mă,
în bunătatea Ta!

DDDDDoamne, să nu* fiu dat de
ruşine pentru că Te-am chemat;
să fie daţi de ruşine cei răi, să
tacă** în Locuinţa morţilor.

Să amuţească* buzele min-
cinoase care vorbesc** cu trufie
împotriva celui drept, cu mândrie
şi dispreţ!
! Ce* mare este bunătatea Ta

pe care ai păstrat-o pentru cei care
se tem de Tine, pe care o arăţi
celor care se încred în Tine,
înaintea fiilor oamenilor!

Tu* îi ascunzi la adăpostulg

feţei Tale de uneltirile omului,
îi** ocroteşti într-o colibă lim-
bile puse pe ceartă.

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

a Sau �joc�    b Sau �gloria�    c Sau �o stâncă tare�    d Sau �Mai mult decât pentru vrăjmaşii�    e Sau
�Destinul meu este�   f Sau �mă persecută�    g Sau �în locul ascuns al�

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

11

1

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

*Ps. 6.7.

*Ps. 32.3;
102.3.

*Ps. 41.9.
Is. 53.4.
**Iov 19.13.
Ps. 38.11;
88.8,18.
�Ps. 64.8.

*Ps. 88.4,5.

*Ier. 20.10.
**Ier. 6.25;
20.4.
Plân. 2.22.
�Mt. 27.1.

*Num. 6.25;
6.26.
Ps. 4.6; 67.1.

*Ps. 25.2.
**1 Sam.2.9.
Ps. 115.17.

*Ps. 12.3.
**1 Sam. 2.3
Ps. 94.4.
Iuda 15.

*Is. 64.4.
1 Cor. 2.9.

*Ps. 27.5;
32.7.
**Iov 5.21.

*Ps. 6.5;
88.11;
115.17;
118.17.
Is. 38.18.

*2 Sam.6.14.
Is. 61.3.
Ier. 31.4.

*Ps. 22.5;
25.2; 71.1.
Is. 49.23.
**Ps. 143.1.

*Ps. 71.2.

*Ps. 18.2.
**Ps. 23.3;
25.11.

*Lc. 23.46.
Fap. 7.59.

*Iona 2.8.

*Deut. 32.30
1 Sam.17.46;
24.18.
**Ps. 4.1;
18.19.

30:8



603

PSALMII

Binecuvântat fie DDDDDomnul, pen-
tru că El a arătat* bunătatea Sa
minunată faţă de mine într-o** ce-
tate întărită.
Şi eu spuneam în* neliniştea

mea: �Sunt** secerat dinaintea
ochilor Tăi!� Totuşi Tu ai auzit
glasul cererilor mele când am strigat
către Tine.
! Iubiţi* pe DDDDDomnul, toţi sfinţii

Săi! DDDDDomnul păzeşte pe cei cre-
dincioşi şi răsplăteşte din plin celui
care lucrează cu mândrie.

Întăriţi-vă* şi inima să vă fie
tare, voi toţi care-L aşteptaţi pe
DDDDDomnul!

PSALMUL 32

Al lui David. Un maschila.

Ferice de acela a cărui fără-
delege este iertată*, al cărui păcat
este acoperit!

Ferice de omul căruia DDDDDomnul
nu-i* socoteşte nelegiuirea şi în**
duhul căruia nu este viclenie!
! Când tăceam, mi se topeau

oasele de geamătul meu toată
ziua.

Pentru că zi şi noapte mâna*
Ta apăsa asupra mea; mi s-a
schimbat vigoareab în seceta verii.
Oprire.
! Ţi-am făcut cunoscut păcatul

meu şi nu mi-am acoperit ne-
legiuirea; am spus*: �Voi măr-
turisi DDDDDomnului fărădelegile
mele�. Şi Tu ai iertat nelegiuirea
păcatului meu. Oprire.

De aceea*, orice om evlavios
să se roage** Ţie la timpul când
poţi fi găsit. Cu siguranţă, în po-
top de ape mari, acestea nu-l vor
ajunge.

Tu* eşti adăpostul meu; Tu
mă păzeşti de necaz, Tu mă în-
conjori cu cântări** de mântuire.
Oprire.
! �Eu te voi instrui şi te voi

învăţa calea pe care trebuie să

mergi; Eu te voi sfătui, având
ochiul Meu asupra ta�.

Nu* fiţi ca un cal sau ca un
catâr, care n-au** pricepere, a
căror podoabă sunt frâul şi zăba-
la pentru a-i struni când nu vor să
se apropiec de tine.
! Multe* întristări sunt pen-

tru cel rău, dar cel care** se în-
crede în DDDDDomnul va fi înconjurat
de bunătate.
! Bucuraţi-vă* în DDDDDomnul şi

veseliţi-vă, voi, cei drepţi! şi
strigaţi de bucurie, voi, toţi cei
drepţi cu inima!

PSALMUL 33

Strigaţi de bucurie în* DDDDDom-
nul, voi, cei drepţi! Celor** drepţi
le stă bine lauda.

Lăudaţi pe DDDDDomnul cu harfa,
cântaţi-I psalmi pe lira cu* zece
coarde.

Cântaţi-I* o cântare nouă!
Cântaţi cu măiestrie din instru-
mentele voastre, cu strigăt de
bucurie,

deoarece Cuvântul DDDDDomnului
este drept şi toată lucrarea Sa este
făcută în adevărd.

El* iubeşte dreptatea şi jude-
catae; pământul este plin de
bunătatea** DDDDDomnului.
! Cerurile au fost făcute prin*

Cuvântul DDDDDomnului şi toată**
oştirea lor prin� suflarea gurii
Lui.

El* adună laolaltăf apele mă-
rii, El pune adâncurile în cămări.

Tot pământul să se teamă de
DDDDDomnul! Toţi locuitorii lumii să
se teamă înaintea Lui!

Pentru că El* a spus şi a fost;
El a poruncit şi aceea a luat fiinţăg.
! DDDDDomnul* răstoarnă sfatul

naţiunilor, zădărniceşte hotărârile
popoarelor.

Sfatul* DDDDDomnului rămâne pen-
tru totdeauna, hotărârile inimii
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Sale, din generaţie în generaţie.
! Ferice* de naţiunea al cărei

Dumnezeu este DDDDDomnul, de popo-
rul pe care l-a ales** ca moştenire
a Lui!

DDDDDomnul priveşte din* ceruri;
El îi vede pe toţi fiii oamenilor.

Din locaşul Său cel pregătit,
El ia aminte la toţi locuitorii pă-
mântului.

El este Cel care le întocmeşte
tuturor inima, El ia aminte* la
toate lucrările lor.

Un împărat* nu este salvat
prin mulţimea oştirii sale; viteazul
nu este scăpat prin mărimea
puterii sale.

Calul* este în zadar pentru a
învinge şi nu salvează nicidecum
prin mărimea puterii lui.

Iată*, ochiul DDDDDomnului este
peste** cei care se tem de El, peste
cei care aşteaptă bunătatea Lui,

ca să le scape sufletul de la
moarte şi să-i păstreze* în viaţă
în timpul foametei.
! Sufletul* nostru aşteaptă pe

DDDDDomnul. El** este ajutorul nostru
şi scutul nostru.

Da, în El ni se va bucura ini-
ma*, deoarece în sfântul Său Nume
ne-am pus încrederea.

Fie, DDDDDoamne, bunătatea Ta
peste noi, după cum am aşteptat
noi de la Tine.

PSALMUL 34a

Al lui David. Când s-a pre-
făcut înaintea lui Abimelecb, care
l-a alungat, şi el a plecat.

Voi binecuvânta* pe DDDDDomnul
în orice timp, lauda Lui va fi în-
totdeauna în gura mea.

Sufletul meu se va lăuda* cu
DDDDDomnul, cei** blânzi vor auzi
aceasta şi se vor bucura.

Măriţi* pe DDDDDomnul împreună
cu mine şi să înălţăm împreună
Numele Său!

! Eu L-am căutat* pe DDDDDomnul
şi El mi-a răspuns şi m-a scăpat de
toate temerile mele.

Ei au privit spre El şi au fost
luminaţi şi feţele lor n-au rămasc

de ruşine.
Acest întristat* a strigat şi

DDDDDomnul l-a auzit şi l-a salvat
din** toate necazurile lui.

Îngerul* DDDDDomnului Îşi aşază
tabăra** în jurul acelora care se
tem de El şi-i scapă.

Gustaţi* şi vedeţi că DDDDDomnul
este bun! Ferice** de omul care
se încrede în El!

Temeţi-vă* de DDDDDomnul, voi,
sfinţii Săi, pentru că nimic nu le
lipseşte celor care se tem de El.

Leii* tineri duc lipsă şi flă-
mânzesc, dar** cei care-L caută pe
DDDDDomnul nu duc lipsă de nici un
bine.
! Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă:

vă voi* învăţa temerea de DDDDDomnul.
Cine* este omul căruia îi pla-

ce viaţa, care iubeşte zilele, ca
să vadă binele?

Păzeşte-ţi limba de rău şi
buzele de* a rosti viclenie.

Depărtează-te* de rău şi fă
binele, caută** pacea şi urmă-
reşte-o.

Ochii* DDDDDomnului privesc spre
cei drepţi şi urechile Lui sunt
deschise la strigătul** lor.

Faţa* DDDDDomnului este împo-
triva celor care fac răul, ca** să
le şteargă amintirea de pe pământ.

Cei drepţi strigă şi DDDDDomnul*
aude şi-i scapă din toate neca-
zurile lor.

DDDDDomnul este aproape* de
cei** cu inima zdrobită şi-i sal-
vează pe cei cu duhul mâhnit.
! Multe* sunt necazurile celui

drept, dar DDDDDomnul îl scapă din
toate:

El îi păzeşte toate oasele, nici
unul* din ele nu este zdrobit.

Răul îl va ucide pe* cel rău

a În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică.    b Titlul împăraţilor
filistini    c Sau �nu vor rămâne�
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şi cei care-l urăsc pe cel drept
vor fi condamnaţia.

DDDDDomnul răscumpără* sufletul
slujitorilor Săi; şi nici unul din
cei care se încred în El nu va fi
condamnat.

PSALMUL 35

Al lui David.

Ceartă-Te* Tu, DDDDDoamne, cu cei
care se ceartă cu mine; luptă-Te**
Tu cu cei care se luptă cu mine!

Ia* pavăza şi scutul şi ridi-
că-Te în ajutorul meu.

Întinde suliţa şi închide calea
înaintea celor care mă urmăresc!
Spune sufletului meu: �Eu sunt
mântuirea ta�.
! Ruşinaţi* şi înfruntaţi să fie

cei care-mi caută viaţa; să fie
daţi înapoi** şi încurcaţi cei care
plănuiesc nenorocirea mea.

Să fie* ca pleava înaintea
vântului şi Îngerul DDDDDomnului să-i
alungeb.

Calea să le fie întunecoasă* şi
alunecoasă şi Îngerul DDDDDomnului
să-i urmărească!

Pentru că fără temei au pre-
gătit* în ascuns o cursă pentru
mine, fără motiv au săpat o groapă
pentru sufletul meu.

O distrugere să vină* peste el
pe neaşteptate şi cursa** lui, pe
care a ascuns-o, să-l prindă: să
cadă în ea spre distrugere.
Şi sufletul meu se va veseli în

DDDDDomnul, se* va bucura de mân-
tuirea lui.

Toate* oasele mele vor spune:
�DDDDDoamne, cine** este ca Tine,
care-l scapi pe cel întristat de cel
care este mai puternic decât el,
da,  pe cel întristat şi pe cel sărac
de cel care îl jefuieşte?�
! Martori* violenţic se ridi-

că, mă întreabă ce nu ştiu.
Îmi întorc* rău pentru bine;

sufletul meu este părăsit.
Iar eu, când* ei erau bolnavi,

mă îmbrăcam cu sac, îmi sme-
ream sufletul în post şi rugăciu-
nea** mea se întorcea în sânul
meu.

M-am purtat ca şi cu prietenul
meu, ca şi cu fratele meu; m-am
plecat trist, ca unul care-şi jeleşte
mama.

Dar, la poticnirea mea, ei s-au
bucurat şi s-au adunat; defăi-
mătorii s-au strâns împotriva mea
şi eu n-am* ştiutd. M-au sfâşiat**
şi nu au încetat;

ca nişte făţarnici batjocoritori
la ospeţe, au scrâşnit* din dinţi
împotriva mea.
! Doamne, până când vei pri-

vi*? Scapă-mi sufletul din dis-
trugerile lor, pe singurul** meu
suflet de leii tineri!

Îţi voi aduce mulţumiri* în
adunarea cea mare, Te voi lăuda
în mijlocul unui popor maree.

Să* nu se bucure de mine cei
care pe nedrept îmi sunt vrăj-
maşi, să** nu-şi facă semne cu o-
chiul cei care� mă urăsc fără temei!

Pentru că ei nu vorbesc de pa-
ce; ci cugetă înşelătorii împotri-
va oamenilor liniştiţi ai ţăriif.
Şi şi-au deschis* larg gura

împotriva mea; au spus: �Ha**,
ha! Ochiul nostru a văzut!�

Tu ai văzut*, DDDDDoamne! Nu**
tăcea; Doamne, nu Te depărta� de
mine!

Trezeşte-Te şi ridică-Te*, ca
să-mi faci dreptate, Dumnezeul
şi Domnul meu, ca să mă aperi!

Judecă-măg* după** drepta-
tea Ta, DDDDDoamne, Dumnezeul meu;
şi să� nu se bucure ei de mine!

Să* nu zică în inima lor:
�Aha, iată ce doreamh!� Să nu
spună: �L-am înghiţit**!�

Să fie toţi ruşinaţi* şi înfrun-
taţi, cei care se bucură de neno-
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rocirea mea. Să fie acoperiţi**
de ruşine şi ocară cei care se înal-
ţă� cu mândrie împotriva mea!

Să* strige de bucurie şi să se
veselească cei care găsesc plăcere
în dreptatea mea şi să zică**
neîncetat: �Mărit să fie DDDDDomnul,
care� Îşi găseşte plăcerea în pa-
cea slujitorului Său!�
Şi limba* mea va vorbi despre

dreptatea Ta, lauda Ta, toată ziua.

PSALMUL 36

Către mai-marele muzicii. Al
slujitorului DDDDDomnului, al lui
David.

Fărădelegea celui rău spune
înăuntrul inimii mele: �Nu* este
teamă de Dumnezeu înaintea
ochilor lui�,

pentru că se măguleşte* în ochii
lui, chiar când nelegiuirea lui apare
vrednică de ură.

Cuvintele gurii lui sunt nele-
giuirea şi înşelăciune*; a încetat**
să fie înţelept şi să facă binele.

Cugetă nelegiuirea* în patul
lui; se află pe** o cale care nu
este bună; nu respinge răul.
! DDDDDoamne, bunătatea Ta este

în* ceruri; credincioşia Ta, până
la nori.

Dreptatea Ta este ca munţii
lui Dumnezeu; judecăţile* Tale
sunt un mare adânc. DDDDDoamne,
Tu păstrezi pe om** şi pe animal.

Cât* de scumpă este bunăta-
tea Ta, Dumnezeule! Astfel fiii
oamenilor se adăpostesc** la um-
bra aripilor Tale.

Ei se* vor sătura din belşug din
grăsimea casei Tale şi-i vei adăpa
din râul** desfătărilorb� Tale.

Pentru că* la Tine este izvorul
vieţii; în** lumina Ta vom vedea
lumina.

Continuă bunătatea Ta faţă de
cei* care Te cunosc şi dreptatea
Ta faţă de cei drepţi** cu inima!

Să nu m-ajungă piciorul mân-
driei şi mâna celor răi să nu mă
alunge!

Acolo au căzut lucrătorii ne-
legiuirii: au fost răsturnaţi şi* n-au
putut să se ridice.

PSALMUL 37c

Al lui David.

Nu* te mânia din cauza celor
care fac răul, nu fi invidios pe cei
care practică nelegiuirea; pentru
că* vor fi cosiţi îndată ca iarba şi
se vor veşteji ca iarba verde.

Încrede-te în DDDDDomnul şi fă
binele; locuieşte în ţară şi hră-
neşte-te cu credincioşia; şi des-
fătează-te* în DDDDDomnul şi El îţi
va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează* DDDDDomnului ca-
lea ta şi încrede-te în El: şi El
va lucra; şi va* face să iasă
dreptatea ta ca lumina şi dreptul
tău ca ziua la amiază.

Rămâi liniştit* în DDDDDomnul şi
aşteaptă-L cu răbdare. Nu** te
mânia din cauza celui care pros-
peră în calea lui, din cauza omului
care-şi împlineşte intenţiile rele.

Lasă mânia şi părăseşte furia;
nu* te mânia, aceasta duce numai
la rău. Pentru că* cei care fac răul
vor fi tăiaţi şi cei care-L aşteaptă
pe DDDDDomnul vor stăpâni** ţara.

Încă* puţin, şi cel rău nu va
mai fi; şi vei** privi locul său
şi nu va mai fi. Şi cei* blânzid

vor moşteni ţara şi se vor desfăta
într-un belşug de pace.
! Cel rău unelteşte împotriva

celui drept şi* scrâşneşte din
dinţi împotriva lui: Domnul* va
râde de el, pentru că vede că-i
vine ziua**.

Cei răi au scos sabia şi şi-au
întins arcul ca să-l doboare pe cel
întristat şi sărac, ca să-i înjunghie
pe cei care umblă în dreptate:
sabia* lor va intra în inima lor

a Sau �deşertăciune�    b Pluralul cuvântului �Eden�    c În acrostih: litera ebraică de la începutul fiecărui
alineat urmează în ordine alfabetică    d Sau �întristaţi�
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şi arcurile lor se vor sfărâma.
Mai* mult face puţinul celui

drept, decât belşugul multor răi;
pentru că braţele* celor răi vor fi
zdrobite, dar DDDDDomnul susţine pe cei
drepţi.

DDDDDomnul* cunoaşte zilele celor
fără pată şi moştenirea lor va fi**
pentru totdeauna: ei nu vor fi
ruşinaţi în timp de necaza şi se vor
sătura în* zilele de foamete.

Pentru că cei răi vor pieri, şi
vrăjmaşii DDDDDomnului, ca grăsimea
mieilorb: vor pieri, ca* fumul vor
pieri.

Cel rău ia cu împrumut şi nu
dă înapoi, dar cel drept* se îndură
şi dă; pentru că* cei binecuvântaţi
de El vor stăpâni ţara, dar cei
blestemaţi de El vor fi** nimiciţi.
! De DDDDDomnul* sunt întăriţi pa-

şii omului şi El Îşi găseşte plăce-
rea în calea lui: dacă va cădea,
nu* se va prăbuşi de tot, pentru
că DDDDDomnul îi susţine mânac.

Am fost tânăr şi am îmbătrânit
şi n-am văzut pe cel drept părăsit,
nici sămânţa lui cerşind* pâine:
el este îndurător în orice* zi şi dă
cu împrumut şi sămânţa lui va fi
o binecuvântare.

Depărtează-te* de rău şi fă bi-
nele, şi rămâid pentru totdeauna;
pentru că DDDDDomnul iubeşte* drepta-
tea şi nu-i va părăsi pe sfinţii Săie: ei
vor fi păziţi întotdeauna, dar**
sămânţa celor răi va fi nimicită.

Cei* drepţi vor stăpânif ţara şi
vor locui în ea pentru totdeauna.
! Gura* celui drept rosteşte

înţelepciune şi limba lui vorbeşte
dreptate; legea* Dumnezeului
său este în inima lui, paşii lui nu
se vor clătina.

Cel rău pândeşte* pe cel drept
şi caută să-l omoare; DDDDDomnul
nu-l* va lăsa în mâna lui şi nu-l**
va condamna când va fi judecat.

Aşteaptă-L* pe DDDDDomnul şi pă-
zeşte calea Lui; şi El te va înălţa
ca să stăpâneşti ţara: vei vedea
când cei răi vor fi nimiciţi**.
! L-am văzut* pe cel rău în

mare putere şi întinzându-se ca
un copac verde în locul său de
naştere. Dar* a trecutg şi, iată,
nu mai era; şi l-am căutat şi nu
s-a mai găsit.

Ia seama la cel integru şi
priveşte pe cel drept, pentru că
sfârşitul unui astfel de om* este
paceah. Dar* cei care se răzvră-
tesc vor fi nimiciţi împreună; viito-
ruli celor răi va fi tăiatj.

Dar mântuirea* celor drepţi
este de la DDDDDomnul, tăria lor în timp
de necaz**. Şi DDDDDomnul îi* va
ajuta şi-i va scăpa: îi va scăpa de
cei răi şi-i va salva, pentru că**
s-au încrezut în El.

PSALMUL 38

Un psalm al lui David. Spre
aducere-aminte.

DDDDDoamne*, nu mă mustra în
mânia Ta şik nu mă pedepsi în
aprinderea Ta.
!  Pentru că săgeţile* Tale

m-au străpuns şi mâna** Ta a co-
borât asupra mea.

Nimic nu este sănătos în car-
nea mea din cauza mâniei Tale;
nici* un pic de pace în oasele
mele, din cauza păcatului meu.

Pentru că nelegiuirile* mele
au trecut peste capul meul ca o
povară apăsătoare, sunt** prea
grele pentru mine.

Rănile mele miros greu, curg,
din cauza nebuniei mele.

Sunt copleşit* şi gârbovit pes-
te măsură; toată ziua umblu**
jelind.

Pentru că rărunchii mei sunt
plini* de coptură şi nimic**
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a Sau �în timp rău�    b Sau �ca strălucirea câmpiilor�    c Sau �îl susţine cu mâna Sa�    d Sau �aşa vei
rămâne (vei locui) în ţară�    e Sau �pe cei evlavioşi ai Săi�    f Sau �vor moşteni�    g Sau �a trecut pe lângă
el�    h Sau �pentru că este un viitor (un urmaş, ca în Ps.109.13) pentru omul păcii�    i Sau �urmaşul�    j Sau
�sfârşitul celor răi este să fie nimiciţi�    k Sau �nici�    l Asemenea unor ape
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sănătos nu este în carnea mea.
Sunt sfârşit şi zdrobit peste

măsură; răcnesc* de durere în fră-
mântarea inimii mele.
! Doamne, toată dorinţa mea

este înaintea Ta şi geamătul meu
nu-Ţi este ascuns.

Inima îmi bate puternic, pute-
rea m-a părăsit; cât despre lumi-
na* ochilor mei, nici ea nu mai
este cu mine.

Cei care* mă iubesc şi înso-
ţitoriia mei s-au depărtat** de rana
mea. Şi cei apropiaţi stau� de-
parte.
Şi cei care caută viaţa mea

îmi întind curse*; şi cei care îmi
caută răul vorbesc** răutăţi şi
gândescb� înşelăciuni toată ziua.
! Şi eu*, ca un surd, nu aud;

şi**, ca un mut, nu deschid gura.
Şi am ajuns ca un om care nu

aude şi în gura căruia nu sunt
răspunsuri.

Pentru că pe Tine Te aştept*,
DDDDDoamne! Tu vei răspunde, Doam-
ne, Dumnezeulc meu!

Pentru că am spus: �Să* nu se
bucure ei de mine! Când îmi
alunecă** piciorul, ei se� înalţă
împotriva mea�.

Pentru că sunt aproape să cad
şi durerea mea este întotdeauna
înaintea mea;

pentru că îmi voi mărturisi*
nelegiuirea; sunt neliniştit** din
cauza păcatului meu.
Şi vrăjmaşii mei sunt plini de

viaţă, sunt puternici; şi cei care
mă urăsc fără temei* sunt mulţid.
Şi cei care răsplătesc* cu rău

pentru bine îmi sunt adversarie,
pentru că** eu urmăresc ce este
bine.

DDDDDoamne, nu mă părăsi! Dum-
nezeul meu, nu* Te depărta de
mine!

Grăbeşte-Te să mă ajuţi,
Doamne, mântuirea* mea!
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38:8

a Sau �prietenii�    b Sau �spun�    c Ebr. �Adonai Eloah�    d Sau �s-au înmulţit�    e Pluralul cuvântului
�Satan�    f Sau �fragil�    g Sau �timpul meu�    h Sau �chiar cel aşezat sus�    i Sau �deşertăciune�    j Sau
�umblă în ceea ce nu e decât aparenţă�    k Sau �rana biciului�

PSALMUL 39

Către mai-marele muzicii.
Pentru Iedutun. Un psalm al lui
David.

Am zis: �Îmi voi păzi* căile, ca
să nu păcătuiesc cu limba mea: voi
pune frâu gurii** mele cât�
timp este cel rău înaintea mea�.

Am fost* mut, în tăcere; am
tăcut când era vorba de bine; şi
durerea mea a crescut.

Inima mea ardea înăuntrul meu;
în cugetarea mea s-a aprins focul*,
atunci am vorbit cu limba mea:

�DDDDDoamne, fă-mi* cunoscut
sfârşitul meu şi cât este măsura
zilelor mele; fă-mă să ştiu cât de
trecătorf sunt�.

Iată, Tu mi-ai dat zile cât un
lat de mână şi durata* vieţii meleg

este ca nimic înaintea Ta; în
adevăr**, orice om care stă în
picioareh este numai o suflarei.
Oprire.

În adevăr, omul umblă ca o
umbrăj*; în adevăr, se frământă în
zadar, îngrămădeşte** bunuri şi
nu ştie cine le va strânge.
! Şi acum, ce aştept eu, Doam-

ne? Speranţa* mea este în Tine.
Scapă-mă de toate nelegiuiri-

le mele; nu mă lăsa batjocurii*
nebunului.

Am rămas* mut, nu mi-am
deschis gura, pentru că Tu** ai
făcut aceasta.

Depărtează* loviturak Ta de la
mine. Sunt mistuit de loviturile
mâinii Tale.

Când îl pedepseşti pe om,
mustrându-l din cauza nelegiuirii,
faci să dispară* frumuseţea lui pre-
cum molia; în adevăr**, orice om
este numai o suflare. Oprire.
!  Ascultă-mi rugăciunea,

DDDDDoamne, şi pleacă urechea la stri-
gătul meu. Nu fi surd la lacrimile



609

PSALMII

dincioşia Ta şi despre mântuirea
Ta; n-am ascuns bunătatea Ta şi
adevărul Tău adunării celei mari.

Tu, DDDDDoamne, nu îndepărta de
la mine îndurările Tale; bunătatea*
Ta şi adevărul Tău să mă păzeas-
că întotdeauna.

Pentru că m-au înconjurat rele
fără număr, nelegiuirilea mele
m-au ajuns* şi nu pot să le privesc;
sunt mai multe decât perii capului
meu şi inima mea m-a părăsit**.

Să-Ţi placă, DDDDDoamne, să mă
scapi. DDDDDoamne*, grăbeşte-Te să
mă ajuţi!

Să fie toţi împreună ruşinaţi*
şi încurcaţi cei care-mi caută su-
fletul ca să-l piardă! Să fie daţi
înapoi şi să fie înfruntaţi cei
care-şi găsesc plăcerea în  neno-
rocirea mea!

Să fie pustiiţib* din cauza ru-
şinii** lor cei care-mi zic: �Ha-ha!
Ha-ha!�

Să se bucure* şi să se vese-
lească în Tine toţi cei care Te
caută! Cei care iubesc mântuirea
Ta să zică** neîncetat: �Mărit să
fie DDDDDomnul!�

Eu* însă sunt întristat şi să-
rac: Domnul** Se gândeşte la
mine. Tu eşti ajutorul meu şi sal-
vatorul meu; Dumnezeul meu,
nu întârzia.

PSALMUL 41

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Ferice de cel* care-l înţelege
pe sărac! În ziua răului, DDDDDomnul îl
va scăpa.

DDDDDomnul îl va păzi şi-l va păs-
tra în viaţă: va fi fericitc pe pă-
mântd şi nu-l* vei lăsa în voiae

vrăjmaşilor lui.
DDDDDomnul îl va susţine pe patul

de zăcere; Tu îi vei primeni
tot patul său când va fi bolnav.
! Am zis: �DDDDDoamne, ai milă de
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mele, pentru că* sunt un străin,
un pribeag înaintea Ta, ca** toţi
părinţii mei.

Abate-Ţi* privirile de la mine şi
îmi voi regăsi puterea înainte de a
mă duce şi să** nu mai fiu.

""""" PSALMUL 40

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

L-am aşteptat* cu răbdare pe
DDDDDomnul; şi El S-a plecat spre mine
şi mi-a auzit strigătul.

M-a scos din groapa pieirii,
din noroiul mocirlei*, şi mi-a
pus** picioarele pe stâncă, mi-a
întărit� paşii.
Şi* mi-a pus în gură o cântare

nouă, lauda Dumnezeului nostru.
Mulţi** vor vedea aceasta şi se
vor teme şi se vor încrede în
DDDDDomnul.
! Ferice* de omul care şi-a pus

încrederea în DDDDDomnul şi nu** se
îndreaptă spre cei mândri şi spre
cei care se abat spre minciună�.

Tu ai înmulţit*, DDDDDoamne,
Dumnezeul meu, lucrările Tale
minunate şi gândurile** Tale
faţă de noi: nu se pot înşirui îna-
intea Ta. Să le vestesc şi să le
spun, sunt prea numeroase pentru
a le istorisi.

În jertfă* şi dar de mâncare nu
Ţi-ai găsit plăcerea: mi-ai stră-
puns urechile; n-ai cerut arde-
re-de-tot, nici jertfă pentru păcat.

Atunci am zis: �Iată, vin; în su-
lul cărţii este scris* despre mine.

Este desfătarea* mea, Dumne-
zeul meu, să fac plăcerea Ta, şi
legea Ta este înăuntrul** inimii
mele�.

Am vestit* dreptatea în adu-
narea cea mare; iată, nu mi-am
oprit buzele**, DDDDDoamne, Tu� o
ştii.

N-am* ascuns dreptatea Ta în
inima mea, am vorbit despre cre-
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*Ps. 43.3;
57.3; 61.7.

*Ps. 38.4.
**Ps. 73.26.

*Ps. 70.1.

*Ps. 35.4,26;
70.2; 71.13.

*Ps. 73.19.
**Ps. 70.3.

*Ps. 35.27.
**Ps. 70.4.

*Ps. 70.5.
**1 Pet. 5.7.

*Pr. 14.21.

*Ps. 27.12.

*Lev. 25.23.
1 Cr. 29.15.
Ps. 119.19.
2 Cor. 5.6.
Ev. 11.13.
1 Pet. 1.17;
2.11.
**Gen. 47.9.
*Iov 10.20;
10.21; 14.5,6
**Iov 14.10;
14.11,12.

*Ps. 27.14;
37.7.

*Ps. 69.2,14.
**Ps. 27.5.
�Ps. 37.23.

*Ps. 33.3.
**Ps. 52.6.

*Ps. 34.8.
Ier. 17.7.
**Ps. 101.3,7
�Ps. 125.5.

*Ex. 15.11.
Iov 5.9; 9.10.
Ps. 71.15;
92.5;
139.6,17.
**Is. 55.8.

*1Sam.15.22.
Ps. 50.8;
51.16.
Is. 1.11;
66.3.
Osea  6.6.
Mt. 9.13;
12.7.
Ev. 10.5.
*Lc. 24.44.
*Ps. 119.16;
119.24,47,92.
Ioan 4.34.
Rom. 7.22.
**Ps. 37.31.
Ier. 31.33.
2 Cor. 3.3.
*Ps. 22.22;
22.25; 35.18.
**Ps. 119.13
�Ps. 139.2.
*Fap. 20.20;
20.27.

41:4
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duşmănia�

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4



610

PSALMII

6

9

2

3

4

5

4 **Obad. 7.
Ioan 13.18.

*Iov 36.7.
Ps. 34.15.

*Ps. 106.48.

*Ier. 4.20.
Ezec. 7.26.
**Ps. 88.7.
Iona 2.3.

*Lev. 25.21.
Deut. 28.8.
Ps. 133.3.
**Iov 35.10.
Ps. 32.7;
63.6; 149.5.
*Ps. 38.6;
43.2.

*Vers. 3.
Ioel 2.17.
Mica 7.10.

*Vers. 5.

*2 Cr. 30.20
Ps. 6.2;
147.3.

*Ps. 12.2.
Pr. 26.24-26

*2Sam.15.12
Iov 19.19.
Ps. 55.12;
55.13,20.
Ier. 20.10.

*Ps. 63.1;
84.2.
Ioan 7.37.
**1 Tes.1.9.

*Ps. 80.5;
102.9.
**Vers. 10.
Ps. 79.10;
115.2.

*Iov 30.16.
Ps. 62.8.
**Is. 30.29.

*Vers. 11.
Ps. 43.5.
**Plân. 3.24

mine, vindecă-mi* sufletul, pentru că
am păcătuit împotriva Ta�.

Vrăjmaşii mei îmi doresc răul:
�Când va muri şi când îi va pieri
numele?�
Şi dacă vine unul să mă vadă,

vorbeşte* neadevăruri; inima lui
îşi adună nelegiuire; iese afară şi
vorbeşte despre ea.

Toţi cei care mă urăsc şoptesc
împreună împotriva mea; plă-
nuiesc răul împotriva meaa:

�O lucrare a lui Belialb se ţine
de elc, şi acum, pentru că zace, nu
se va mai ridica�.

Chiar* şi prietenul meu apro-

piatd, în care mă încredeam,
care** mânca pâinea mea, a ridi-
cat călcâiul împotriva mea.

Dar Tu, DDDDDoamne, ai milă de
mi-ne şi ridică-mă şi le voi răsplătie.
! Prin aceasta cunosc că Tu

Îţi găseşti plăcerea în mine,
că vrăjmaşul meu nu triumfă asu-
pra mea.
Şi pe mine, Tu m-ai păstrat în

nevinovăţia mea şi m-ai* aşezat
înaintea Ta pentru totdeauna.

# # #
Binecuvântat* fie DDDDDomnul,

Dumnezeul lui Israel, din eterni-
tate în eternitate! Amin, da, amin!

PSALMUL 42

Către mai-marele muzicii.
Un maschilf al fiilor lui Core.

Cum doreşte cerbulg izvoarele
de apă, aşa Te doreşte sufletul
meu pe Tine, Dumnezeule!

Sufletul* meu însetează după
Dumnezeu, după Dumnezeul**
cel viu. Când voi veni şi mă voi
arăta înaintea lui Dumnezeu?

Lacrimile* mele au fost pâi-
neah mea zi şi noapte, când** mi
se zicea toată ziua: �Unde este
Dumnezeul tău?�

Îmi aminteam de acestea şi-mi
vărsam* sufletul în mine: cum
mergeam cu mulţimea, cum înain-
tam** împreună cu ei, cu strigăt
de bucurie şi de laudă, până la casa
lui Dumnezeu, o mulţime în săr-
bătoare.
! Pentru ce* eşti mâhnit, su-

flete al meu, şi eşti frământat înă-
untrul meu? Pune-ţi** speranţa în
Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi
lăuda: faţa Sa este mântuireai.

Dumnezeul meu, sufletul meu

este mâhnit înăuntrul meu, de
aceea îmi amintesc de Tine din
ţara Iordanului şi din Hermonj,
din muntele Miţeark.
! Un adânc* cheamă un alt

adânc, la vuietul căderilor Tale de
apă; toate** valurile Tale şi tala-
zurile Tale au trecut peste mine.

Ziua, DDDDDomnul va porunci* bu-
nătatea Sa; şi noaptea**, cântarea
Lui va fi cu mine, o rugăciune
către Dumnezeul vieţii mele.

Voi spune către Dumnezeu,
stânca mea: �Pentru ce* m-ai
uitat? Pentru ce umblu în ja-
le din cauza apăsării vrăjma-
şului?�

Ca o zdrobire în oasele mele
este batjocura adversarilor mei,
când* îmi spun toată ziua: �Unde
este Dumnezeul tău?�
! Pentru ce* eşti mâhnit, su-

flete al meu, şi de ce eşti fră-
mântat înăuntrul meu? Pune-ţi
speran-ţa în Dumnezeu, pentru
că iarăşi Îl voi lăuda. El este
mântuirea feţei mele şi Dumne-
zeul meu.
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a Sau �îmi impută răul�   b Sau �Ceva rău�   c Sau �este turnată peste el�   d Lit. �omul păcii mele�   e Sau
�ca să le răsplătesc�   f Probabil o învăţătură   g Sau �Cum tânjeşte cerbul după�   h Sau �hrana�   i Sau
�pentru mântuirea feţei Sale�   j Sau �din înălţimile Hermonului�   k Sau �de la dealul cel mic�
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PSALMUL 43

Judecă-măa*, Dumnezeule, şi
apără-mi** cauza împotriva unei
naţiuni fără evlavie! Scapă-mă
de omul înşelător şi nelegiuit!

Pentru că Tu eşti Dumnezeul
tăriei* mele; pentru ce** m-ai
respins? Pentru ce umblu în jale
din cauza asupririi vrăjmaşului?

Trimite* lumina Ta şi ade-
vărul Tău; ele mă vor conduce,
mă vor aduce la muntele** sfin-
ţeniei Tale şi la locuinţeleb Tale!
Şi voi veni la altarul lui Dum-

nezeu, la Dumnezeu, bucuria vese-
liei mele, şi Te voi lăuda cu harfa,
Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Pentru ce* eşti mâhnit, suflete
al meu, şi de ce eşti frământat
înăuntrul meu? Pune-ţi speranţa
în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl
voi lăuda: El este mântuirea feţei
mele şi Dumnezeul meu.

""""" PSALMUL 44

Către mai-marele muzicii. Un
maschilc al fiilor lui Core.

Dumnezeule, am auzit cu ure-
chile noastre, părinţii* noştri ne-au
istorisit lucrarea pe care ai făcut-o
în zilele lor, în zilele de demult.

Tu, cu mâna Ta, ai* alungat
naţiuni şi i-ai sădit pe eid, ai lovit
popoare şi i-ai întins pe ei.

Pentru că nu* prin sabia lor
au luat ţara în stăpânire şi nu
braţul lor i-a salvat, ci dreapta
Ta şi braţul Tău şi lumina feţei
Tale, pentru că** Ţi-ai găsit plă-
cerea în ei.

Tu eştie Împăratul* meu,
Dumnezeule; porunceşte mântui-
reaf pentru Iacov!

Prin Tine îi vom doborî* pe
vrăjmaşii noştri, prin Numele Tău
îi vom călca în picioare pe cei
care se ridică împotriva noastră.

Pentru că nu* în arcul meu mă
încred şi nu sabia mea mă va salva;

ci Tu ne-ai salvat de vrăjmaşii
noştri şi i-ai făcut* de ruşine pe
cei care ne urăsc.

Cu* Dumnezeu ne lăudăm toa-
tă ziua şi vom lăuda pentru totdea-
una Numele Tău. Oprire.
! Dar Tu ne-ai respins* şi

ne-ai făcut de ruşine şi nu mai ieşi
cu oştirile noastre;

ne-ai făcut* să dăm înapoi
dinaintea vrăjmaşului şi cei care
ne urăsc au jefuit pentru ei înşişi;

ne-ai dat* ca pe nişte oi de
mâncat şi ne-ai împrăştiat** prin-
tre naţiuni;

ai vândut* pe poporul Tău pe
nimic şi n-ai prosperat prin preţul
vânzării lorg;

ne-ai făcut* de ocară faţă de
vecinii noştri, de batjocura şi de
râsul celor din jurul nostru;

ne-ai făcut* un proverb prin-
tre naţiuni, o clătinare** de cap
printre popoare.

Toată ziua dispreţul meu este
înaintea mea şi ruşinea feţei mele
m-a acoperit,

din* cauza glasului celui care
insultă şi batjocoreşte, din cauza
vrăjmaşului şi a răzbunătorului.
!  Toate* acestea au venit

peste noi şi noi nu Te-am uitat
şi n-am fost necredincioşi legă-
mântului Tău;

inima noastră nu s-a întors
înapoi şi paşii* noştri nu s-au
abătut din calea Ta,

deşi ne-ai zdrobit în* locuinţa
şacalilor şi ne-ai acoperit cu**
umbra morţii.

Dacă am fi uitat Numele
Dumnezeului nostru şi ne-am fi
întins* mâinile către un dumne-
zeu străin,

n-ar fi cercetat* Dumnezeu
aceasta? pentru că El cunoaşte
tainele inimii.

Dar* din cauza Ta suntem daţi
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*Ps. 26.1;
35.24.
**Ps. 35.1.

*Ps. 28.7.
**Ps. 42.9.

*Ps. 40.11;
57.3.
**Ps. 3.4.

*Ps. 42.5,11.

*Ex. 12.26;
12.27.
Ps. 78.3.

*Ex. 15.17.
Deut. 7.1.
Ps. 78.55;
80.8.

*Deut. 8.17.
Ios. 24.12.
**Deut. 4.37;
7.7,8.

*Ps. 74.12.

*Dan. 8.4.

44:22
*Ps. 33.16.
Osea 1.7.

*Ps. 40.14.

*Ps. 34.2.
Ier. 9.24.
Rom. 2.17.

*Ps. 60.1,10;
74.1; 88.14;
89.38;
108.11.

*Lev. 26.17.
Deut. 28.25.
Ios. 7.8,12.

*Rom. 8.36.
**Deut.4.27;
28.64.
Ps. 60.1.

*Is. 52.3,4.
Ier. 15.13.

*Deut. 1.28;
1.37.
Ps. 79.4;
80.6.

*Ier. 24.9.
**2Împ.19.21
Iov 16.4.
Ps. 22.7.

*Ps. 8.2.

*Dan. 9.13.

*Iov 23.11.
Ps. 119.51;
119.157.

*Is. 34.13;
35.7.
**Ps. 23.4.

*Iov 11.13.
Ps. 68.31.

*Iov 31.14.
Ps. 139.1.
Ier. 17.10.

*Rom. 8.36.

 a Sau �Fă-mi dreptate�     b Sau �corturile�     c Probabil o învăţătură     d  Pe părinţii noştri     e Sau
�Tu eşti Acelaşi�   f Lit. �mântuirile�    g Sau �n-ai mărit preţul lor�
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morţii toată ziua, suntem socotiţi
ca nişte oi de tăiat.
!  Trezeşte-Te*! Pentru ce

dormi, Doamne? Ridică-Te! Nu**
ne respinge pentru totdeauna!

Pentru ce* Îţi ascunzi faţa şi
uiţi întristarea şi apăsarea noastră?

Pentru că* sufletul nostru este
încovoiat până în ţărână, pânte-
cele nostru este lipit de pământ.

Ridică-Te, ajută-ne şi răscum-
pără-ne, pentru  bunătatea Ta!

PSALMUL 45

Către mai-marele muzicii. Ca
�Şoşanima�. Al fiilor lui Core. Un
maschilb. O cântare a celui prea-
iubitc.

Inima mea clocoteşte de un
cuvânt bun; spun ce am compus
despre Împăratul. Limba mea este
pana unui scriitor iscusit.
! Tu eşti mai frumos decât fiii

oamenilor; harul* este turnat pe
buzele Tale: de aceea Dumnezeu
Te-a binecuvântat pentru totdea-
una.

Încinge-Ţi sabia* la coapsă,
viteazule**, măreţia Ta şi splen-
doarea Ta;
şi, victorios* în măreţia Ta,

înaintează pentru adevăr, blân-
deţe şi dreptate, şi dreapta Ta Îţi
va arăta fapte înfricoşătoare.

Săgeţile Tale sunt ascuţite �
sub Tine vor cădea popoare � în
inima vrăjmaşilor Împăratului.
! Tronul* Tău, Dumnezeule,

este în vecii vecilor; sceptrul îm-
părăţiei Tale este un sceptru de
dreptate.

Tu* ai iubit dreptatea şi ai urât
răutatea; de aceea, Dumnezeule,
Dumnezeul** Tău Te-a uns� cu
un untdelemn de bucurie�� mai
presus decât pe tovarăşii Tăi.
! Toate veşmintele Tale sunt

smirnă*, aloe şi casie; din palate
de fildeş Te-au înveselit instru-

mente cu coarde.
Fiice* de împăraţi sunt printre

doamnele Tale de onoare; împă-
răteasa** stă la dreapta Ta în aur
de Ofir.

Ascultă, fiică, şi vezi şi plea-
că-ţi urechea; şi uită* pe poporul
tău şi casa tatălui tău;
şi Împăratul îţi va dori frumu-

seţea; pentru că este domnul* tău,
adoră-l!
Şi cu un dar, fiica Tirului, cei

mai bogaţi* din popor vor căuta
bunăvoinţa ta.

Fiica* Împăratului este plină
de glorie înăuntrud; veşmântul său
este întreţesut cu aur.

Ea* va fi adusă Împăratului
în veşminte brodate; fecioarele
care o urmează, însoţitoarele ei,
îţi vor fi aduse.

Vor fi aduse cu bucurie şi
veselie, vor intra în palatul Îm-
păratului.
! În locul părinţilor tăi vor

fi fiii tăi; îi vei pune* căpetenii
peste toată ţarae.

Voi aminti* Numele Tău în
toate generaţiile; de aceea popoa-
rele Te vor lăuda în vecii vecilor.

PSALMUL 46

Către mai-marele muzicii. Al
fiilor lui Core. Pe alamotf. O cân-
tare.

Dumnezeu este adăpostul* şi
tăria noastră, un ajutor** în ne-
cazuri, întotdeauna uşor de găsit.

De aceea nu ne vom teme,
chiar dacă s-ar răsturna pământul
şi s-ar clătina munţii în inima
mărilor,

chiar* dacă apele lor ar vui şi
ar spumega, de s-ar cutremura
munţii prin înălţarea lor. Oprire.
! Este un râu* ale cărui pâ-

raie înveselesc cetatea** lui Dum-
nezeu, sfântul locaş al locuinţe-
lorg Celui Preaînalt.
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*Ps. 7.6;
35.23; 59.4;
59.5; 78.65.
**Vers. 9.

*Iov 13.24.
Ps. 13.1;
88.14.
*Ps. 119.25.

*Lc. 4.22.

*Is. 49.2.
Ev. 4.12.
Apoc. 1.16;
19.15.
**Is. 9.6.
*Apoc. 6.2.

*Ps. 93.2.
Ev. 1.8.

*Ps. 33.5.
**Is. 61.1.
�1Împ.1.39;
1.40.
��Ps. 21.6.

*Cânt. 1.3.

*Cânt. 6.8.
**1Împ.2.19.

*Deut.21.13.

*Ps. 95.6.
Is. 54.5.

*Ps. 22.29;
72.10.
Is. 49.23;
60.3.

*Apoc. 7.3.

*Cânt. 1.4.

*1 Pet. 2.9.
Apoc. 1.6;
5.10; 20.6.

*Mal. 1.11.

*Ps. 62.7,8;
91.2; 142.5.
**Deut. 4.7.
Ps. 145.18.

*Ps. 93.3,4.
Ier. 5.22.
Mt. 7.25.

*Is. 18.7.
**Ps. 48.1,8.
Is. 60.14.

a Probabil pe �Crinii�    b Probabil o învăţătură    c Sau �O cântare de nuntă�    d Înăuntrul palatului    e Sau
�peste tot pământul�    f Probabil pe liră, tenor (vezi 1 Cr. 15.20)   g Sau �corturilor�
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nul sfinţeniei Sale.
Mai-mariid popoarelor s-au

adunat la poporul* Dumnezeului
lui Avraam; pentru că** ale lui
Dumnezeu sunt scuturile pământu-
lui. El este înălţat nespus de mult.

PSALMUL 48

O cântare. Un psalm al fiilor
lui Core.

DDDDDomnul este mare şi foarte
vrednic de laudă în* cetatea Dum-
nezeului nostru, pe muntele**
sfinţeniei Sale.
! Frumos* în înălţimea sa, bu-

curia** întregului pământe este
muntele Sionului, în părţile� de
nord, cetatea�� Marelui Împărat;

Dumnezeu este cunoscut în
palatele ei ca un turn înalt.

Pentru că, iată, împăraţii* s-au
adunat, au trecut împreună:

au văzut: au fost uimiţi; au
fost tulburaţi, au fugit înspăi-
mântaţi.

Acolo i-a apucat* un tremur, o
teamă ca** a unei femei care naşte.

Prin vântul* de la răsărit ai
zdrobit** corăbiile din Tarsis.
! Cum am auzit, aşa am văzut

în cetatea* DDDDDomnului oştirilor, în
cetatea Dumnezeului nostru: Dum-
nezeu o întăreşte** pentru tot-
deauna. Oprire.

Dumnezeule, la bunătatea* Ta
ne-am gândit în mijlocul tem-
plului Tău!

Dumnezeule, ca Numele* Tău,
aşa este lauda Ta, până la mar-
ginile pământului; dreapta Ta este
plină de dreptate.
! Să se bucure muntele Sio-

nului, să se veselească fiicele lui
Iuda, pentru judecăţile Tale.

Înconjuraţi Sionul şi ocoliţi-l;
număraţi turnurile sale,

luaţi aminte laf întăritura sa,
cercetaţi palatele sale, ca să po-
vestiţi generaţiei care va veni.
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*Deut. 23.14.
Is. 12.6.
Ezec. 43.7,9.
Osea 11.9.
Ioel 2.27.
Ţef. 3.15.
Zah. 2.5,10;
2.11; 8.3.
*Ps. 2.1.
**Ios. 2.9,24.
*Vers. 11.
Num. 14.9.
2 Cr. 13.12.

*Ps. 66.5.

*Is. 2.4.
**Ps. 76.3.
�Ezec. 39.9.

*Is. 2.11,17.

*Is. 55.12.

*Deut. 7.21.
Neem. 1.5.
Ps. 76.12.
**Mal. 1.14.
*Ps. 18.47.

*1 Pet. 1.4.

*Ps. 68.24;
68.25.

*Zah. 14.9.
**1Cor.14.15;
14.16.
*1 Cr. 16.31.
Ps. 93.1;
96.10; 97.1;
99.1.
Apoc. 19.6.

*Rom. 4.11;
4.12.
**Ps. 89.18.

*Ps. 46.4;
87.3.
**Is. 2.2,3.
Mica 4.1.
Zah. 8.3.
*Ps. 50.2.
Ier. 3.19.
Plân. 2.15.
Dan. 8.9;
11.16.
**Ezec.20.6.
�Is. 14.13.
��Mt. 5.35.

*2 Sam.10.6;
10.14,16,18;
10.19.

*Ex. 15.15.
**Osea13.13

*Ier. 18.17.
**Ezec.27.26

*Vers. 1,2.
**Is. 2.2.
Mica 4.1.

*Ps. 26.3;
40.10.

*Deut.28.58.
Ios. 7.9.
Ps. 113.3.
Mal.1.11,14.

Dumnezeu este în* mijlocul
ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu
o va ajuta în revărsatul zorilor.

Naţiunile* vuiesc, împărăţiile
se clatină; El a făcut să I se audă
glasul: pământul** se topeşte.

DDDDDomnul* oştirilor este cu noi,
Dumnezeul lui Iacov este un turn
înalt pentru noi. Oprire.
!  Veniţi*, priviţi faptele

DDDDDomnului, ce pustiiri a făcut pe
pământ.

El a făcut* să înceteze răz-
boaiele până la marginea pămân-
tului; El zdrobeşte** arcul şi
frânge suliţa, arde� carele în foc.
! Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu

sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălţat*
printre naţiuni, voi fi înălţat pe pă-
mânt.
! DDDDDomnul oştirilor este cu

noi, Dumnezeul lui Iacov este un
turn  înalt pentru noi. Oprire.

PSALMUL 47

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al fiilor lui Core.

Bateţi* din palme, toate po-
poarele! Strigaţi către Dumnezeu
cu cântec de bucurie!

Pentru că DDDDDomnul, Cel Prea-
înalta, este de* temut, un Împă-
rat** mare peste tot pământul.

El ne-a supus* popoare şi na-
ţiuni sub picioarele noastre.

El a ales moştenirea* noastră,
gloriab lui Iacov, pe care l-a iubit.
Oprire.
! Dumnezeu S-a suit* în cân-

tec de triumf, DDDDDomnul, în sunetul
trâmbiţei.

Cântaţi psalmi lui Dumnezeu,
cântaţi psalmi! Cântaţi psalmi Îm-
păratului nostru, cântaţi psalmi!

Pentru că* Dumnezeu este
Împărat peste tot pământul: cân-
taţi** psalmi cu înţelepciunec!

Dumnezeu* împărăţeşte pes-
te naţiuni, Dumnezeu stă pe tro-

a Ebr. �Yahve Elyon�     b Lit. �mândria�    c Ebr. �un maschil�; probabil o învăţătură    d Aici, cei cu
inima nobilă, cei binevoitori    e Sau �întregii ţări�    f Sau �puneţi la inimă�
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Pentru că acest Dumnezeu este
Dumnezeul nostru în vecii vecilor;
El va fi călăuza* noastră până la
moarte.

""""" PSALMUL 49

Către mai-marele muzicii. Al
fiilor lui Core. Un psalm.

Voi, toate popoarele, ascultaţi
aceasta; voi, toţi locuitorii lumii,
plecaţi urechea,

fii* ai oamenilor de rând şi fii
ai celor maria, bogatul şi săracul
deopotrivă!

Gura mea va vorbi înţelepciu-
ne şi cugetarea inimii mele va fi
pricepere.

Îmi voi pleca* urechea la pa-
rabolă, voi descoperi taina mea
pe harfă.
! Pentru ce m-aş teme în ziua

cea rea, când* mă înconjoară ne-
legiuirea celor care mă urmăresc
îndeaproapeb?

Ei se* încred în averea lor şi se
mândresc în belşugul bogăţiei lor.

Un om nu va putea nicidecum
să-l răscumpere pe fratele său,
nici să-I* dea lui Dumnezeu un
preţ de răscumpărare pentru el

(pentru că răscumpărarea* su-
fletului lor este aşa de scumpă,
că trebuie să renunţe la ea pentru
totdeauna),

ca să trăiască pentru totdeau-
na, să* nu vadă groapac.

Pentru că el vede că înţelep-
ţii* mor, nebunul şi prostul pier
deopotrivă şi** lasă altora averea
lor.

Gândul lor lăuntric este că
eterne le sunt casele, locuinţele lor
din generaţie în generaţie: ei dau*
numele lor ţinuturilor.

Dar omul* pus în cinste nu ră-
mâne; el este asemenea fiarelor
care pier.

Această cale a lor este nebu-
nia* lord; şi cei care vin după ei

găsesc plăcere în cuvintele lor.
Oprire.

Zac în Locuinţa morţilor ca
oile; moartea se va hrăni cu eie,
iar dimineaţa cei* drepţi vor stă-
pâni peste ei; şi frumuseţeaf** lor
va fi mistuită în Locuinţa morţilor,
fără să mai aibă locuinţă.

Dar Dumnezeu va răscumpă-
ra* sufletul meu din mâna Locu-
inţei morţilor, pentru că mă va
primi. Oprire.

Nu te teme când se îmbogă-
ţeşte un om, când gloria casei lui
creşte;

pentru că* nu va lua nimic
când va muri: gloria lui nu va
coborî după el;

cu toate că în timpul vieţii
lui şi-a binecuvântat* sufletul (şi
eşti lăudat când o duci bine),

tot* la generaţia părinţilor săi
va merge: nu vor vedea lumina**
niciodată.

Omul pus în cinste şi fără pri-
cepere este asemenea* fiarelor
care pier.

""""" PSALMUL 50

Un psalm al lui Asaf.

Dumnezeul* Dumnezeu DDDDDom-
nulg a vorbit şi a chemat pământul
de la răsăritul soarelui până la apu-
sul lui.

Din Sion, perfecţiunea* frumu-
seţii, Dumnezeu** a strălucit.
! Dumnezeul nostru va veni

şi nu va tăcea. Focul* va mistui
înaintea Lui şi o  furtună puternică
va fi în jurul Lui.

El va chema* cerurile de sus
şi pământul, ca să judece pe po-
porul Său:

�Strângeţi-Mi pe sfinţii* Mei,
care** au făcut legământ cu Mi-
ne prin jertfă�.
Şi cerurile* vor vesti drepta-

tea Sa, pentru că** Dumnezeu
Însuşi este Judecător. Oprire.
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48:14
*Is. 58.11.

*Ps. 62.9.

*Ps. 78.2.
Mt. 13.35.

*Ps. 38.4.

*Iov 31.24;
31.25.
Ps. 52.7;
62.10.
Mc. 10.24.
1 Tim. 6.17.
*Mt. 16.26.

*Iov 36.18;
36.19.

*Ps. 89.48.

*Ecl. 2.16.
**Pr. 11.7.
Ecl. 2.18;
2.21.

*Gen. 4.17.

*Vers. 20.
Ps. 39.5;
82.7.

*Lc. 12.20.

*Ps. 47.3.
Dan. 7.22.
Mal. 4.3.
Lc. 22.30.
1 Cor. 6.2.
Apoc. 2.26;
20.4.
**Iov 4.21.
Ps. 39.11.

*Ps. 56.13.
Osea 13.14.

*Iov 27.19.

*Deut. 29.19
Lc. 12.19.

*Gen. 15.15.
**Iov 33.30.
Ps. 56.13.

*Ecl. 3.19.

*Neem. 9.32
Is. 9.6.
Ier. 32.18.

*Ps. 48.2.
**Deut.33.2.
Ps. 80.1.
*Lev. 10.2.
Num. 16.35.
Ps. 97.3.
Dan. 7.10.

*Deut. 4.26;
31.28; 32.1.
Is. 1.2.
Mica 6.1,2.

*Deut. 33.3.
Is. 13.3.
**Ex. 24.7.

*Ps. 97.6.
**Ps. 75.7.

a Lit. �fii ai lui Adam şi fii ai lui Iş�    b Lit. �celor care se ţin de călcâiele mele�    c Sau �putrezirea�    d Sau
�încrederea în ei înşişi�    e Lit. �îi va paşte�    f Lit. �tăria�    g Ebr. �El Elohim Yahve�
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! �Ascultă*, poporul Meu, şi
voi vorbi; Israele, şi voi mărturisi
în mijlocul tău. Eu** sunt Dumne-
zeu, Dumnezeul tău.

Nu* te voi mustra pentru jert-
fele tale, nici pentru arderile tale
de tot, care sunt întotdeauna îna-
intea Mea.

Nu* voi lua nici un taur din
casa ta, nici ţapi din staulele tale.

Pentru că orice animal al pă-
durii este al Meu, vitele pe mii de
dealuri.

Cunosc toate păsările munţilor şi
tot ce se mişcă pe câmp este al Meua.

Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş
spune ţie, pentru că* a Mea este
lumea şi tot ce cuprinde eab.

Voi mânca Eu carnea taurilor?
şi voi bea sângele ţapilor?

Adu jertfă* lui Dumnezeu lauda
şi împlineşte-ţi** jurămintele faţă
de Cel Preaînalt.
Şi cheamă-Mă* în ziua neca-

zului: Eu te voi salva şi tu** Mă
vei glorifica!

Dar celui rău, Dumnezeu îi zice:
«Ce ai tu ca să înşiri rânduielile
Mele şi să pui legământul Meu în
gura ta,

tu, care urăşti* mustrarea şi care
ai aruncat** cuvintele Mele îna-
poia ta?

Când* vedeai un hoţ, te învo-
iai cu el, şi partea** ta era cu cei
adulteri;

îţi dai gura la rău şi limba* ta
urzeşte vicleşug;

stai şi vorbeşti împotriva frate-
lui tău, defăimezi pe fiul mamei tale;

ai făcut acestea şi* am tăcut. Ai
gândit** că sunt ca tine, dar te voi
mustra� şi ţi le voi pune sub ochi».
! Luaţi seama deci la aceasta,

voi, care-L* uitaţi pe Dumnezeuc,
ca să nu vă sfâşii şi să nu fie ni-
meni care să vă scape!

Cel* care aduce jertfă de la-
udă Mă glorifică şi celui** ca-
re-şi rânduieşte calea îi voi ară-

ta mântuirea lui Dumnezeu�.

PSALMUL 51

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David; când a venit
la el profetul Natan, după ce intra-
se la Bat-Şeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule,
după bunătatea Ta! După măre-
ţia îndurărilor Tale, şterge-mi*
fărădelegile.

Spală-mi* deplin fărădelegea
mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu.

Pentru că-mi cunosc* nelegiui-
rile şi păcatul meu este întotdea-
una înaintea mea.

Împotriva Ta, numai împotri-
va* Ta am păcătuit şi am făcut**
ce este rău înaintea ochilor Tăi;
aşa că� eşti îndreptăţit când vor-
beşti, eşti curat când judeci.

Iată, am fost născut* în nelegiu-
ire şi în păcat m-a zămislit mama mea.

Iată, Ţie Îţi place adevărul în
omul* dinăuntrud şi mă vei face
să cunosc înţelepciunea în taina
inimii mele.
! Curăţeşte-mă* de păcat cu

isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi**
voi fi mai alb decât zăpada.

Fă-mă să aud veselie şi bucu-
rie, ca să* se bucure oasele pe care
le-ai zdrobit.

Ascunde-Ţi* faţa de păcatele
mele şi şterge toate nelegiuirile mele.

Creează* îne mine o inimă cu-
rată, Dumnezeule, şi înnoieşte
înăuntrul meu un duh statornicf.

Nu* mă îndepărta de la faţa
Ta şi nu** lua de la mine Duhul
Tău cel sfânt.

Dă-mi iarăşi bucuria mântui-
rii Tale şi susţine-mă* cu un duh
binevoitor.

Pe cei care încalcă legea îi voi
învăţa căile Tale şi păcătoşii se
vor întoarce la Tine.
! Scapă-mă de vina* sângelui,

Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii
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*Ps. 81.8.
**Ex. 20.2.

*Osea 6.6.
Is. 1.11.
Ier. 7.22.

*Mica 6.6.
Fap. 17.25.

*Ex. 19.5.
Deut. 10.14.
Iov 41.11.
Ps. 24.1.
1 Cor. 10.26.

*Osea 14.2.
Ev. 13.15.
**Deut. 23.21
Iov 22.27.
Ps. 76.11.
Ecl. 5.4,5.
*Iov 22.27.
Ps. 91.15;
107.6,13,19;
107.28.
Zah. 13.9.
**Vers. 23.
Ps. 22.23.

*Rom. 2.21;
2.22.
**Neem.9.26

*Rom. 1.32.
**1Tim.5.22.

*Ps. 52.2.

*Ecl. 8.11;
8.12.
Is. 26.10;
57.11.
**Rom. 2.4.
�Ps. 90.8.
*Iov 8.13.
Ps. 9.17.
Is. 51.13.

*Ps. 27.6.
Rom. 12.1.
**Gal. 6.16.

a Sau �înaintea Mea�    b Lit. �toată plinătatea ei�    c Ebr. �Eloah�    d Lit. �părţile dinăuntru�    e Sau
�pentru�    f Sau �drept�

*Vers. 9.
Is. 43.25;
44.22.
Col. 2.14.

*Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7,9.
Apoc. 1.5.
*Ps. 32.5;
38.18.

*Gen. 20.6;
39.9.
Lev. 5.19;
6.2.
2 Sam.12.13.
**Lc. 15.21.
�Rom. 3.4.
*Iov 14.4.
Ps. 58.3.
Ioan 3.6.
Rom. 5.12.
Ef. 2.3.
*Iov 38.36.

*Lev. 14.4,6;
14.49.
Num. 19.18.
Ev. 9.19.
**Is. 1.18.
*Mt. 5.4.

*Ier. 16.17.

*Fap. 15.9.
Ef. 2.10.

*Gen. 4.14.
2 Împ. 13.23.
**Rom. 8.9.
Ef. 4.30.

*2 Cor. 3.5.

*2Sam.11.17;
12.9.
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mele: limba** mea va cânta tare
dreptatea Ta.

Doamne, deschide-mi buzele,
şi gura mea va vesti lauda Ta.

Pentru că nu-Ţi place jertfa*,
altfel aş aduce-o; arderea-de-tot
nu-Ţi este plăcută.

Jertfele* plăcute lui Dumnezeu
sunt un duh zdrobit. Dumnezeule,
Tu nu dispreţuieşti o inimă zdro-
bită şi smerită!

Fă bine Sionului, în bunătatea
Ta; zideşte zidurile Ierusalimului.

Atunci vei găsi plăcere în
jertfe* ale dreptăţii: în arderea-de-
tot şi în jertfa întreagă; atunci se
vor aduce tauri pe altarul Tău.

""""" PSALMUL 52

Către mai-marele muzicii. Un
maschila al lui David; când Doeg
edomitul a venit la Saul şi i-a
spus: �David a venit în casa lui
Ahimelec�.

Pentru ce te mândreşti cu răul,
omule* puternic? Bunătatea lui
Dumnezeu ţine toată ziua.

Limba* ta născoceşte răutăţi,
ca** un brici ascuţit, lucrând vi-
clenie.

Ai iubit răul mai mult decât
binele, minciuna* mai mult decât
cuvântul drept. Oprire.

Ai iubit toate cuvintele nimici-
rii, limbă vicleană!

De aceea Dumnezeu te va
sfărâma pentru totdeauna; te va
lua şi te va smulge din cortul tău
şi te va dezrădăcina* din pămân-
tul celor vii. Oprire.
Şi cei* drepţi vor vedea şi se

vor teme şi vor râde de el:
�Iată omul care nu-L lua pe

Dumnezeu ca tărie a sa, ci* s-a în-
crezut în mulţimea bogăţiilor lui
şi s-a întărit în lăcomia lui�.

Dar eu sunt ca* un măslin ver-
de în casa lui Dumnezeu; mă voi
încrede în bunătatea lui Dumne-
zeu în vecii vecilor.

Te voi lăuda pentru totdeau-
na, pentru că Tu ai făcut aceasta;
şi voi aştepta în Numele Tău,
pentru că* este bun înaintea sfin-
ţilor Tăi.

PSALMUL 53

Către mai-marele muzicii. Pe
mahalatb. Un maschila al lui
David.

Nebunul* zice în inima lui:
�Nu este Dumnezeu!� S-au stri-
cat oamenii şi au făcut răutăţi
dezgustătoare; nu** este nici unul
care să facă binele.
! Dumnezeu a privit* din ce-

ruri peste fiii oamenilor, să vadă
dacă este vreunul care să pricea-
pă, care să-L** caute pe Dum-
nezeu.

Toţi s-au abătut, toţi împreună
s-au stricat; nu este nici unul care
să facă binele, nici unul măcar.
! N-au* cunoştinţă lucrăto-

rii** nelegiuirii? Ei mănâncă pe
poporul Meu cum mănâncă pâi-
ne; nu-L cheamă pe Dumnezeu.

Acolo* unde nu era motiv de
frică au fost cuprinşi de frică;
pentru că Dumnezeu risipeşte**
oasele celui care tabără împotri-
va ta. I-ai făcut de ruşine, pentru
că Dumnezeu i-a dispreţuit.
! O, de ar veni* din Sion mân-

tuirea lui Israel! Când Dumnezeu
va aduce înapoi pe captivii popo-
rului Său, Iacov se va veseli, Israel
se va bucura.

PSALMUL 54

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotc. Un maschila al lui Da-
vid; când au venit zifiţii şi i-au
spus lui Saul: �Nu se ascunde Da-
vid printre noi?�

Dumnezeule, salvează-mă prin
Numele Tău şi fă-mi dreptated prin
puterea Ta.

Dumnezeule, ascultă-mi rugă-
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**Ps. 35.28.

*Num.15.27.
Ps. 40.6;
50.8.
Is. 1.11.
Ier. 7.22.
Osea  6.6.
*Ps. 34.18.
Is. 57.15;
66.2.

*Ps. 4.5.
Mal. 3.3.

*1 Sam.21.7

*Ps. 50.19.
**Ps. 57.4;
59.7; 64.3.

*Ier. 9.4,5.

*Pr. 2.22.

*Iov 22.19.
Ps. 37.34;
40.3; 58.10;
64.9.
Mal. 1.5.
*Ps. 49.6.

*Ier. 11.16.
Osea 14.6.

*Ps. 54.6.

*Ps. 10.4;
14.1.
**Rom. 3.10

*Ps. 33.13.
**2 Cr. 15.2;
19.3.

*Ier. 4.22.

*Lev. 26.17;
26.36.
Pr. 28.1.
**Ezec. 6.5.

*Ps. 14.7.

a Probabil o învăţătură    b Probabil o cântare tristă    c Probabil instrumente cu coarde    d Sau �judecă-mă�
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ciunea, pleacă urechea la cuvintele
gurii mele.

Pentru că nişte străini* s-au ri-
dicat împotriva mea şi oameni vio-
lenţi îmi caută viaţa; ei nu L-au pus
pe Dumnezeu înaintea lor. Oprire.
! Iată, Dumnezeu este ajuto-

rul meu; Domnul* este între cei
care susţin sufletul meu.

El va întoarce răul asupra vrăj-
maşilor mei: nimiceşte-i, după*
adevărul Tău.

Îţi voi oferi jertfe de bunăvo-
ie, voi lăuda Numele Tău, DDDDDoam-
ne, pentru că* eşti buna;

pentru că El m-a scăpat din
orice necaz şi* ochiul meu a pri-
vit peste vrăjmaşii mei.

PSALMUL 55

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotb. Un maschil al lui David.

Pleacă urechea, Dumnezeule,
la rugăciunea mea şi nu Te ascun-
de de cererea mea!

Ascultă-mă şi răspunde-mi! Sunt
tulburatc* în plângerea mea şi gem,

de glasul vrăjmaşului, de apă-
sarea celui rău: pentru că* ei arun-
că nelegiuired peste mine şi mă ur-
măresc cu mânie.
! Inima* mea este neliniştităe

înăuntrul meu şi spaime de moarte
au căzut asupra mea.

Frică şi cutremur au venit peste
mine şi un fior de groază m-a
acoperit.
Şi am spus: O, de aş avea aripi

ca un porumbel, aş zbura şi m-aş
odihni.

Iată, aş fugi departe, aş rămâ-
ne în pustiu. Oprire.

M-aş grăbi să scap departe
de vântul năprasnic, de furtună.
! Înghite-i, Doamne, împar-

te-le limba; pentru că* am văzut
violenţă şi certuri în cetate.

Zi şi noapte îi dau ocol pe

ziduri; şi nelegiuire şi răutate
sunt în mijlocul ei;

stricăciunea este în mijlocul
ei şi asuprirea şi înşelăciunea nu
se depărtează din pieţele ei.
! Pentru că nu* un vrăjmaş

m-a insultat, atunci aş fi suportat;
nu cel care mă urăşte s-a** îngâm-
fat împotriva mea, atunci m-aş fi
ascuns de el;

ci tu*, un om ca mine, sfătuito-
rul meu şi prietenul meu:

noi am avut dulci destăinuiri
împreună, am mers* cu mulţimea
la casa lui Dumnezeu.

Să-i apuce moarteaf, să* co-
boare vii în Locuinţa morţilor!
Pentru că răutatea este în locuin-
ţa lor, în mijlocul lor.
! Cât despre mine, eu strig către

Dumnezeu; şi DDDDDomnul mă va salva.
Seara* şi dimineaţa şi la a-

miază, cuget şi plâng; şi El va auzi
glasul meu.

El a răscumpărat în pace su-
fletul meu din lupta care era împo-
triva mea: pentru că mulţi* au
fost în jurul meu.

Dumnezeu a auzit şi-i va co-
pleşi: El, care* rămâne din vechi-
me. Oprire. Pentru că nu este nici
o schimbare în ei şi nu se tem
de Dumnezeu.
! Elg şi-a întins* mâinile peste

ceih** care sunt în pace cu el, a pro-
fanat legământul Său.

Gura lui era alunecoasă ca
untul, dar în inima lui era război;
cuvintele* lui erau moi ca unt-
delemnul, dar sunt săbii scoase.
! Aruncă* asupra DDDDDomnului

povarai ta şi El te va susţine. El
nu** va îngădui niciodată să se
clatine cel drept.
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei co-

borî în adâncul pieirii. Oamenii*
sângelui şi ai vicleniei nu** vor
ajunge la jumătatea zilelor lor;
dar eu mă voi încrede în Tine.
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55:23

*Ps. 86.14.

*Ps. 118.7.

*Ps. 89.49.

*Ps. 52.9.

*Ps. 59.10;
92.11.

*Is. 38.14.

*2 Sam.16.7;
 16.8; 19.19.

*Ps. 116.3.

*Ier. 6.7.

*Ps. 41.9.
**Ps. 35.26;
38.16.

*2Sam.15.12;
16.23.
Ps. 41.9.
Ier. 9.4.
*Ps. 42.4.

*Num. 16.30

*Dan. 6.10.
Lc. 18.1.
Fap. 3.1;
10.3,9,30.
1 Tes. 5.17.
*2 Cr. 32.7,8

*Deut. 33.27

*Fap. 12.1.
**Ps. 7.4.

*Ps. 28.3;
57.4; 62.4;
64.3.
Pr. 5.3,4;
12.18.
*Ps. 37.5.
Mt. 6.25.
Lc. 12.22.
1 Pet. 5.7.
**Ps. 37.24.

*Ps. 5.6.
**Iov 15.32.
Pr. 10.27.
Ecl. 7.17.

a Sau �pentru că aceasta este bine�   b Probabil instrumente cu coarde    c Sau �Rătăcesc�    d Sau
�deşertăciune�    e Sau �mi se zbate�    f Sau �Pustiirea să fie peste ei�   g Cel rău    h Unele texte �împotriva
celor�    i Sau �partea rânduită ţie�
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PSALMUL 56

Către mai-marele muzicii. Ca
�Porumbelul din stejarii îndepăr-
taţi�. Un mictama al lui David;
când l-au prins filistenii în Gat.

Îndură-Te* de mine, Dumne-
zeule! Pentru că omul ar vrea să
mă înghităb. Luptând împotriva
mea  toată ziua, mă asupreşte.

Toată ziua vrăjmaşii mei ar
vrea să mă înghită, pentru că mulţi
sunt cei* care luptă împotriva
mea cu trufie.

În ziua în care mă voi teme, mă
voi încrede în Tine.
! În* Dumnezeu voi lăuda Cu-

vântul Său; în Dumnezeu mă
încred: nu** mă voi teme; ce-mi
poate face carnea?
! Toată ziua îmi sucesc cu-

vintele, toate gândurile lor sunt
împotriva mea spre rău!

Se* adună, se ascund, îmi ur-
măresc paşii, pentru că** pândesc
sufletulc meu.

Vor scăpa ei prin nelegiuire?
Prăbuşeşte popoarele cu mânie,
Dumnezeule!

Tu numeri rătăcirile mele; pu-
ne lacrimile mele în burduful Tău:
nu sunt ele în* cartea Ta?

Atunci vrăjmaşii mei vor da
înapoi, în ziua când voi striga; ştiu
aceasta, pentru că Dumnezeu este
pentru* mine.
! În Dumnezeu voi lăuda Cu-

vântul Său; în DDDDDomnul voi lăuda
Cuvântul Său.

În Dumnezeu mă încred: nu mă
voi teme; ce-mi poate face omul?
! Jurămintele pe care Ţi le-am

făcut sunt asupra mea, Dumnezeu-
le; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.

Pentru că* mi-ai salvat sufletul
de la moarte; nu-mi vei păzi picioa-
rele de cădere, ca să umblu înaintea
lui Dumnezeu în lumina** celor vii?

PSALMUL 57

Către mai-marele muzicii.
�Nu nimici�. Al lui David. Un
mictama; când a fugit dinaintea
lui Saul în peşteră.

Îndură-Te* de mine, Dumne-
zeule, îndură-Te de mine! Pentru
că în Tine se adăposteşte sufletul
meu; şi sub** umbra aripilor Tale
mă adăpostesc, până� vor trece
nenorocirile.
! Voi striga către Dumnezeul

cel Preaînaltd, către Dumnezeu,
care* împlineşte toate pentru mine.

El a trimis* din ceruri şi m-a
salvat, El a acoperit de ruşine
pe cel** care voia să mă înghită.
Oprire. Dumnezeu a trimis� bu-
nătatea Sa şi adevărul Său.

Sufletul meu este în mijlocul
leilor; stau culcat printre cei care
suflă flăcări � fiii oamenilor, ai căror
dinţi* sunt suliţe şi săgeţi şi a căror
limbă** este o sabie ascuţită.

Înalţă-Te*, Dumnezeule, mai
presus de ceruri, gloria Ta să fie
peste tot pământul!
! Ei au pregătit un laţ pentru

paşii mei; sufletul meu s-a înco-
voiat; au săpat* o groapă înaintea
mea, au căzut în mijlocul ei.
Oprire.
! Inima* mea este tare, Dum-

nezeule, inima mea este tare: voi
cânta, da, voi cânta psalmi.

Trezeşte-te, suflete* al meue!
Treziţi-vă, liră şi harfă! Mă voi
trezi în zorif.

Te voi lăuda* printre popoare,
Doamne! Îţi voi cânta psalmi
printre popoare!

Pentru că* bunătatea Ta este
mare până la ceruri, şi adevărul
Tău până la nori.
! Înalţă-Te, Dumnezeule, mai

presus de ceruri; gloria Ta să fie
peste tot pământul!
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*Ps. 56.1.
**Ps. 17.8;
63.7.
�Is. 26.20.

*Ps. 138.8.

*Ps. 144.5,7.
**Ps. 56.1.
�Ps. 40.11;
43.3; 61.7.

*Pr. 30.14.
**Ps. 55.21;
64.3.

*Vers. 11.
Ps. 108.5.

*Ps. 7.15;
9.15.

*Ps. 108.1.

*Ps. 16.9;
30.12;
108.1,2.

*Ps. 108.3.

*Ps. 36.5;
71.19;
103.11;
108.4.

56:1

a Probabil o poezie sau o bijuterie de aur    b Să mă urmărească asemenea unei fiare însetate de sânge
c În ebr. acelaşi cuvânt înseamnă suflet, viaţă sau fiinţă  d Ebr. �Elohim Elyon�  e Sau �gloria mea�    f Sau
�Voi trezi zorile�

*Ps. 57.1.

*Ps. 57.3.

*Vers.10,11
**Ps. 118.6.
Is. 31.3.
Ev. 13.6.

*Ps. 59.3;
140.2.
**Ps. 71.10.

*Mal. 3.16.

*Rom. 8.31.

*Ps. 116.8.
**Iov 33.30.



619

PSALMII

post de cei care se ridică împo-
triva mea.

Scapă-mă de lucrătorii nele-
giuirii şi salvează-mă de oamenii
sângelui.

Pentru că, iată, îmi pândesc
sufletul; cei puternici s-au adu-
nat* împotriva mea � nu** pentru
nelegiuirea mea, nici pentru pă-
catul meu, DDDDDoamne!

Fără vreo vină a mea, ei a-
leargă şi se pregătesc; trezeşte-Te*
să mă întâmpini şi priveşte!
Şi Tu, DDDDDoamne, Dumnezeul

oştirilor, Dumnezeul lui Israel,
ridică-Te ca să cercetezi toate na-
ţiunile; nu Te îndura de nici unul
din urzitorii nelegiuirii. Oprire.
! Se* întorc seara, urlă ca un

câine şi înconjoară cetatea.
Iată, varsă insulte din gura lor,

săbii* sunt pe buzele lor, pentru
că ei zic: �Cine** aude?�

Dar Tu*, DDDDDoamne, vei râde de
ei, Îţi vei bate joc de toate naţiuni-
le.
! Puterea meae! voi lua sea-

ma la Tine; pentru că* Dumnezeu
este turnul meu înalt.

Dumnezeul îndurării mele
mă va întâmpina*; Dumnezeu
mă va face** să privesc asupra
vrăjmaşilor mei.
! Nu-i* ucide, ca să nu uite

poporul meu; fă-i să rătăcească
prin puterea Ta şi prăbuşeşte-i,
Doamne, scutul nostru!

Pentru că păcatul* gurii lor
este cuvântul buzelor lorf; să fie
prinşi în mândria lor, şi pentru
blestemul şi pentru minciuna pe
care le rostesc!

Nimiceşte-i* cu mânie, nimi-
ceşte-i şi să nu mai fie, ca** să
ştie că Dumnezeu domneşte în
Iacov până la marginile pământu-
lui. Oprire.
! Şi se întorc seara, urlă ca

un câine şi înconjoară cetatea.
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*Ps. 94.20.
Is. 10.1.

*Ps. 51.5.
Is. 48.8.

*Ps. 140.3.
Ecl. 10.11.
**Ier. 8.17.

*Iov 4.10.
Ps. 3.7.

*Ios. 7.5.
Ps. 112.10.

*Iov 3.16.
Ecl. 6.3.

*Pr. 10.25.

*Ps. 52.6;
64.10;
107.42.
**Ps. 68.23.
*Ps. 92.15.
**Ps. 67.4;
96.13; 98.9.

*Ps. 18.48.

*Ps. 56.6.
**1Sam.24.11

*Ps. 35.23;
44.23.

*Vers. 14.

*Ps. 57.4.
Pr. 12.18.
**Ps. 10.11;
10.13; 64.5;
73.11; 94.7.
*1Sam.19.16
Ps. 2.4.

*Vers. 17.
Ps. 62.2.

*Ps. 21.3.
**Ps. 54.7;
92.11; 112.8.

*Gen. 4.12;
4.15.

*Pr. 12.13;
18.7.

*Ps. 7.9.
**Ps. 83.18.

a Probabil o poezie sau o bijuterie de aur    b Sau �Voi, cei puternici, vorbiţi în adevăr dreptate?�    c Sau
�cu vârful tăiat�    d Lit. �paşii�    e Sau �Puterea lor�; sau �Puterea Sa�    f Sau �Pentru păcatul gurii lor,
cuvântul buzelor lor�

PSALMUL 58

Către mai-marele muzicii.
�Nu nimici�. Un mictama al lui
David.

Tace dreptatea cu adevărat?
o vorbiţi voi?b Judecaţi voi cu
dreptate, fii ai oamenilor?

Dimpotrivă, în inimă comiteţi
nedreptăţi, cumpăniţi* violenţa
mâinilor voastre în ţară.

Cei răi se* abat de la naştere,
rătăcesc din pântece, vorbind min-
ciuni.

Veninul* lor este ca veninul
unui şarpe, ca vipera** surdă,
care-şi astupă urechea,

care nu ascultă de glasul
fermecătorilor, al vrăjitorului
iscusit în vrăjitorii.
! Dumnezeule, zdrobeşte-le*

dinţii în gură! Smulge colţii leilor
tineri, DDDDDoamne!

Să* se topească precum apele
care se scurg! Când îşi potrivesc
săgeţile, să fie ca tocitec!

Să fie ca un melc care se to-
peşte mergând! Ca* stârpitura
unei femei: să nu vadă soarele!

Mai înainte ca oalele voastre
să fi simţit spinii, verzi sau arzând,
îi va lua* vârtejul.

Cel* drept se va bucura când
va vedea răzbunarea; îşi va spăla**
picioareled în sângele celui rău.
Şi* omul va zice: �Sigur, este

un rod pentru cel drept; sigur, este
un Dumnezeu care judecă** pe
pământ!�

PSALMUL 59

Către mai-marele muzicii.
�Nu nimici�. Un mictama al lui
David; când Saul a trimis şi i-au
pândit casa ca să-l omoare.

Scapă-mă* de vrăjmaşii mei,
Dumnezeul meu! Pune-mă la adă-
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Rătăcesc* încoace şi încolo
după mâncare; murmurăa, dacă nu
sunt sătui.

Dar eu voi cânta puterea Ta şi,
dimineaţa, voi lăuda bunătatea
Ta; pentru că mi-ai fost un turn
înalt şi un loc de scăpare în ziua
necazului meu.

Puterea* mea! Ţie Îţi voi cân-
ta psalmi, pentru că Dumnezeu
este turnul meu înalt, Dumnezeul
îndurării mele.

PSALMUL 60

Către mai-marele muzicii. Ca
�Şuşan-Edutb�.  Un mictamc al
lui David. Spre învăţătură. Când
s-a luptat cu sirienii din Naha-
raimd şi cu sirienii din Ţobae,
când Ioab s-a întors şi a bătut, în
Valea Sării, douăsprezece mii de
edomiţi.

Dumnezeule, ne-ai respins*,
ne-ai împrăştiat, Te-ai mâniat;
întoarce-ne iarăşi!

Ai cutremurat pământul, l-ai
despicat; repară-if* spărturile,
pentru că se clatină.

Ai făcut* pe poporul Tău să
vadă greul, ne-ai făcut** să bem
vin ameţitor.
! Ai dat* un steag celor care

se tem de Tine, ca să-l înalţe
pentru adevăr. Oprire.

Pentru ca* preaiubiţii Tăi să
fie scăpaţi, mântuieşte cu dreapta
Ta şi răspunde-mig!
!  Dumnezeu a vorbit* în

sfinţenia Sah: �Mă voi bucura
mult, voi împărţi** Sihemul� şi
voi măsura valea�� Sucot.

Al Meu este Galaadul şi al
meu Manase; şi Efraim* este tăriai

capului Meu; Iuda** este legiu-
itorul Meu;

Moab* este ligheanul în care
Mă spăl; asupra** Edomului

Îmi arunc sandaua; Filistia�,
scoate strigăte de bucurie pentru
mine!
! Cine mă va conduce în ce-

tatea cea tare? Cine mă va duce
până la Edom?

Nu Tu, Dumnezeule, care
ne-ai* respins? Şi nu** ieşi, Dum-
nezeule, cu oştirile noastre?

Dă-ne ajutor împotriva vrăj-
maşului, pentru că zadarnic* este
ajutorul omului.

Cu Dumnezeu vom face*
fapte mari şi El va călca** în
picioare pe vrăjmaşii noştri.

PSALMUL 61

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotj. Al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, strigă-
tul meu, ia aminte la rugăciunea
mea.
! De la marginea pământului

voi striga către Tine, când inima
îmi va fi copleşită. Mă vei con-
duce pe o stâncă prea înaltă pen-
tru minek.

Pentru că Tu ai fost un adăpost
pentru mine, un turn* tare înaintea
vrăjmaşului.

Voi locui* în cortul Tău pen-
tru totdeauna. Mă voi adăposti**
în ascunzişul aripilor Tale. Oprire.

Pentru că Tu, Dumnezeule, ai
ascultat jurămintele mele, mi-ai
dat moştenirea celor care se tem
de Numele Tău.

Vei adăuga* zile la zilele îm-
păratului: anii săi vor fi ca gene-
raţie dupăl generaţie.

Va rămâne pentru totdeauna
înaintea lui Dumnezeu. Porun-
ceşte ca bunătatea* şi adevărul
să-l păzească.

Astfel voi cânta psalmi Nu-
melui Tău pentru totdeauna, împli-
nindu-mi jurămintele zi de zi.
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59:15
*Iov 15.23.
Ps. 109.10.

*Ps. 18.1.

*Ps. 44.9.

*2 Cr. 7.14.

*Ps. 71.20.
**Is. 51.17;
51.22.
Ier. 25.15.
*Ps. 20.5.

*Ps. 108.6.

*Ps. 89.35.
**Ios. 1.6.
�Gen. 12.6.
��Ios. 13.27

*Deut. 33.17
**Gen.49.10

*2 Sam. 8.2.
**2Sam.8.14
Ps. 108.9.

 �2 Sam. 8.1.

*Vers. 1.
Ps. 44.9;
108.11.
**Ios. 7.12.

*Ps. 118.8;
146.3.

*Num. 24.18
1 Cr. 19.13.
**Is. 63.3.

*Pr. 18.10.

*Ps. 27.4.
**Ps.17.8;
57.1; 91.4.

*Ps. 21.4.

*Ps. 40.11.
Pr. 20.28.

a Sau �stau toată noaptea�    b Probabil �Crinul mărturiei�    c Probabil o poezie, sau o bijuterie de aur, sau
ceva tainic    d Nord-vestul Mesopotamiei    e Centrul Siriei    f Lit. �vindecă-i�    g Sau �răspunde-ne�
h Sau �din sfântul Său locaş�    i Sau  �coiful�    j Probabil instrumente cu coarde    k Sau �mai înaltă decât
mine�    l Lit. �şi�
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*Ps. 33.20.

*Vers. 6.
**Ps. 37.24.

*Is. 30.13.

*Ps. 28.3.

*Vers. 1,2.

*Ier. 3.23.

*1 Sam. 1.15
Ps. 42.4.
Plân. 2.19.
**Ps. 18.2.
*Ps. 39.5,11.
Is. 40.15,17.
Rom. 3.4.

*Iov 31.25.
Ps. 52.7.
Lc. 12.15.
1 Tim. 6.17.
*Iov 33.14.
**Apoc.19.1.
*Ps. 86.15.
103.8.
Dan. 9.9.
**Iov 34.11.
Pr. 24.12.
Ier. 32.19.
Ezec. 7.27;
33.20.
Mt. 16.27.
Rom. 2.6.
1 Cor. 3.8.
2 Cor. 5.10.
Ef. 6.8.
Col. 3.25.
1 Pet. 1.17.
Apoc. 22.12.

PSALMUL 62

Către mai-marele muzicii.
Pentru Iedutun. Un psalm al lui
David.

Numai* în Dumnezeu rămâne
liniştit sufletul meu; de la El vine
mântuirea mea.

Numai* El este stânca mea şi
mântuirea mea, turnul meu înalt;
nu** mă voi clătina mult.
! Până când vă veţi năpusti

asupra unui om, să-l doborâţi toţi
ca* pe un perete aplecat, ca pe un
zid gata să cadă?

Ei se sfătuiesc numai să-l
doboare din înălţimea lui; îşi
găsesc plăcerea în minciună; cu*
gura lor binecuvântează, dar în
inima lor blestemă. Oprire.

Dar tu, suflete al meu, odih-
neşte-te în pace în* Dumnezeu,
pentru că de la El vine ce aş-
tepta.

Numai El este stânca mea şi
mântuirea mea, turnul meu înalt:
nu mă voi clătina.

La* Dumnezeu este mântuirea
mea şi gloria mea, stânca tăriei
mele; adăpostul meu este în Dum-
nezeu.

Încrede-te în El în toate tim-
purile, poporule; vărsaţi-vă* ini-
ma înaintea Lui: Dumnezeu este
adăpostul** nostru. Oprire.
! Fiii oamenilor de rând sunt

numai o* suflare, fiii celor mari
sunt minciună; puşi în cumpănă
împreună, sunt mai puţin decât
o suflare.

Nu vă încredeţi în asuprire şi
nu vă puneţi speranţa deşartă
în hoţie; când* creşte bogăţia, nu
vă lipiţi inima de ea.

O dată* a vorbit Dumnezeu,
de două ori am auzit aceasta: că
puterea** este a lui Dumnezeu.
Şi a Ta, Doamne, este bună-

tatea*, pentru că Tu** răsplăteşti
fiecărui om după fapta lui.

PSALMUL 63

Un psalm al lui David; când era
în pustiul lui Iuda.

Dumnezeule, Tu eşti Dumne-
zeul meu, pe Tine Te caut în zori
de zi; sufletul* meu însetează
după Tine, carnea mea tânjeşte
după Tine, într-un pământ sec
şi uscat, fără apă.

Aşa Te-am privit în sfântul locaş,
ca să văd puterea* Ta şi gloria Ta.

Pentru că* bunătatea Ta este
mai bună decât viaţa, buzele mele
Te vor lăuda.

Aşa Te voi binecuvânta toată*
viaţa mea, îmi voi ridica mâinile
în Numele Tău.

Sufletul meu se* va sătura ca
de măduvă şi de grăsime şi gura
mea Te va lăuda cu buze care
cântă de bucurie.

Când îmi amintesc* de Tine
în patul meu, mă gândesc la Tine
în vegherile nopţii:

pentru că Tu ai fost ajutorul
meu şi la* umbra aripilor Tale voi
cânta de veselie.
! Sufletul meu Te urmează de

aproapeb; dreapta Ta mă susţine.
Dar cei care caută să-mi ia via-

ţa vor merge în părţile de jos ale
pământului;

vor fi daţi* puterii sabiei, vor
fi partea şacalilor.

Dar împăratul se va bucura în
Dumnezeu; oricine* jură pe El se
va lăuda, pentru că gura celor care
vorbesc minciună va fi astupată.

PSALMUL 64

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Ascultă-mi, Dumnezeule, gla-
sul în plângerea mea! Păzeşte-mi
viaţa de spaima vrăjmaşului!

Ascunde-mă de uneltirea celor
răi, de mulţimea gălăgioasă a
lucrătorilor nelegiuirii,
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a Lit. �aşteptarea mea�    b Sau �Sufletul meu stă lipit de Tine�

64:2

*Ps. 42.2.
84.2; 143.6.

*1 Sam.4.21.
1 Cr. 16.11.
Ps. 27.4;
78.61.
*Ps. 30.5.

*Ps. 104.33;
146.2.

*Ps. 36.8.

*Ps. 42.8.
119.55;
149.5.

*Ps. 61.4.

*Ezec. 35.5.

*Deut. 6.13.
Is. 45.23;
65.16.
Ţef. 1.5.
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pământului şi a depărtărilor
mării!

Cel care prin puterea Sa a înte-
meiat munţii, Cel încins* cu tărie,

care* potoleşte urletul mări-
lor, urletul valurilor lor şi zarva**
popoarelor!
Şi cei care locuiesc la margini

ale pământului se tem de semnele
Tale. Tu faci să cânte de bucurie
venirea dimineţii şi a serii.

Tu ai cercetat* pământul, l-ai
adăpat** şi-l îmbogăţeşti din bel-
şug: râul� lui Dumnezeu este plin
de apă. Tu le pregăteşti oamenilor
grânele, pentru că aşa l-ai rânduite.

Îi adăpi brazdele, îi netezeşti
bulgării, îl înmoi cu ploi, îi bine-
cuvântezi rodul.

Încununezi anul cu bunătatea
Ta şi paşii Tăi picură belşugul.

Picură peste păşunile pusti-
ului, şi dealurile se încing cu bu-
curie.

Păşunile sunt îmbrăcate cu turme
şi văile* se acoperă de grâne: ele
scot strigăte de bucurie, da, cântă.

PSALMUL 66

Către mai-marele muzicii. O
cântare. Un psalm.

Strigaţi* de bucurie către
Dumnezeu, tot pământul!

Cântaţi gloria Numelui Său!
Faceţi glorioasă lauda Lui!

Spuneţi lui Dumnezeu: �Cât
de înfricoşătoare* sunt lucrările
Tale! Din cauza** mărimii puterii
Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşescf.

Tot* pământul Ţi se va în-
china şi-Ţi va cânta psalmi; va
cânta** psalmi Numelui Tău�.
Oprire.

Veniţi* şi vedeţi lucrările lui
Dumnezeu. El este înfricoşător în
faptele Sale faţă de fiii oamenilor.

El a prefăcut* marea în uscat;
au trecut fluviul** cu piciorul;
acolo ne-am bucurat în El.
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care* şi-au ascuţit limba ca o
sabie şi şi-au potrivit** săgeata:
un cuvânt amar;

ca să tragă din ascunzători
asupra celui integru: deodată trag
asupra lui şi nu se tem.

Ei se încurajează* într-un lu-
cru rău, se înţeleg împreună ca să
ascundă curse; ei zic**: �Cine va
vedea?�

Pun la cale nelegiuiri: �Am
terminat; planul este pregătit!� Un
adânc este lăuntrul şi inima  fiecă-
ruia.

Dar* Dumnezeu va trage o să-
geată asupra lor; deodată sunt
răniţi.
Şi* limba lor îi va face să cadă

unul peste altul; toţi cei care-i
văd** vor da din capa.
Şi* toţi oamenii se vor teme

şi vor istorisi** fapta lui Dumne-
zeu şi vor privi cu înţelepciune
lucrarea Sa.

Cel* drept se va bucura în
DDDDDomnul şi se va încrede în El; şi
toţi cei drepţi cu inima se vor
lăuda.

PSALMUL 65

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David. O cântare.

Pe Tine, Dumnezeule, Te aş-
teaptă lauda în tăcere, în Sion, şi
Îţi va fi împlinit jurământul.

Tu, care asculţi rugăciunea,
la* Tine va veni orice făpturăb.
! Nelegiuirile m-au copleşit*;

Tu vei ierta** fărădelegile noas-
tre.

Ferice* de cel pe care l-ai
ales** Tu şi l-ai apropiat: el va lo-
cui în curţile Tale. Ne vom sătu-
ra� de bunătateac casei Tale, a
templului Tău cel sfântd.

Ne vei răspunde prin lucruri
înfricoşătoare, cu dreptate, Dum-
nezeul mântuirii noastre, Tu,
încrederea* tuturor marginilor
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a Sau �vor fugi�    b Lit. �carne�    c Sau �bunătăţile�    d Sau �a templului sfinţeniei Tale�    e Pământul
f Sau �se fac că Te ascultă�
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El stăpâneşte prin puterea Sa
pentru totdeauna. Ochii* Săi ur-
măresc naţiunile, ca să nu se înalţe
cei răzvrătiţi. Oprire.
! Binecuvântaţi, popoare, pe

Dumnezeul nostru şi faceţi să se
audă glasul laudei Sale,

El, care ne-a păstrat sufletul în
viaţăa şi n-a îngăduit să ni se cla-
tine piciorul.

Pentru că Tu*, Dumnezeule,
ne-ai încercat; ne-ai încercatb**
cum se încearcă argintul;

ne-ai adus* în laţ, ai pus o
greutate copleşitoare pe rărunchii
noştri;

ai lăsat* oamenii să treacăc

peste capul nostru; am trecut**
prin foc şi prin apă şi ne-ai adus
la un loc de belşugd.
! Voi intra* în casa Ta cu ar-

deri-de-tot, îmi voi împlini** ju-
rămintele faţă de Tine,

ce au promis buzele mele şi ce
a vorbit gura mea în necazul meu.

Îţi voi aduce animale grase ca
arderi-de-tot, cu tămâia berbecilor;
Îţi voi jertfi tauri cu ţapi. Oprire.
! Veniţi*, ascultaţi, toţi cei

care vă temeţi de Dumnezeu, şi
vă voi spune ce a făcut El pentru
sufletul meu.

Am strigat cu gura mea către El
şi El a fost înălţat prin limba mea.

Dacă* aş fi privit nelegiuirea
în inima mea, Domnul nu m-ar fi
auzit:

totuşi Dumnezeu a auzit*, a fost
atent la glasul rugăciunii mele.

Binecuvântat să fie Dumne-
zeu, care n-a respins rugăciunea
mea, nici bunătatea Sa de la mine!

PSALMUL 67

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinote. Un psalm. O cântare.

Dumnezeu să Se îndure de noi
şi să ne binecuvânteze, să facă*

să strălucească faţa Sa peste noif!
Oprire.

Ca să se cunoască pe pământ
calea* Ta, printre toate naţiunile
mântuirea** Ta!
! Să* Te laude popoareleg,

Dumnezeule, toate popoarele să
Te laude!

Să se bucure naţiunile şi să cân-
te de bucurie, pentru că vei judeca*
popoarele cu dreptate şi vei condu-
ce naţiunile peh pământ. Oprire.
!  Să Te laudei popoareleg,

Dumnezeule, toate popoarele să Te
laude!

Pământul* îşi va da rodul;
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne
va binecuvânta.

Dumnezeu ne va binecuvânta;
şi toate* marginile pământului se
vor teme de El.

PSALMUL 68

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David. O cântare.

Să* Se ridice Dumnezeu, să se
împrăştie vrăjmaşii Săi şi să fugă
dinaintea Lui cei care-L urăsc!

Îi vei risipi cum* se risipeşte
fumul, cei răi vor pieri dinaintea
lui Dumnezeu cum** se topeşte
ceara înaintea focului!

Dar cei* drepţi se vor bucura,
vor sălta înaintea lui Dumnezeu
şi se vor veseli cu bucurie.
! Cântaţi* lui Dumnezeu, cân-

taţi psalmi Numelui Său! Faceţi**
drum Celui care înainteazăj prin
pustiuri: Numele Lui este Dom-
nulk�; şi bucuraţi-vă înaintea Lui.

În sfântul Său locaş, Dumne-
zeu este tatăl* orfanilor şi apără-
torul văduvelor.

Dumnezeu* îi face pe cei sin-
guri să locuiască într-o familiel; pe
cei** încătuşaţi îi scoate ca să se
bucure de belşug; dar cei� răzvră-
tiţi locuiesc într-un loc uscat.
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a Sau �ne-a pus sufletul între cei vii�    b Sau �ne-ai curăţit în cuptor�    c Lit. �să încalece�    d Sau �la un
loc larg�    e Probabil instrumente cu coarde    f Lit. �cu noi�    g Sau �seminţiile�    h Sau �care sunt pe�
i Sau �Să-Ţi mulţumească�    j Sau �călăreşte�    k Ebr. �Yah� esenţa Sa în  sens absolut    l Sau �casă�

*Fap. 18.25.
**Lc. 2.30;
2.31.
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Ps. 85.12.
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*Is. 9.18.
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**Ps. 97.5.
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*Ps. 32.11;
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107.14;
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Fap. 12.6,7.
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! Dumnezeule, când* ai ieşit
înaintea poporului Tău, când ai
umblat prin pustiu � Oprire �

s-a cutremurat* pământul,
chiar cerurile au picurat înaintea
lui Dumnezeu; acel Sinai s-a
cutremurat înaintea lui Dumne-
zeu, Dumnezeul lui Israel.

Dumnezeule, Tu ai turnat ploa-
ie* de belşuga şi, când a fost slăbi-
tă moştenirea Ta, Tu ai întărit-o.

Turmab Ta a locuit în ea; Tu*
ai pregătit, în bunătatea Ta, bunuri
pentru cel** întristat, Dumnezeule.

Domnul a dat Cuvântul; mare
este oştirea vestitoarelorc*.

Împăraţii* oştirilor fug; ei fug,
iar cea care rămâne acasă împarte
prada.

Când* vă odihniţi în staule,
sunteţi ca aripile unei porumbiţe
acoperite** de argint şi al cărei
penaj este ca aurul verded.

Când* Cel Atotputernic i-a împrăş-
tiat în ea pe împăraţi, ţara a deve-
nit albăe, ca zăpada dinf Ţalmong**.
! Un munte al Basanului este

muntele lui Dumnezeu, un munte
cu multe piscuri, un munte al Ba-
sanului.

Pentru ce, munţi* cu multe
piscuri, priviţi cu invidie muntele
pe** care Dumnezeu Şi l-a dorit
ca locuinţă? Da, DDDDDomnul va locui
acolo pentru totdeauna.

Carele* lui Dumnezeu sunt
douăzeci de mii, mii şi mii;
Domnul este în mijlocul lor: un
Sinai în locaşul sfânth.

Te-ai suit* pe înălţime, ai luat**
robia roabă, ai primit� daruri în om,
chiar şi pe cei�� răzvrătiţi, pentru
ca Domnuli Dumnezeu să aibă o
locuinţă*�.

Binecuvântat să fie Domnul,
care zilnic ne copleşeşte cu da-
rurile Salej, Dumnezeu, mântui-

rea noastră. Oprire.
Dumnezeul nostru este Dum-

nezeul mântuiriik; şi de la* Dom-
nul DDDDDumnezeu sunt izbăvirile de
la moarte.

Da, Dumnezeu* va zdrobi ca-
pul vrăjmaşilor Săi, creştetul**
capuluil celui care umblă în nele-
giuirile lui.

Domnul a zis: �Îi voi aduce
înapoi din Basan*, îi voi aduce
înapoi din** adâncurile mării,

ca* să-ţi înmoi piciorul în
sânge, ca** limba câinilor tăi să-şi
aibă partea din vrăjmaşi.
! Ei au văzut umbletele Tale,

Dumnezeule, umbletele Dumne-
zeului meu, Împăratul meu, în
locaşul sfânt:

cântăreţii* mergeau înainte,
apoi cântăreţii din instrumente cu
coarde, în mijloc fecioare cântând
din tamburine.

Binecuvântaţi în adunări pe
Dumnezeu, pe Domnul, voi, cei
din* izvorul lui Israel!

Acolo este Beniamin*, cel
mic, conducătorul lor; căpeteniile
lui Iuda, ceata lor; căpeteniile lui
Zabulon, căpeteniile lui Neftali.
! Dumnezeul tău a poruncit*

puterea ta. Întăreşte, Dumnezeule,
ce ai făcut pentru noi!

Datorită templului Tău, la Ie-
rusalim, împăraţii* Îţi vor aduce
daruri.

Mustră fiara din trestii, mulţi-
mea* taurilorm, cu viţeii popoare-
lor: fiecare se supune** oferind bu-
căţi de argint. Risipeşte popoarele
care îşi găsesc plăcerea în război.

Cei* mari vor veni din Egipt:
Etiopian** se va grăbi să-şi întin-
dă� mâinile spre Dumnezeu.
! Cântaţi lui Dumnezeu, îm-

părăţii ale pământului, cântaţi psal-
mi Domnului � Oprire �
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a Sau �ploaie de daruri�    b Sau �Poporul Tău� sau �Adunarea Ta cea vie�    c Femei care aduc veşti bune
sau vestesc victoria    d Sau �al cărei penaj este verde, gălbui auriu�    e De oasele captivilor    f Sau �Când
Cel Atotputernic a împrăştiat în ea pe împăraţi, ningea pe�    g Munte din Sihem     h Sau �în sfinţenie�
i Ebr. �Yah�     j Sau �ne poartă povara�    k Sau �Dumnezeu este pentru noi un Dumnezeu al izbăvirilor�
l Lit. �creştetul păros al�    m Sau �mulţimea celor puternici�    n Ebr. �Cuş�
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care Te insultă pe Tine au căzut
asupra mea.
Şi am plâns, sufletul meu a

postit*; şi aceasta a fost spre
dispreţul meu.

Când mi-am făcut veşmânt
de sac, am ajuns un proverb* pen-
tru eie.

Cei care stau la poartă vorbesc
de mine şi* sunt cânteculf beţivilorg.

Dar cât despre mine, rugăciunea
mea este către Tine, DDDDDoamne, la*
timpul potrivit: Dumnezeule, în bu-
nătatea Ta cea mare, răspunde-mi,
după adevărul mântuirii Tale!

Scoate-mă* din noroi, şi să nu
mă mai afund! Să fiu scăpat de
cei care mă urăsc şi din adânci-
mile apelor!

Să nu mă acopere şuvoaiele
de ape şi să* nu mă înghită adân-
cul şi groapah să nu-şi închidă gura
peste mine!

Răspunde-mi, DDDDDoamne, pentru
că* bună este bunătatea Ta; după
belşugul îndurărilor Tale, întoar-
ce-Te** spre mine
şi nu-Ţi* ascunde faţa de ro-

bul Tău, pentru că sunt în strâm-
torare. Răspunde-mi degrabă!

Apropie-Te de sufletul meu,
fii răscumpărătoruli lui! Răs-
cumpără-mă din cauza vrăjmaşilor
mei!

Tu cunoşti ocara* mea şi ruşi-
nea mea şi dispreţul meu: toţi
adversarii mei sunt înaintea Ta.
! Ocara mi-a frânt inima şi

sunt copleşit; şi am aşteptatj com-
pătimire*, dar degeaba, şi mângâ-
ietori**, dar n-am găsit nici unul.
Şi mi-au pus fiere în mâncare

şi, în* setea mea, mi-au dat să
beau oţet.

Masa lor să fie o cursă* înain-
tea lor, şi prosperitatea un laţ;

să li se întunece* ochii, ca să
nu vadă, şi coapselek să li se cla-
tine neîncetat.
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*Ps. 18.10;
104.3.
Vers. 4.
**Ps. 29.3.

*Ps. 29.1.

*Ps. 45.4;
65.5; 66.5;
76.12.

*Vers. 2,
14,15.
Iona 2.5.

*Ps. 40.2.

*Ps. 6.6.
**Ps. 119.82;
119.123.
Is. 38.14.
*Ps. 35.19.
Ioan 15.25.

*Ps. 31.11.
Is. 53.3.
Ioan 1.11;
7.5.
*Ps. 119.139.
Ioan 2.17.
**Ps. 89.50;
89.51.
Rom. 15.3.

*Ps. 35.13;
35.14.

*1 Împ. 9.7.
Ier. 24.9.

*Iov 30.9.
Ps. 35.15;
35.16.
*Is. 49.8;
55.6.
2 Cor. 6.2.

*Vers. 1,2,
15.
Ps. 144.7.

*Num.16.33.

*Ps. 63.3.
**Ps. 25.16;
86.16.

*Ps. 27.9;
102.2.

*Ps. 22.6,7.
Is. 53.3.
Ev. 12.2.

*Ps. 142.4.
Is. 63.5.
**Iov 16.2.

*Mt. 27.34;
27.48.
Mc. 15.36.
Ioan 19.29.

*Rom. 11.9.

*Is. 6.9,10.
Ioan 12.39;
12.40.
Rom. 11.10.

 a Sau �Daţi puterea�   b Probabil �Crinii�   c Sau �loc de reazem�   d Ebr. �Adonai Yahve�    e Sau �am
ajuns de pomină pentru ei�   f Ebr. �neghinot�   g Sau �băutorilor de băuturi tari�   h Sau �abisul�   i Ebr.
�Gahal�, rudă apropiată cu drept de răscumpărare   j Sau �căutat�   k Sau �rărunchii�

Celui care* călăreşte pe ceru-
rile cerurilor din vechime! Iată, El
face să răsune** glasul Său, un
glas puternic.

Recunoaşteţi* putereaa lui
Dumnezeu: măreţia Lui este peste
Israel şi puterea Lui în nori.

Înfricoşător* eşti, Dumnezeule,
din sfintele Tale locaşuri! Dum-
nezeul lui Israel, El dă putere şi tă-
rie poporului. Binecuvântat să fie
Dumnezeu!

""""" PSALMUL 69

Către mai-marele muzicii. Ca
�Şoşanimb�. Al lui David.

Salvează-mă, Dumnezeule,
pentru că* mi-au pătruns apele
până la suflet!

Mă afund* în noroi adânc şi
nu este loc de pus piciorulc; am
intrat în adâncimile apelor şi
şuvoiul m-a acoperit!

Am obosit* strigând, mi s-a
uscat gâtul, mi se topesc** ochii
aşteptându-L pe Dumnezeul meu.

Cei care mă urăsc* fără temei
sunt mai mulţi decât perii capului
meu; cei care vor să mă piardă,
care pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi,
sunt puternici; atunci am dat îna-
poi ce n-am furat.
! Dumnezeule, Tu cunoşti ne-

bunia mea, şi greşelile mele nu-Ţi
sunt ascunse.

Să nu fie daţi de ruşine din
cauza mea cei care Te aşteaptă  pe
Tine, Doamne Dumnezeuld oşti-
rilor! Să nu se ruşineze din cauza
mea cei care Te caută pe Tine,
Dumnezeul lui Israel!

Fiindcă pentru Tine am purtat
dispreţul; ruşinea mi-a acoperit faţa.

Am ajuns* un străin pentru
fraţii mei şi un necunoscut pentru
fiii mamei mele.

Pentru că* râvna casei Tale
m-a mistuit şi** insultele celor
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Varsă-Ţi* furia peste ei şi să-i
ajungă aprinderea mâniei Tale.

Pustie* să le fie locuinţa şi ni-
meni să nu locuiască în corturile
lor.

Pentru că ei* îl persecută pe**
cel pe care l-ai lovit Tu şi vorbesc
de durerea celor răniţi de Tine.

Adaugă* nelegiuire la nele-
giuirea lor, şi** să nu intre în
dreptatea Ta;

să fie şterşi* din cartea vieţii
şi** să nu fie înscrişi cu cei drepţi.

Dar eu sunt nenorocit şi sufăra:
mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă
ridice pe înălţime!

Voi lăuda* Numele lui Dum-
nezeu în cântare şi îl voi preamări
cu mulţumireb;
şi va fi mai* plăcut DDDDDomnului

decât un taur, un bou cu coarne şi
cu copita despicată.
! Cei întristaţic* vor vedea şi

se vor bucura; voi, care-L căutaţi
pe Dumnezeu, inima** voastră va
trăi.

Pentru că DDDDDomnul îi aude pe
cei săraci şi nu-i dispreţuieşte pe
cei încătuşaţi* ai Săi.

Să-L laude* cerurile şi pămân-
tul, mările şi** tot ce se mişcă în
ele.

Pentru că* Dumnezeu va
mântui Sionul şi va zidi cetăţile
lui Iuda; şi vor locui acolo şi-l vor
stăpâni;
şi* sămânţa slujitorilor Săi îl

va moşteni şi cei care iubesc
Numele Său vor locui în el.

PSALMUL 70

Către mai-marele muzicii. Al
lui David. Spre aducere-aminte.

Grăbeşte-Te*, Dumnezeule, să
mă salvezi; DDDDDoamne, să mă ajuţi!

Să fie daţi de ruşine* şi încur-
caţi cei care-mi caută viaţa; să dea
înapoi şi să se ruşineze cei care
găsesc plăcere în necazul meu;

să se retragă* din cauza ruşi-
nii lor cei care zic: �Ha! Ha!�

Toţi cei care Te caută să se
veselească şi să se bucure în Tine;
şi cei care iubesc mântuirea Ta să
spună întotdeauna: �Mărit să fie
Dumnezeu!�

Dar* eu sunt întristat şi sărac:
Dumnezeule, grăbeşte-Te** să vii
la mine! Tu eşti ajutorul meu şi sal-
vatorul meu: DDDDDoamne, nu întârzia!

PSALMUL 71

În Tine*, DDDDDoamne, mă încred: să
nu fiu dat de ruşine niciodată.

Salvează-mă, în dreptatea Ta,
şi scapă-mă; pleacă-Ţi* urechea
spre mine şi mântuieşte-mă;

fii* pentru mine stânca de lo-
cuit, la care să alerg întotdeauna;
Tu ai poruncit** să fiu salvat, pen-
tru că Tu eşti stânca mea şi cetă-
ţuia mea.
! Dumnezeul meu, scapă-mă*

din mâna celui rău, din mâna celui
nedrept şi asupritor.

Pentru că Tu eşti speranţa
mea, Doamne Dumnezeuled, în-
crederea* mea din tinereţea mea.

Pe* Tine m-am sprijinit de la
naştere; Tu m-ai scose din pân-
tecele mamei mele: pe Tine Te voi
lăuda întotdeauna.

Sunt ca* o minune pentru mulţi;
dar Tu eşti adăpostul meu tare.

Gura* mea este plinăf de lauda
Ta, de gloria Ta, toată ziua.

Nu* mă respinge la bătrâneţe;
nu mă părăsi când îmi slăbeşte
puterea.
! Pentru că vrăjmaşii mei vor-

besc împotriva mea şi cei care-mi
pândesc viaţa se* sfătuiesc îm-
preună,

spunând: �L-a părăsit Dumne-
zeu; urmăriţi-l şi prindeţi-l, pentru
că nu este nimeni care să-l scape!�

Dumnezeule*, nu fi departe de
mine! Dumnezeul meu, grăbeş-
te-Te** să vii în ajutorul meu!
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*1 Tes. 2.16

*Mt. 23.38.
Fap. 1.20.

*2 Cr. 28.9.
Zah. 1.15.
**Is. 53.4.

*Rom. 1.28.
**Is. 26.10.
Rom. 9.31.

*Ex. 32.32.
Filip. 4.3.
Apoc. 3.5;
13.8.
**Ezec.13.9
Lc. 10.20.
Ev. 12.23.

*Ps. 28.7.

*Ps. 50.13;
50.14,23.

*Ps. 34.2.
**Ps. 22.26.

*Ef. 3.1.

*Ps. 96.11;
148.1.
Is. 44.23;
49.13.
**Is. 55.12.
*Ps. 51.18.
Is. 44.26.

*Ps. 102.28.

*Ps. 40.13;
71.12.

*Ps.35.4,26;
71.13.

*Ps. 40.15.

*Ps. 40.17.
**Ps. 141.1.

*Ps. 25.2,3;
31.1.

*Ps. 17.6.

*Ps. 31.2,3.
**Ps. 44.4.

*Ps. 140.1,4.

*Ier. 17.7.

*Ps. 22.9,10.
Is. 46.3.

*Is. 8.18.
Zah. 3.8.
1 Cor. 4.9.

*Ps. 35.28.

*Vers. 18.

*2Sam. 17.1.
Mt. 27.1.

*Ps. 22.11;
22.19;35.22;
38.21,22.
**Ps. 70.1.

a Sau �în durere�    b Sau �laudă�    c Sau �Cei blânzi�    d Ebr. �Adonai Yahve�    e Sau �Tu ai fost binefăcătorul
meu�    f Sau �să se umple�
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Să* fie daţi de ruşine, să piară
cei care sunt vrăjmaşi ai sufletu-
lui meu! Să fie acoperiţi de ocară
şi de ruşine cei care caută neno-
rocirea mea.

Dar eu voi spera întotdeauna
şi Îţi voi aduce neîncetat toate
laudele Tale.

Gura* mea va spune toată ziua
dreptatea Ta, mântuirea Ta: pen-
tru că** nu le cunosc măsura.

Voi merge în puterea Dom-
nului Dumnezeua; voi aminti
dreptatea Ta, numai a Ta.
! Dumnezeule, Tu m-ai învăţat

din tinereţea mea, şi până acum
am vestit lucrările Tale minunate.
Şi chiar până la bătrâneţe şi

păr cărunt, Dumnezeule, nu mă
părăsi, până voi face cunoscut bra-
ţul Tău generaţiei acesteia, pute-
rea Ta tuturor celor care vor veni.
! Şi dreptatea* Ta, Dumneze-

ule, este foarte înaltă. Tu ai făcut
lucruri mari: Dumnezeule, cine**
este ca Tine?

Tu*, care ne-ai făcut să ve-
demb necazuri multe şi grele, nec

vei da** din nou viaţa şi ned vei
scoate din nou din adâncurile pă-
mântului.

Vei spori măreţia mea şi Te
vei întoarce şi mă vei mângâia.
Şi eu Te voi lăuda cu* lirae,

voi lăuda adevărul Tău, Dumne-
zeul meu, Îţi voi cânta psalmi cu
harfa, Sfântul** lui Israel!

Buzele mele şi sufletul* meu, pe
care l-ai răscumpărat, vor striga de
bucurie cândf Îţi voi cânta psalmi.
Şi limba mea va spune toată

ziua dreptatea Ta; pentru că vor fi
daţi de ruşine, pentru că vor fi încur-
caţi cei care caută nenorocirea mea.

""""" PSALMUL 72

Al luig Solomon.

Dumnezeule, dă judecăţile Tale

împăratului, şi dreptatea Ta fiului
împăratului.

El va judeca* pe poporul Tău
cu dreptate, şi pe întristaţii Tăi cu
nepărtinire.

Munţii* vor aduce pace popo-
rului, ca şi dealurile, prin dreptate.

El va face* dreptate întristaţi-
lor poporului, va salva pe fiii să-
racului şi va zdrobi pe asupritor.
! Ei se vor teme de Tine, din

generaţie în generaţie, cât* va fi
soarele şi lunah.
! El va coborî* ca ploaia pe

câmpul cosit, ca ploile abundente
care adapă pământuli.

În zilele lui, cel drept va în-
flori; şi* va fi belşug de pace până
nu va mai fi luna.
Şi el va domni* de la o mare

la altă mare şi de la râuj până la
marginile pământului.

Înaintea lui se vor pleca locui-
torii* pustiului şi** vrăjmaşii săi
vor linge ţărâna.

Împăraţii* Tarsisului şi ai insu-
lelor vor aduce daruri, împăraţii din
Seba şi Saba vor prezenta tribut.

Da, toţi împăraţii se vor pleca*
înaintea lui, toate naţiunile îi vor
sluji.

Pentru că el va scăpa* pe să-
racul care strigă şi pe întristatul
care n-are ajutor.

Va avea milă de cel lipsit şi
de cel sărac şi va salva sufletele
săracilor.

Va răscumpăra sufletul lor din
asuprire şi violenţă şi sângele lor
va fi preţios* în ochii lui.
Şi el va trăi şi i se va da din

aurul Sebei şi se vor rugak neînce-
tat pentru el; şi el va fi binecuvân-
tat toată ziua.

Va fi belşugl de grâne pe pă-
mânt, pe vârful munţilor; rodul lui
se va legăna ca Libanul; şi cei*
din cetate vor înflori ca iarba pă-
mântului.
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*Vers. 24.
Ps. 35.4,26;
40.14; 70.2.

*Vers. 8,24.
Ps. 35.28.
**Ps. 40.5;
139.17,18.

*Ps. 57.10.
**Ps. 35.10;
86.8; 89.6,8.

*Ps. 60.3.
**Osea  6.1,2.

*Ps. 92.1-3;
150.3.
**2Împ.19.22
Is. 60.9.

*Ps. 103.4.

a Ebr. �Adonai Yahve�    b Sau �m-ai făcut să văd�    c Sau �îmi�    d Sau �mă�    e Lit. �cu un instrument, cu lira�
f Sau �pentru că�    g Sau �Pentru�    h Lit. �cu soarele şi înaintea lunii�    i Sau �ţara�    j Sau �Râu�    k Sau
�se va face rugăciune�    l Sau �mână plină�

*Is. 11.3,4;
32.1.

*Ps. 85.10.
Is. 32.17; 52.7

*Is. 11.4.

*Vers. 7,17.
Ps. 89.36,37.

*2Sam.23.4.
Osea 6.3.

*Is. 2.4.
Dan. 2.44.
Lc. 1.33.

*Ex. 23.31.
1 Împ. 4.21;
4.24.
Ps. 2.8;
80.11; 89.25.
Zah. 9.10.
*Ps.74.14.
**Is. 49.23.
Mica 7.17.
*2 Cr. 9.21
Ps. 45.12;
68.29.
Is. 49.7;
60.6,9.

*Is. 49.22,23.

*Iov 29.12.

*Ps. 116.15.

*1 Împ. 4.20.
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PSALMUL 73

Un psalm al lui Asaf.

În adevăr, Dumnezeu este bun
faţă de Israel, faţă de cei cu inima
curată.
! Şi pentru mine, puţin a lipsit

ca să-mi alunece picioarele; a-
proape gata să-mi alunece paşii;

pentru că* îi invidiam pe cei
aroganţi, văzând prosperitatea
celor răi.

Pentru că n-au tulburări până
lac moartea lor şi trupul lor este
sănătosd.

Nu* au parte de necazuri
omeneştie şi nu sunt loviţi ca
oamenii.

De aceea mândria le este ca un
colier, violenţa îi* acoperă ca un
veşmânt;

le ies ochii* de grăsime; de-
păşesc imaginaţiile inimii lor:

batjocoresc* şi vorbesc** cu
răutate de asuprire; vorbesc� de sus,

îşi înalţă* gura până la ceruri
şi limba lor cutreieră pământul.

De aceea poporul lui se întoar-
ce spre eif şi li se toarnă* apă din
belşugg,
şi ei spun: �Cum* va cunoaşte

Dumnezeu? şi este cunoştinţă la
Cel Preaînalt?�

Iată, aceştia sunt cei răi şi ei
prosperă* în lumeh, îşi adună
bogăţii.
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72:17

Numele* lui va fi pentru
totdeauna; numele lui va dăinui
înaintea soareluia: şi se** vor
binecuvânta în el; toate� naţiunile
îl vor numi fericit.

# # #
Binecuvântat* să fie DDDDDomnul

Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,

care** singur face lucruri minu-
nate!
Şi* binecuvântat să fie Nume-

le Său gloriosb pentru totdeauna!
Şi tot pământul** să fie plin de
gloria Lui! Amin, da, amin!

Rugăciunile lui David, fiul lui
Isai, s-au sfârşit.

*Ps. 89.36.
**Gen.12.3;
22.18.
Ier. 4.2.
�Lc. 1.48.

*1 Cr.  29.10
Ps. 41.13;
106.48.

**Ex. 15.11
Ps. 77.14;
136.4.
*Neem. 9.5.
**Num.14.21
Zah. 14.9.

! În adevăr, în zadar* mi-am
curăţit inima şi mi-am spălat**
mâinile în nevinovăţie:

pentru că am fost lovit toată
ziua şi pedepsit în fiecare dimineaţă.

Dacă aş fi zis: �Voi vorbi
astfeli�, iată, aş fi fost necredin-
cios generaţiei fiilor Tăi.

Când m-am gândit* să înţeleg
aceasta, a fost o muncă grea în
ochii mei,

până am intrat* în locaşurile
sfinte ale lui Dumnezeu: atunci
am înţelesj** sfârşitul lor.

În adevăr, îi pui* în locuri
alunecoase, îi faci să cadăk în ruine.

Cum sunt distruşi într-o clipă!
Sunt sfârşiţi, mistuiţi de spaime.

Ca* un vis la deşteptare,
Doamne, le vei dispreţui chipul
când** Te vei trezi.
! Când mi se* frământa inima

şi mă chinuiam înăuntrul meu,
eram prost* şi nu ştiam, eram

ca o fiară înaintea Tal.
Dar eu sunt întotdeauna cu Tine:

Tu m-ai apucat de mâna dreaptă,
mă vei călăuzi* cu sfatul Tău şi,

după aceea, mă vei primi în gloriem.
Pe* cine am eu în ceruri? Şi

n-am avut plăcere pe pământ
decât în Tine.

Carnea* mea şi inima mea se
topesc; Dumnezeu este stânca
inimii mele şi partea** mea
pentru totdeauna.

CARTEA  A  TREIA

a Sau �cât va fi soarele�    b Sau �Numele gloriei Sale�    c Sau �în�    d Sau �gras�    e Sau �de suferinţe
ale muritorilor�    f Lit. �încoace�    g Sau �ape din belşug se storc din ei�    h Sau �sunt întotdeauna liniştiţi�
i Sau �ca ei�    j Sau �am privit la�    k Sau �îi arunci�    l Sau �cu Tine�, �faţă de Tine�    m Sau �după glorie,
mă vei primi�

*Iov 21.15;
34.9; 35.3.
Mt. 3.14.
**Ps. 26.6.

*Ecl. 8.17.

*Ps. 77.13.
**Ps. 37.38.

*Ps. 35.6.

*Iov 20.8.
Ps. 90.5,6.
Is. 29.7,8.
**Ps. 78.65.
*Vers. 3.

*Ps. 92.6.
Pr. 30.2.

*Ps. 32.8.
Is. 58.11.

*Filip. 3.8.

*Ps. 84.2;
119.81.
**Ps. 16.5;
119.57.
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*Ps. 109.18.

*Iov 15.27.
Ps. 17.10;
119.70.
Ier. 5.28.
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**Osea 7.16
�2 Pet. 2.18
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*Apoc. 13.6
*Ps. 75.8.

*Iov 22.13.
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94.7.

*Vers. 3.
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! Pentru că, iată, cei care*
sunt departe de Tine vor pieri; Tu
îi vei nimici pe toţi cei care
curvesc** abătându-se de la Tine.

Dar pentru mine este bine
să mă apropii* de Dumnezeu:
mi-am pus încrederea în Domnul
Dumnezeua, ca să istorisesc** toate
faptele Tale.

PSALMUL 74

Un maschilb al lui Asaf.

Dumnezeule, pentru ce ne-ai
respins* pentru totdeauna? Fume-
gă mânia** Ta împotriva turmei�
păşunii Tale?

Aminteşte-Ţi de adunarea Ta,
pe care* ai câştigat-o din vechi-
me, pe care ai răscumpărat-o ca
să fie partea** Ta de moştenirec

� de muntele Sionului, unde ai
locuit!

Înalţă-Ţi paşii spre locurile
pustiite neîncetat: vrăjmaşul a
stricat totul în sfântul locaş.

Adversarii Tăi răcnesc* în
mijlocul locurilor Tale de aduna-
re; au pus semnele lor ca semne**.

Un om se făcea cunoscut
când ridica securea în desişul pă-
durii;
şi acum, cu securi şi ciocane, îi

zdrobesc toate sculpturile* îm-
preună.

Au pus foc* sfântului Tău lo-
caş, au profanat** până la pământ
locuinţad Numelui Tău.

Au spus* în inima lor: �Să-i
nimicim pe toţie!� Au ars toate
locurile de închinare ale lui Dum-
nezeu în ţară.

Semnele noastre nu le mai ve-
dem; nu* mai este nici un profet
şi printre noi nu este nimeni care
să ştie până când.

Până când, Dumnezeule, va
rosti adversarul batjocuri? Va dis-
preţui vrăjmaşul Numele Tău pen-
tru totdeauna?

Pentru ce* Îţi tragi mâna şi
dreapta Ta? Scoate-o din sânul
Tău: nimiceşte-i!
! Totuşi Dumnezeu* este Îm-

păratul meu din vechime, lucrând
izbăviri în mijlocul pământului.

Tu ai despicat* marea prin
puterea Ta, Tu ai zdrobit** cape-
tele monştrilor în ape.

Tu ai sfărâmat capetele leviata-
nului, l-ai dat ca* hrană celor**
care populeazăf deşertul.

Tu ai făcut să tâşnească*
izvorul şi pârâul, Tu ai secat**
râurile dintotdeauna curgătoare.

A Ta este ziua, a Ta şi noap-
tea; Tu* ai întemeiat lunag şi
soarele.

Tu ai aşezat* toate marginile
pământului; vara** şi iarna, Tu
le-ai întocmit.
! Aminteşte-Ţi* de aceasta,

că vrăjmaşul L-a batjocorit pe
DDDDDomnul şi un** popor nebun a
dispreţuit Numele Tău.

Nu da fiarei sălbatice sufletul
porumbiţei* Tale; nu uita** pen-
tru totdeauna turmah întristaţilor
Tăi.

Ai în vedere* legământul! Pen-
tru că locurile întunecoase ale pă-
mântului sunt pline de locuinţe ale
violenţei.

Să nu se întoarcă ruşinat cel
asuprit; cel întristat şi săracul să
laude Numele Tău!
!  Ridică-Te, Dumnezeule,

apără-Ţi cauza! Aminteşte-Ţi*
cum Te insultă cel nebun toată ziua.

Nu uita glasul adversarilor
Tăi: agitaţia celor care se ridică
împotriva Ta creşte mereu.

PSALMUL 75

Către mai-marele muzicii.
�Nu nimici�. Un psalm al lui Asaf.
O cântare.

Te lăudămi, Dumnezeule, Te
lăudămi; şi Numele Tău este
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a Ebr. �Adonai Yahve�    b Probabil o învăţătură    c Sau �de seminţia moştenirii Tale, pe care ai răscumpărat-o�
d Sau �cortul�    e Sau �de tot�    f Fiarelor    g Lit. �luminătorul�    h Sau �viaţa�    i Sau �Îţi mulţumim�

*Ps. 119.155.
**Ex. 34.15.
Num. 15.39.
Iac. 4.4.

*Ev. 10.22.
**Ps. 107.22;
118.17.

*Ps. 44.9,23;
60.1,10; 77.7
Ier. 31.37;
33.24.
**Deut.29.20
�Ps. 95.7;
100.3.
*Ex. 15.16.
Deut. 9.29.
**Deut. 32.9.
Ier. 10.16.

*Plân. 2.7.
**Dan. 6.27.

*1 Împ. 6.18;
6.29,32,35.

*2 Împ. 25.9.
**Ps. 89.39.

*Ps. 83.4.

*1 Sam. 3.1.
Amos 8.11.

*Plân. 2.3.

*Ps. 44.4.

*Ex. 14.21.
**Is. 51.9,10
Ezec. 29.3;
32.3.

*Num. 14.9.
**Ps. 72.9.

*Ex. 17.5,6.
Num. 20.11.
Ps. 105.41.
Is. 48.21.
**Ios. 3.13.
*Gen. 1.14.

*Fap. 17.26.
**Gen.8.22.

*Vers. 22.
Apoc. 16.19.
**Ps. 39.8.

*Cânt. 2.14.
**Ps. 68.10.

*Gen. 17.7;
17.8.
Lev. 26.44;
26.45.
Ps. 106.45.
Ier. 33.21.

*Ps. 89.51.
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aproape: lucrările Tale minunatea

o spun.
! Când voi primi adunareab,

voi face judecată dreaptă.
Pământulc şi toţi locuitorii săi

s-au topit: Eu i-am întărit stâlpii.
Oprire.
! Am zis celor mândri: �Nu

vă îngâmfaţi!� Şi celor răi: �Nu*
ridicaţi cornul!�

Nu vă ridicaţi cornul atât de
sus, nu vorbiţi cu mândrie, cu gâ-
tul întins!

Pentru că nici de la răsărit, nici
de la apus, nici din pustiud nu
vine înălţarea,

pentru că Dumnezeu* este
Cel care judecă: El** coboară
pe unul şi înalţă pe altul.

Pentru că în mâna DDDDDomnului
este un* potir; şi el spumegăe de
vin, e plin de** amestecătură. Şi
El varsă din el; da, toţi cei răi
de pe pământ îi vor suge drojdii-
le, le vor bea�.
! Dar eu întotdeauna voi is-

torisi aceste lucruri, voi cânta
psalmi Dumnezeului lui Iacov.
Şi toate* puterilef celor răi le

voi îndepărta; puterilef** celor
drepţi vor fi înălţate.

PSALMUL 76

Către mai-marele muzicii. Pe
neghinotg. Un psalm al lui Asaf. O
cântare.

Dumnezeu este cunoscut* în
Iuda, Numele Său este mare în
Israel.
Şi cortulh Său este în Salemi, şi

locuinţa Lui în Sion;
acolo El a zdrobit* fulgerelej

arcului, scutul şi sabia şi lupta.
Oprire.
! Tu eşti mai strălucitor, mai

măreţ decât* munţii de pradă.
Cei* cu inima tare au fost je-

fuiţi, şi-au dormit** somnul; şi nici
unul dintre viteji nu şi-a putut fo-
losi mâinilek.

La* mustrarea Ta, Dumnezeul
lui Iacov, şi carul şi calul sunt a-
runcaţi într-un somn de moarte.

Tu eşti de temut! Şi cine* poate
sta înaintea Ta, când Te mânii?

Ai făcut* să se audă judecata
din ceruri; pământul s-a temut**
şi a tăcut,

când Tu Te-ai ridicat*, Dum-
nezeule, pentru judecată, pentru
mântuirea tuturor celor întristaţil

de pe pământm. Oprire.
! Pentru că mânia* omului Te

va lăuda; cu rămăşiţa mâniei Te
vei încinge.

Faceţi* jurăminte şi împlini-
ţi-le faţă de DDDDDomnul Dumnezeul
vostru! Toţi** cei din jurul Lui să
aducă daruri Celui de temut.

El va zdrobi duhul căpete-
niilor; El este de temut* pentru
împăraţii pământului.

PSALMUL 77

Către mai-marele muzicii. Pen-
tru Iedutun. Un psalm al lui Asaf.

Glasul meu se îndreaptă* către
Dumnezeu şi voi striga; glasul
meu se îndreaptă către Dumnezeu
şi El mă va asculta.

În* ziua necazului meu L-am
căutat** pe Domnul; mâna mea
era întinsă în timpul nopţii şi nu
a obosit; sufletul meu refuza să
fie mângâiat.

Îmi aminteam de Dumnezeu
şi gemeam; mă plângeamn şi du-
hul* îmi era copleşit. Oprire.
! Tu îmi ţii pleoapele deschi-

se; sunt tulburat şi nu pot vorbi.
Mă gândesc* la zilele de altă-

dată, la anii de demult.
Îmi amintesc noaptea* de cân-

tarea mea; cuget** în inima mea
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*Zah. 1.21.

*Ps. 50.6;
58.11.
**1Sam. 2.7
Dan. 2.21.
*Iov 21.20.
Ps. 60.3.
Ier. 25.15.
Apoc.14.10;
16.19.
**Pr. 23.30.
�Ps. 73.10.

*Ps. 101.8.
Ier. 48.25.
**Ps. 89.17;
148.14.

*Ps. 48.1.

*Ps. 46.9.
Ezec. 39.9.

*Ezec.38.12;
38.13; 39.4.

*Is. 46.12.

**Ps. 13.3.
Ier. 51.39.

*Ex. 15.1,21.
Ezec. 39.20.
Naum 2.13.
Zah. 12.4.

*Naum 1.6.

*Ezec.38.20.
**2Cr.20.29;
20.30.

*Ps. 9.7-9;
72.4.

*Ex. 9.16;
18.11.
Ps. 65.7.

*Ecl. 5.4-6.
**2Cr.32.22;
32.23.
Ps. 68.29;
89.7.

*Ps. 68.35.

*Ps. 3.4.

*Ps. 50.15.
**Is. 26.9;
26.16.

*Ps. 142.3;
143.4.

*Deut. 32.7.
Ps. 143.5.
Is. 51.9.
*Ps. 42.8.
**Ps. 4.4.

a Sau �minunile Tale�    b Sau �Când voi ajunge la timpul potrivit�    c Sau �Ţara�    d Pustiul este spre sud
e Sau �este roşu�    f Lit. �coarnele�    g Probabil instrumente cu coarde    h Sau �adăpostul�    i Ebr.
�Shalem�, nume al Ierusalimului de altădată    j Sau �săgeţile de foc ale�    k Lit. �nu şi-a găsit mâinile�
l Sau �blânzi�    m Sau �din ţară�    n Sau �mă gândeam�
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şi duhul meu caută stăruitor.
Va respinge* Domnul pentru

totdeauna? Şi nu-Şi va mai** arăta
El bunăvoinţa?

A încetat bunătatea Lui pentru
totdeauna? S-a sfârşit Cuvântula*
din generaţie în generaţie?

A uitat* Dumnezeu să fie
îndurător? Sau Şi-a închis îndură-
rile în mânie? Oprire.
Şi am zis*: �Aceasta este slăbi-

ciunea mea�. De anii dreptei Celui
Preaînalt

îmi voi aminti*, de faptele Dom-
nuluib; pentru că îmi voi aminti de
minunile Tale de altădată
şi voi gândi la toată lucrarea

Ta şi voi cugeta la faptele Tale.
! Dumnezeule, calea* Ta este

în sfântul locaşc. Cine** este un
dumnezeu măreţ ca Dumnezeu?

Tu eşti Dumnezeul care face
minuni; Tu ai făcut cunoscută
puterea Ta printre popoare.

Ai răscumpărat* cu braţul pe
poporul Tău, pe fiii lui Iacov şi ai
lui Iosif. Oprire.

Apele Te-au văzut*, Dumne-
zeule, apele Te-au văzut, au tre-
murat, şi adâncurile s-au zguduit.

Norii au turnat ape; cerurile
au făcut să răsune un glas şi* să-
geţile Tale s-au răspândit.

Glasul tunetului Tău era în vâr-
tej, fulgerele* au luminat lumea;
pământul** s-a cutremurat şi s-a
zguduit.

Calea Ta era în* mare şi cără-
rile Tale în apele mari; şi**
urmele Tale nu s-au cunoscut.

Ai condus* pe poporul Tău ca
pe o turmă, prin mâna lui Moise
şi a lui Aaron.

PSALMUL 78

Un maschild al lui Asaf.

Ascultă*, poporul meu, legea
mea; pleacă-ţi urechea la cuvinte-
le gurii mele.

Îmi voi deschide* gura în para-
bolă, voi vesti lucruri ascunse de
demult,

pe care* le-am auzit şi le-am
cunoscut şi pe care ni le-au is-
torisit părinţii noştri.

Nu* le vom ascunde de fiii lor,
vom** istorisi generaţiei care va
veni laudele DDDDDomnului şi puterea
Lui şi lucrările Lui minunate pe
care le-a făcut.
! Pentru că El* a aşezat o

mărturie în Iacov şi a pus o lege
în Israel, pe care a poruncit pă-
rinţilor noştri să** le aducă la cu-
noştinţă fiilor lor,

pentru ca* generaţia care va
veni, fiii care se vor naşte, să le
cunoască, să se ridice şi să le
istorisească fiilor lor;
şi să-şi pună încrederea în

Dumnezeu şi să nu uite faptele lui
Dumnezeu şi să păzească porun-
cile Lui;
şi să* nu fie ca părinţii lor, o**

generaţie încăpăţânată şi răzvră-
tită, o generaţie care� nu şi-a
întărit inima şi al cărei duh nu a
fost credincios faţă de Dumnezeu.
! Fiii lui Efraim, înarmaţi,

trăgând cu arcul, au dat înapoi în
ziua luptei.

N-au* ţinut legământul lui
Dumnezeu şi au refuzat să umble
în legea Lui;
şi au uitat* faptele Sale şi lu-

crările Sale minunate pe care li le
arătase.
! Sub privirile părinţilor lor

a făcut minuni* în ţara Egiptului,
în** câmpia Ţoanuluie.

A despicat* marea şi i-a făcut
să treacă; şi a făcut apele să
stea** ca o grămadă;
şi i-a condus* ziua cu un nor

şi toată noaptea cu o lumină de
foc.

A despicat* stânci în pustiu şi
le-a dat să bea ca din adâncuri,
din belşug;
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*Ps. 74.1.
**Ps. 85.1.

*Rom. 9.6.

*Is. 49.15.

*Ps. 31.22.

*Ps. 143.5.

*Ps. 73.17.
**Ex. 15.11.

*Ex. 6.6.
Deut. 9.29.

*Ex. 14.21.
Ios. 3.15,16.
Ps. 11.3.
Hab. 3.8.

*2Sam. 22.15
Hab. 3.11.

*Ps. 97.4.
**2Sam. 22.8

*Hab. 3.15.
**Ex. 14.28.

*Ex. 13.21;
14.19.
Ps. 78.52;
80.1.
Is. 63.11,12.
Osea 12.13.

*Is. 51.4.

*Ps. 49.4.
Mt. 13.35.

*Ps. 44.1.

*Deut. 4.9;
6.7.
Ioel 1.3.
**Ex. 12.26;
12.27;
13.8,14.
Ios. 4.6,7.

*Ps. 147.19.
**Deut. 4.9;
6.7; 11.19.

*Ps. 102.18.

*2 Împ.17.14
Ezec. 20.18.
**Ex. 32.9;
33.3; 34.9.
Deut. 9.6,13;
31.27.
Ps. 68.6.
�Vers. 37.
2 Cr. 20.33.

*2 Împ.17.15

*Ps. 106.13.

*Ex. 7;8;
9;10;11;12.
**Gen. 32.3.
Num. 13.22.
Vers. 43.
Is. 19.11,13.
Ezec. 30.14.
*Ex. 14.21.
**Ex. 15.8.
Ps. 33.7.
*Ex. 13.21;
14.24.
Ps. 105.39.
*Ex. 17.6.
Num. 20.11.
1 Cor. 10.4.

a Sau �promisiunea�    b Ebr. �Yah�    c Sau �este sfântă�    d Probabil o învăţătură    e Sau �Tanis�, un oraş în
Egiptul de jos
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şi a făcut să ţâşneascăa izvoare
din* stâncă şi a făcut să curgă ape
ca râuri.
! Totuşi, ei au continuat să

păcătuiască împotriva Lui, să se
răzvrătească* împotriva Celui
Preaînalt în pustiu.
Şi L-au ispitit* pe Dumnezeu

în inimile lor, cerând mâncare după
pofta lor;
şi au vorbit* împotriva lui

Dumnezeu; au spus: �Ar putea
Dumnezeu să întindăb o masă în
pustiu?�

Iată*, El a lovit stânca şi au
ţâşnit ape şi s-au revărsat râuri.
�Ar putea El să dea şi pâine sau
să facă rost de carne pentru po-
porul Său?�
! De aceea, DDDDDomnul a auzit

şi S-a* mâniat şi focul s-a aprins
împotriva lui Iacov şi mânia, de
asemenea, s-a ridicat împotriva lui
Israel,

pentru că n-au crezut* în
Dumnezeu şi nu şi-au pus încre-
derea în mântuirea Lui.

Totuşi, El a poruncit norilor de
sus şi* a deschis uşile cerurilor;
şi a plouat* peste ei mană, ca

să mănânce, şi le-a dat grâul
cerurilor:

omul a mâncat pâinea celor
puternicic; le-a trimis hrană din
belşug.
! El a făcut* să sufle în ceruri

vântul de răsărit şi, prin puterea
Sa, a adus vântul de sud;
şi a plouat carne peste ei ca

pulberea, şi păsări înaripate ca
nisipul mării;
şi le-a făcut să cadă în mijlocul

taberei lor, în jurul locuinţelor lor.
Ei* au mâncat şi s-au săturat

bine: El le-a dat ceea ce pofteau.
Nu se abătuseră încă de la

pofta lor, mâncarea* lor era încă
în gura lor,

când mânia lui Dumnezeu s-a

ridicat împotriva lor şi i-a ucis pe
cei mai tarid ai lor şi i-a doborât
pe cei aleşi ai lui Israel.
! Cu toate acestea, ei* tot au

păcătuit şi** n-au crezut în lucră-
rile Lui minunate.
Şi* El le-a curmat zilele în

deşertăciune şi anii lor în spaimă.
Când* îi ucidea, atunci se inte-

resau de Ele şi se întorceau şi-L
căutau pe Dumnezeu de dimi-
neaţă;
şi îşi aminteau iar că Dumnezeu*

este stânca lor, iar Dumnezeul cel
Preaînalt, Răscumpărătorulf** lor.

Dar Îl înşelau* cu gura lor şi
Îl minţeau cu limba lor;
şi inima* lor nu era tare pentru

El şi n-au fost credincioşi legă-
mântului Său.

Dar* El a fost îndurător, a
iertatg nelegiuirea şi nu a nimicit;
ci, de multe ori, Şi-a abătut**
mânia şi� nu Şi-a trezit toată furia.
Şi Şi-a amintit* că** erau

carne, o� suflare care trece şi nu
se mai întoarce.
! De câte ori s-au răzvrătit

împotriva Lui în pustiu şi L-au
îndurerat* în pustietate!
Şi s-au întors din nou şi L-au

ispitit* pe Dumnezeu şi L-au în-
tristat** pe Sfântul lui Israel!

Nu şi-au amintit de mâna Lui,
de ziua când i-a răscumpărat de
la asupritor,

când a pus* semnele Sale în
Egipt şi minunile Sale în câmpia
Ţoanului
şi le-a prefăcut* în sânge

râurile şi şuvoaiele lor de apă,
încât n-au putut să bea;

a trimis* împotriva lor muşteh

care i-au mâncat şi** broaşte care
i-au nimicit;
şi a dat* roadele lor omizii, şi

munca lor lăcustei;
le-a distrus* viile cu grindină,

iar smochiniii lor, cu lapoviţă;
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a Sau �a scos�    b Sau �să pregătească�    c Sau �îngerilor�   d Lit. �graşi�      e Sau �Îl căutau�    f Ebr.
�Gahal�, rudă apropiată cu drept de răscumpărare    g Sau �a acoperit�, �a ispăşit�    h Sau �tăuni�    i Lit.
�sicomorii�,  pomi exotici  asemănători smochinului
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*Deut. 9.21.
Ps. 105.41.

*Deut. 9.22.
Ps. 95.8.
Ev. 3.16.

*Ex. 16.2.

*Num. 11.4.

*Ex. 17.6.
Num. 20.11.

*Num. 11.1;
11.10.

*Ev. 3.18.
Iuda 5.

*Gen. 7.11.
Mal. 3.10.

*Ex. 16.4;
16.14.
Ps. 105.40.
Ioan 6.31.
1 Cor. 10.3.

*Num.11.31

*Num.11.10

*Num.11.33

*Num.14.16;
14.17.
**Vers. 22.

*Num.14.29;
14.35;
26.64,65.
*Osea 5.15.

*Deut. 32.4;
32.15,31.
**Ex. 15.13.
Deut. 7.8.
Is. 41.14;
44.6; 63.9.
*Ezec. 33.31
*Vers. 8.

*Num.14.18;
14.20.
**Is. 48.9.
�1 Împ.21.29

*Ps. 103.14;
103.16.
**Gen. 6.3.
Ioan 3.6.
�Iov 7.7,16.
Iac. 4.14.
*Vers. 17.
Ps. 95.9,10.
Is. 7.13;
63.10.
Ef. 4.30.
Ev. 3.16,17.
*Num. 14.22
Deut. 6.16.
**Vers. 20.

*Vers. 12.
Ps. 105.27.

*Ex. 7.20.
Ps. 105.29.

*Ex. 8.24.
Ps. 105.31.
**Ex. 8.6.
Ps. 105.30.
*Ex.10.13,15
Ps. 105.34;
105.35.
*Ex. 9.23,25.
Ps. 105.33.
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şi a dat* vitele lor grindinei,
şi turmele lor fulgerelor.

A aruncat asupra lor mânia
Sa aprinsă, furia şi indignarea şi
necazul � o ceatăa de îngeri ai ne-
norocirii.

A deschis o cale mâniei Sale,
nu le-a cruţat sufletul de moarte, ci
a dat viaţa lor pradă ciumei;
şi* i-a lovit pe toţi întâii-năs-

cuţi în Egipt, cele dintâi roade ale
puterii în corturile** lui Ham.
Şi* a făcut pe poporul Său să

plece, ca pe nişte oi, şi i-a condus
ca pe o turmă în pustiu;
şi i-a condus* în siguranţă,

încât să nu le fie frică, şi** marea
i-a acoperit pe vrăjmaşii lor.
Şi i-a adus* în hotarul Lui cel

sfânt, acest munte pe** care
dreapta Sa l-a câştigat.
Şi a alungat* dinaintea lor

naţiuni şi le-a împărţit** cu sfoara
o moştenire şi a făcut ca seminţiile
lui Israel să locuiască în corturile
lor.
! Dar* ei L-au ispitit şi s-au

răzvrătit împotriva lui Dumnezeu
cel Preaînaltb şi n-au păzit mărtu-
riile Sale;

ci au dat* înapoi şi au lucrat
cu necredincioşie, ca părinţii lor;
s-au abătut ca** un arc înşelător.
Şi L-au mâniat* cu înălţi-

mile** lor şi I-au stârnit gelozia
cu chipurile lor cioplite.

Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat
şi S-a dezgustat foarte mult de Israel.
Şi a părăsit* locaşulc din Şilo,

cortul pe care-l ridicase între oa-
meni;
şi a dat* puterea Sa în capti-

vitate, şi frumuseţea Sa în mâna
asupritorului.
Şi a dat* sabiei pe poporul Său

şi S-a mâniat foarte mult pe
moştenirea Sa:

focul i-a mistuit pe tineriid Săi
şi fecioarele* Sale n-au fost săr-
bătorite cu cântări de nuntă;

preoţii* Săi au căzut prin sabie

şi văduvele** lor n-au plânse.
! Atunci Domnul S-a* trezit ca

din somn, ca** un viteaz care strigă
însufleţit de vin,
şi* i-a lovit din spate pe vrăj-

maşii Săi şi i-a rânduit spre ruşine
pentru totdeauna.
Şi a respins cortul lui Iosif şi

n-a ales seminţia lui Efraim,
ci a ales seminţia lui Iuda, mun-

tele Sion, pe* care l-a iubit.
Şi a zidit* sfântul Său locaş ca

locurile preaînalte, ca pământul pe
care l-a întemeiat pentru totdeauna.
Şi l-a ales* pe David, slujitorul

Său, şi l-a luat de la staulele oilor;
l-a adus din urma oilor* care

alăptau, ca să păstorească** pe
Iacov, poporul Său, şi pe Israel,
moştenirea Sa.
Şi el i-a păstorit după inte-

gritatea* inimii lui şi i-a condus
cu iscusinţa mâinilor lui.

PSALMUL 79

Un psalm al lui Asaf.

Dumnezeule, naţiunile au nă-
vălit în moştenirea* Ta, au pro-
fanat** templul Tău cel sfânt, au�
transformat Ierusalimul în dărâ-
mături.

Trupurile* neînsufleţite ale
slujitorilor Tăi le-au dat ca hrană
păsărilor cerurilor, carnea sfinţilor
Tăi fiarelor pământului.

Le-au vărsat sângele ca apa în
jurul Ierusalimului şi* n-a fost
nimeni ca să-i înmormânteze.

Am ajuns de* ocară pentru
vecinii noştri, de râs şi de batjocu-
ră pentru cei din jurul nostru.
! Până* când, DDDDDoamne? Te

vei mânia pentru totdeauna? Va**
arde gelozia Ta ca focul?

Varsă-Ţi* mânia peste naţiu-
nile care nu** Te-au cunoscut şi
peste împărăţiile care nu� chea-
mă Numele Tău;

pentru că au mâncat pe Iacov
şi i-au pustiit locuinţa.
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*Ex. 9.25.
Ps. 105. 32.

*Ex. 12.29.
Ps. 105.36;
136.10.
**Ps. 106.22.
*Ps. 77.20.

*Ex. 14.19;
14.20.
**Ex. 14.27;
14.28; 15.10.
*Ex. 15.17.
**Ps. 44.3.

*Ps. 44.2.
**Ios. 13.7;
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*Deut. 32.16;
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**Deut. 12.2;
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*1 Sam. 4.11.
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26.6,9.

*Jud. 18.30.

*1 Sam. 4.10

*Ier. 7.34;
16.9; 25.10.

*1 Sam.4.11;
22.18.

**Iov 27.15.
Ezec. 24.23.
*Ps. 44.23.
**Is. 42.13.

*1 Sam. 5.6;
5.12; 6.4.

*Ps. 87.2.

*1 Împ. 6.

*1Sam.16.11;
16.12.
2 Sam. 7.8.
*Gen. 33.13.
Is. 40.11.
**2Sam. 5.2.
1 Cr. 11.2.

*1 Împ. 9.4.

*Ex. 15.17.
Ps. 74.2.
**Ps. 74.7.
�2 Împ.25.9;
25.10.
2 Cr. 36.19.
Mica 3.12.
*Ier. 7.33;
16.4; 34.20.

*Ps. 141.7.
Ier. 14.16;
16.4.
Apoc. 11.9.

*Ps. 44.13;
80.6.

*Ps. 74.1,9;
74.10; 85.5;
89.46.
**Ţef. 1.18;
3.8.
*Ier. 10.25.
Apoc. 16.1.
**Is. 45.4,5.
2 Tes. 1.8.
�Ps. 53.4.

a Sau �trimitere�     b Ebr. �Elohim Elyon�    c Sau �cortul�     d Sau �aleşii�     e Sau �n-au putut plânge�
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Nu-Ţi* aminti împotriva noas-
tră de nelegiuirile strămoşilor; să
ne întâmpine degrabă îndurările
Tale, pentru că suntem foarte în-
josiţi**.

Ajută-ne*, Dumnezeul mântui-
rii noastre, pentru gloria Numelui**
Tău! Şi scapă-ne şi iartă-nea pă-
catele, pentru Numele Tău.

Pentru ce* să zică naţiunile:
�Unde este Dumnezeul lor?� Să
fie cunoscută printre naţiuni, îna-
intea ochilor noştri, răzbunarea
sângelui vărsat al slujitorilor Tăi!

Să* ajungă înaintea Ta gea-
mătul celui încătuşat! După măre-
ţiab braţului Tău, păzeşte pe fiii
morţii;
şi întoarce vecinilor noştri

de* şapte ori în sânul lor ocara**
cu care Te-au insultat pe Tine,
Doamne!
Şi* noi, poporul Tău şi turma

păşunii Tale, Îţi vom mulţumi
pentru totdeauna; din generaţie în
generaţie vom** vesti lauda Ta.

PSALMUL 80

Către mai-marele muzicii.
Ca �Şoşanim Edutc�. Un psalm al
lui Asaf.

Păstor al lui Israel, pleacă ure-
chea, Tu, Cel care-l conduci pe Io-
sif ca* pe o turmă! Tu**, Cel� care
şezi întred heruvimi, străluceşte!

Trezeşte-Ţi puterea  înaintea*
lui Efraim şi Beniamin şi Manase
şi vino să ne salvezi!

Dumnezeule, întoarce-ne*! Şi
fă** să strălucească faţa Ta şi vom
fi salvaţi.
! DDDDDoamne, Dumnezeul oştiri-

lor, până când va fumega mânia Tae

împotriva rugăciunii poporului Tău?
I-ai hrănit* cu o pâine de lacrimi

şi i-ai adăpat cu lacrimi din plinf.
Ai făcut* din noi un motiv de

ceartă pentru vecinii noştri şi

vrăjmaşii noştri îşi bat joc de noi.
Dumnezeul oştirilor, întoar-

ce-ne! Şi fă să strălucească faţa
Ta şi vom fi salvaţi.
! Ai adus o* viţă din Egipt;

ai alungat** naţiunile şi ai sădit-o:
ai pregătit* loc înaintea ei şi a

prins rădăcini şi a umplut ţara.
Munţii au fost acoperiţi de um-

bra ei şi ramurile ei erau ca cedrii
lui Dumnezeug.
Şi-a întins lăstarii până la mare

şi mlădiţele ei până* la râuh.
Pentru ce i-ai dărâmat* gardu-

rile, încât toţi cei care trec pe drum
o smulg?

Mistreţul din pădure o râmă şi
fiara câmpului o mănâncă.

Dumnezeul oştirilor, întoar-
ce-Te, Te rugăm; priveşte* din
ceruri şi vezi şi cercetează via a-
ceasta
şi răsadul pe care dreapta Ta

l-a sădit şi mlădiţai pe care* Ţi-ai
întărit-o.

Ea este arsă de foc, este tăiată;
ei pier la* mustrarea feţei Tale.
! Fie* mâna Ta peste omul

dreptei Tale, peste fiul omului pe
care Ţi l-ai întărit.
Şi nu ne vom întoarce de la

Tine. Înviorează-ne, şi vom che-
ma Numele Tău.

DDDDDoamne, Dumnezeul oştirilor,
întoarce-ne*! Fă să strălucească
faţa Ta şi vom fi salvaţi.

PSALMUL 81

Către mai-marele muzicii. Pe
ghititj. Al lui Asaf.

Cântaţi cu veselie lui Dumne-
zeu, puterea noastră; scoateţi stri-
găte de bucurie către Dumnezeul
lui Iacov.

Înălţaţi o cântare, faceţi să ră-
sune tamburina, harfa plăcută, cu
lira.

Sunaţi din trâmbiţă la lună
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**Deut.28.43
Ps. 142.6.

*2 Cr. 14.11
**Ier. 14.7;
14.21.

*Ps. 42.10;
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*Ps. 102.20.

*Gen. 4.15.
Is. 65.6,7.
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*Ps. 77.20.
**Ex.25.20;
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Ps. 99.1.
�Deut. 33.2.
Ps. 50.2;
94.1.
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Plân. 5.21.
**Num.6.25
Ps. 4.6;
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*Ps. 42.3;
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Is. 30.20.
*Ps. 44.13;
79.4.

*Is. 5.1,7.
Ier. 2.21.
Ezec. 15.6;
17.6; 19.10.
**Ps. 44.2;
78.55.
*Ex. 23.28.
Ios. 24.12.

*Ps. 72.8.

*Ps. 89.40;
89.41.
Is. 5.5.
Naum 2.2.

*Is. 63.15.

*Is. 49.5.

*Ps. 39.11;
76.7.

*Ps. 89.21.

*Vers. 3,7.

a Sau �ispăşeşte-ne�, �acopere-ne�    b Sau �Prin puterea�    c Probabil �Crinii mărturiei�; sau �«Crinii», o
mărturie�    d Sau �mai presus de�    e Lit. �vei fumega�    f Lit. �a treia parte din măsură�    g Sau �cedrii
cei mari�    h Sau �Râu�    i Lit. �fiul�    j Probabil o cântare sau un instrument muzical din Gat
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nouă, la timpul rânduita, în ziua
sărbătorii noastre;

pentru că este o lege* pentru
Israel, o poruncă a Dumnezeului
lui Iacov.

El a aşezat-o ca o mărturie în
Iosif, când a ieşit traversând ţara
Egiptului, unde am auzit o limbă*
pe care n-o cunoşteam.
! Am îndepărtat* povara de

pe umărul său, mâinile sale au fost
eliberate de coş**.

Ai strigat* în necaz şi te-am
scăpat;  ţi-am răspuns** din locul
ascuns al tunetului; te-am încer-
cat� la apele Meriba. Oprire.

Ascultă*, poporul Meu, şi îţi
voi mărturisib; Israele, dacă M-ai
asculta!

Să nu* fie printre voi nici un
dumnezeu străin şi** să nu te în-
chini unui dumnezeu străin.

Eu* sunt DDDDDomnul Dumnezeul
tău, care te-am scos din ţara Egip-
tului; deschide-ţi** gura larg şi o
voi umple.

Dar poporul Meu n-a ascultat de
glasul Meu şi Israel nu* M-a vrut.

Atunci* i-am lăsatc în împie-
trirea inimii lor, au umblat după
sfaturile lor.
! Dacă* M-ar ascultad po-

porul Meu, dacă ar umbla Israel
pe căile Mele!

Îndată i-aş supune pe vrăj-
maşii lor şi Mi-aş întoarce mâna
împotriva adversarilor lor.

Cei care-L* urăsc pe DDDDDomnul
I s-ar supune; şi timpul lor ar ţine
pentru totdeauna.

El i-ar* hrăni cu grăsimea
grâului; şi te-aş sătura cu miere
din** stâncă.

PSALMUL 82

Un psalm al lui Asaf.

Dumnezeu stă* în adunarea
lui Dumnezeu; El judecă în mijlo-
cul dumnezeilore**.

! Până când veţi* judeca ne-
drept şi veţi accepta pe cei răi?
Oprire.

Faceţi dreptate celui slab şi
orfanului, faceţi dreptate celui*
întristat şi celui nevoiaş.

Salvaţi* pe cel slab şi pe cel
sărac, scăpaţi-i din mâna celor răi.
! Ei nu* cunosc, nici nu înţe-

leg, umblă în întuneric; toate**
temeliile pământului se clatină.

Am zis*: �Sunteţi dumnezei
şi toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.

Dar veţi* muri ca omulf şi veţi
cădea ca una din căpetenii�.
! Ridică-Te*, Dumnezeule,

judecă pământul; pentru că**
Tu vei moşteni toate naţiunile.

PSALMUL 83

O cântare. Un psalm al lui
Asaf.

Dumnezeule, nu* păstra tăce-
rea; nu tăcea, Dumnezeule, şi nu
rămâneg liniştit!

Pentru că, iată, vrăjmaşii* Tăi
se agită şi cei care Te** urăsc înal-
ţă capul.

Urzesc cu viclenie planuri îm-
potriva poporului Tău şi se sfă-
tuiesc împotriva celor* ascunşi ai
Tăi.

Ei au zis: �Veniţi, şi să-i* ni-
micim ca naţiune şi să nu mai fie
amintit numele lui Israel�.

Pentru că s-au sfătuit împre-
ună cu o inimă, au făcut o alianţă
împotriva Ta:

corturile* Edomului şi ismae-
liţii, Moabul şi hagareniţii,

Ghebal, şi Amon, şi Amalec,
Filistia cu locuitorii Tirului;
şi Asiria s-a unit cu ei; ei sunt

un braţ pentru fiii lui Lot. Oprire.
! Fă-le ca lui Madian*, ca lui

Sisera**, ca lui Iabin, la pârâul
Chison,

care au pierit la En-Dor, care
au devenit* gunoi pentru pământ.
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Fă-le conducătorilor lor ca lui
Oreb* şi Zeeb, şi tuturor căpe-
teniilora lor, ca lui Zebah** şi
Ţalmuna;

pentru că au spus: �Să luăm
în stăpânire locuinţeleb lui Dum-
nezeu�.

Dumnezeul* meu, fă-i ca vâr-
tejul, ca** pleava înaintea vân-
tului.

Ca focul care mistuie pădurea
şi ca flacăra care aprinde* munţii,

aşa urmăreşte-i cu* furtuna Ta
şi înspăimântă-i cu vijelia Ta.

Acoperă-le* feţele de ruşine,
ca să caute Numele Tău, DDDDDoamne!

Să fie daţi de ruşine şi să fie
înspăimântaţi pentru totdeauna,
să fie încurcaţi şi să piară;
şi* să ştie că Tu, al cărui

nume** este DDDDDomnul, numai Tu
eşti Cel Preaînalt� peste tot pă-
mântul.

""""" PSALMUL 84

Către mai-marele muzicii. Pe
ghititc. Un psalm al fiilor lui Core.

Cât* de plăcute sunt locaşu-
riled Tale, DDDDDoamne al oştirilor!

Sufletul* meu doreşte şi chiar
tânjeşte după curţile DDDDDomnului;
inima mea şi carnea mea strigă
după Dumnezeul cel viu.

Chiar vrabia a găsit o casă, şi
rândunica un cuib pentru ea, unde
şi-a pus puii; altarele Tale, DDDDDoam-
ne al oştirilor, Împăratul meu şi
Dumnezeul meu!

Ferice* de cei care locuiesc în
casa Ta; ei Te vor lăuda fără în-
cetare! Oprire.
! Ferice de omul a cărui pu-

tere este în Tine: în inima lor sunt
croite drumuri!

Trecând prin valea plângeriie*,
ei o fac un izvor; şi ploaiaf timpu-
rie o acoperă cu binecuvântări.

Ei merg din* putere în putere,
se** înfăţişează înaintea lui Dum-

nezeu în Sion.
! DDDDDoamne, Dumnezeul oşti-

rilor, ascultă rugăciunea mea; plea-
că urechea, Dumnezeul lui Iacov!
Oprire.

Tu*, scutul nostru, vezi, Dum-
nezeule, şi priveşte faţa unsului
Tău.

Pentru că mai bună este o zi
în curţile Tale  decât o mie în altă
parte. Aş vrea mai bine să stau în
pragul casei Dumnezeului meu,
decât să locuiesc în corturile
răutăţii.

Pentru că DDDDDomnul Dumnezeu
este un soare* şi un scut**;
DDDDDomnul va da har şi glorie; nu
va refuza nici un� bine celor care
umblă în nevinovăţie.
! DDDDDoamne al oştirilor, ferice*

de omul care se încrede în Tine!

PSALMUL 85

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al fiilor lui Core.

DDDDDoamne, Tu ai fost binevoitor
ţării Tale, ai adus* înapoi pe
captiviig lui Iacov.

Ai iertat* nelegiuirea popo-
rului Tău, le-ai acoperit toate
păcatele. Oprire.
Ţi-ai abătut toată furia, Te-ai

întors din aprinderea mâniei Tale.
Întoarce-ne*, Dumnezeul mân-

tuirii noastre, şi fă să înceteze
supărarea Ta faţă de noi.

Te vei mânia* pe noi pentru
totdeauna? Vei face ca mânia Ta
să ţină din generaţie în generaţie?

Nu vrei să ne înviorezi* ia-
răşi, pentru ca poporul Tău să se
bucure în Tine?

DDDDDoamne, arată-ne bunătatea
Ta şi dă-ne mântuirea Ta.
! Voi* asculta ce va spune

Dumnezeu, DDDDDomnul, pentru că
El** va vorbi de pace poporului
Său şi sfinţilor Săi. Dar ei să�
nu se mai întoarcă la nebunie.
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Da, mântuirea Lui este aproa-
pe* de cei care se tem de El, pentru
ca** gloria să locuiască în ţara
noastră.

Bunătatea şi adevărul s-au
întâlnit, dreptatea* şi pacea s-au
sărutat.

Adevărul* va răsări din pământ
şi dreptatea va privi din ceruri.
Şi DDDDDomnul* va da ce este bine

şi ţara** noastră îşi va da rodul.
Dreptatea* va merge înaintea

Lui şi va pune paşii Săi pe cale.

PSALMUL 86

O rugăciune a lui David.

DDDDDoamne, pleacă-Ţi urechea,
răspunde-mi, pentru că sunt
întristat şi sărac.

Păzeşte-mi sufletul, pentru că
sunt unul dintre sfinţia! Tu, Dum-
nezeul meu, salvează pe slujitorul
Tău care* se încrede în Tine.

Îndură-Te* de mine, Doamne,
pentru că strig către Tine toată
ziua.

Înveseleşte sufletul slujito-
rului Tău, pentru că* spre Tine,
Doamne, îmi înalţ sufletul.

Pentru că* Tu, Doamne, eşti
bun şi gata să ierţi şi bogat în
bunătate către toţi cei care Te
cheamă.
! DDDDDoamne, pleacă urechea la

rugăciunea mea şi ia aminte la
glasul cererilor mele.

În* ziua necazului meu Te voi
chema, pentru că îmi vei răs-
punde.

Doamne, nimeni nu este ca
Tine între* dumnezei şi nimic**
nu este ca faptele Tale.

Toate* naţiunile pe care le-ai
făcut vor veni şi se vor închina
înaintea Ta, Doamne, şi vor
glorifica Numele Tău.

Pentru că Tu eşti mare şi faci*
lucrări minunate, Tu eşti Dumne-
zeu, numai** Tu.

! DDDDDoamne, învaţă-mă* calea
Ta. Voi umbla în adevărul Tău:
fă-mi inima neîmpărţită, ca să
se teamă de Numele Tău.

Te voi lăudab din toată inima
mea, Doamne, Dumnezeul meu,
şi voi glorifica Numele Tău pentru
totdeauna.

Pentru că mare este bunătatea
Ta faţă de mine şi Tu mi-ai sal-
vat* sufletul din adânca Locuinţă
a morţilorc.
! Dumnezeule, nişte îngâm-

faţi* s-au ridicat împotriva mea
şi adunarea celor violenţi îmi cau-
tă viaţa; şi nu Te-au pus înaintea
lor.

Dar* Tu, Doamne, eşti un
Dumnezeu îndurător şi milos, încet
la mânie şi bogat în bunătate şi
adevăr.

Întoarce-Te* spre mine şi în-
dură-Te de mine, dă puterea Ta
robului Tău şi salvează pe fiul**
roabei Tale.

Arată-mi un semn spre bine,
ca să-l vadă cei care mă urăsc şi
să fie daţi de ruşine; pentru că Tu,
DDDDDoamne, m-ai ajutat şi m-ai
mângâiat.

PSALMUL 87

Al fiilor lui Core. Un psalm.
O cântare.

Temelia Lui este în* munţii
sfinţeniei.

DDDDDomnul* iubeşte porţile Si-
onului mai mult decât toate
locuinţeled lui Iacov.
! Lucruri glorioase* se spun

despre tine, cetate a lui Dumne-
zeu. Oprire.

Voi aminti de Rahave* şi de
Babilon celor care mă cunosc; iată
Filistia şi Tir, cu Etiopia: acesta
s-a născut acolo.
Şi despre Sion se va spune:

acesta şi acela s-au născut în el;
şi El, Cel Preaînalt, îl va întări.
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Ps. 103.8;
111.4; 130.4;
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69.16.
**Ps. 116.16

*Ps. 48.1.
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a Sau �evlavios�; sau �cel pus deoparte�    b Sau �Îţi voi mulţumi�    c Ebr.
�Şeolul adânc�    d Sau �corturile�    e Nume poetic pentru Egipt
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Când DDDDDomnul* va înscrie**
popoarele, va număra: Acesta s-a
născut acolo. Oprire.

Cei care cântă şi joacăa vor
spune: Toate izvoarele mele sunt
în Tine.

PSALMUL 88

O cântare. Un psalm al fiilor
lui Core. Către mai-marele mu-
zicii. Pe mahalat leanotb. Un mas-
chilc al lui Heman ezrahitul.

DDDDDoamne, Dumnezeul* mântuirii
mele, zi** şi noapte am strigat
înaintea Ta.

Să ajungă rugăciunea mea
înaintea Ta, pleacă-Ţi urechea la
strigătul meu.

Pentru că sufletul meu este
sătul de rele şi* viaţa mea se
apropie de Locuinţa morţilor.

Sunt socotit printre* cei care
coboară în groapă, sunt** ca un
om fără putere,

întins printre cei morţi, ase-
menea celor ucişi care sunt cul-
caţi în mormânt, de care nu-Ţi
mai aminteşti şi care sunt înde-
părtaţid de* la mâna Tae.

M-ai pus în groapa cea mai
adâncă, în locuri întunecoasef, în
adâncuri.

Mânia Ta apasă greu asupra
mea şi m-ai copleşit cu* toate va-
lurile Tale. Oprire.

Ai îndepărtat* de la mine pe
cunoscuţii mei, m-ai făcut o urâ-
ciune pentru ei; sunt închis** şi
nu pot ieşi.

Mi se topeşte ochiul* de în-
tristare; Te-am chemat**, DDDDDoam-
ne, în fiecare zi; mi-am întins�
mâinile către Tine.
! Vei* face o minune pentru

cei morţi? Sau se vor ridica um-
breleg să Te laude? Oprire.

Se va istorisi bunătatea Ta în

mormânt, credincioşia Ta în Adânch?
Se va cunoaşte* minunea Ta în

întuneric şi** dreptatea Ta în ţara
uitării?

Dar eu, DDDDDoamne, strig către
Tine şi* de dimineaţă Te întâm-
pină rugăciunea mea.

DDDDDoamne, pentru ce* îmi res-
pingi sufletul şi îmi ascunzi**
faţa Ta?

Din tinereţe sunt necăjit şi
trag să mor; sunt cuprins* de spai-
mele Tale, nu ştiu unde sunt.

Flăcările mânieii Tale au tre-
cut peste mine, spaimele Tale
m-au nimicit:

m-au* înconjurat ca nişte ape
toată ziua, m-au cuprins toate îm-
preună.

Ai îndepărtat* de la mine pe
prieteni şi tovarăşi, cunoscuţii
mei sunt întuneric.

PSALMUL 89

Un maschilc al lui Etan
ezrahitul.

Voi cânta* întotdeauna bu-
nătăţile DDDDDomnului; din generaţie
în generaţie voi face cunoscut
credincioşia** Ta cu gura mea.

Pentru că am zis: �Bunătatea va
fi întărită pentru totdeauna; chiar
în ceruri vei întări credincioşia Ta�.
! �Am făcut* legământ cu a-

lesul Meu, i-am jurat** lui David,
slujitorul Meu:

«Îţi voi întări sămânţa* pentru
totdeauna şi îţi voi zidi tronul din
generaţie în generaţie**»�. Oprire.
Şi cerurile* vor lăudaj minu-

nea Ta, DDDDDoamne, şi credincioşia
Ta în adunarea** sfinţilor.

Pentru că cine* se poate ase-
măna cu DDDDDomnul în cer? Cine este
asemenea DDDDDomnului între fiii
celor puternici?

Dumnezeu* este foarte de te-
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a Sau �cântă din flaut�, �cântă din instrumente�    b Probabil o cântare tristă, cântată cu voce joasă;
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ajutorul Tău    f Sau �în întunecimi�    g Sau �morţii�, ebr. �refaim�    h Ebr. �Abadon�, pieire    i Lit.
�Mâniile�    j Sau �vor cânta�
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mut în adunareaa sfinţilor şi în-
fricoşător în mijlocul tuturor ce-
lorb care-L înconjoară.

DDDDDoamne, Dumnezeul oştirilor,
cine este ca Tine, puternic*,
Doamnec? Şi credincioşia Ta Te
înconjoară.

Tu* stăpâneşti mândriad mă-
rii; când se ridică valurile ei, Tu
le potoleşti.

Tu* ai zdrobit pe Rahave ca
pe un om ucis; cu braţul tăriei
Tale i-ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.

Ale* Tale sunt cerurile şi al Tău
pământul; lumea şi tot ce cuprinde
eaf, Tu le-ai întemeiat.

Nordul* şi sudul, Tu le-ai
creat; Taborul** şi Hermonul�
strigă de bucurie în Numele Tău.

Al Tău este braţul puterii;
mâna Ta este tare, dreapta Ta este
mult înălţată.

Dreptatea* şi judecata sunt te-
melia tronului Tău; bunătatea** şi
adevărulg merg înaintea feţei Tale.
!  Ferice de poporul care

cunoaşte strigătul* de bucurie! Ei
umblă în lumina** feţei Tale,
DDDDDoamne!

Ei se bucură toată ziua în Nu-
mele Tău şi se înalţă în dreptatea
Ta.

Pentru că Tu eşti gloria puterii
lor şi, după* buna Ta plăcere, pu-
terea noastră va fi mult înălţată.

Pentru că DDDDDomnul este scutul
nostru şi Sfântul lui Israel, Îm-
păratul nostru.
! Atunci ai vorbit în viziune

despre Sfântul Tău şi ai spus:
�Am dat ajutor unui om puternic,
am înălţat mult pe unul* alesh

din popor.
L-am găsit* pe David, slujito-

rul Meu; l-am uns cu untdelemnul
Meu cel sfânt;

mâna* Mea îl va sprijini şi
braţul Meu îl va întări;

Vrăjmaşul* nu-l va supune
şi fiul nelegiuirii nu-l va apăsa.

Ci voi zdrobi* pe adversarii
săi înaintea feţei lui şi voi lovi pe
cei care-l urăsc.
Şi credincioşia* Mea şi bună-

tatea Mea vor fi cu el şi** puterea
lui se va înălţa prin Numele Meu.
Şi voi pune mâna* lui pe

mare, şi dreapta lui pe râuri.
El va striga către Mine: «Tu

eşti Tatăl* meu, Dumnezeul meu
şi stânca** mântuirii mele!»
Şi Eu îl voi face cel* întâi-

născut, cel mai înălţat** dintre
împăraţii pământului.

Îi voi păstra bunătatea* Mea
pentru totdeauna şi legământul**
Meu îi va fi asigurat.
Şi îi voi face sămânţa să

dăinuiască pentru totdeauna şi
tronul* său ca** zilele cerurilor.

Dacă fiii* săi vor părăsi**
legea Mea şi nu vor umbla în
judecăţile Mele,

dacă vor profana hotărârile
Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,

atunci voi cerceta* fărăde-
legea lor cu nuiaua şi nelegiuirea
lor cu lovituri;

dar* nu-Mi voi retrage bună-
tatea Mea de la el şi nu voi dez-
minţi credincioşia Mea,

nu-Mi voi călca legământul şi
nu voi schimba ce a ieşit de pe
buzele Mele.

Am jurat* odată pe sfinţenia
Mea, nu-l voi minţi pe David.

Sămânţa* lui va dăinui pentru
totdeauna şi tronul lui ca** soa-
rele înaintea Mea;

ca luna va fi întărit pentru
totdeauna şi martorul în cer este
tarei�. Oprire.
! Dar* Tu l-ai respins şi l-ai

dispreţuit**, Te-ai mâniat împo-
triva unsului Tău.

Ai nesocotit legământul sluji-
torului Tău, i-ai profanat* coroa-
na până la pământ;

i-ai dărâmat* toate zidurilej,
i-ai ruinat întăriturile.
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*Is. 55.3.
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*2 Sam. 7.14
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*2 Sam. 7.16
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a Sau �sfatul tainic al�    b Sau �peste cei�    c Ebr. �Yah�    d Sau �furia�    e Nume poetic pentru Egipt
f Lit. �şi toată plinătatea ei�   g Sau �credincioşia�   h Sau �un tânăr�    i Sau �credincios�    j Sau �îngrădirile�
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Toţi care trec pe drum îl je-
fuiesc; a ajuns de batjocura* ve-
cinilor lui.

Ai înălţat dreapta asuprito-
rilor lui, i-ai înveselit pe toţi vrăj-
maşii lui,

da, ai întors tăişul sabiei lui şi
nu l-ai susţinut în luptă.

Ai făcut să înceteze strălucirea
lui şi i-ai aruncat* tronul la pământ.

I-ai scurtat zilele tinereţii, l-ai
acoperit de ruşine. Oprire.

DDDDDoamne, până când* Te vei
ascunde pentru totdeauna?** Va
arde mânia Ta ca un foc?

Adu-Ţi aminte* cât de trecător
sunt: pentru ce deşertăciune i-ai
creat pe toţi fiii oamenilor?
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Care* om trăieşte şi nu** va
vedea moartea? Îşi va salva el
sufletul din mâna Locuinţei mor-
ţilor? Oprire.

Unde sunt, Doamne, îndură-
rile Tale dintâi, pe care, în*
credincioşia Ta, le-ai jurat** lui
David?

Adu-Ţi aminte, Doamne, de*
ocara slujitorilor Tăi, pe care o
port în sânul meu de la multe
popoarea,

cu care vrăjmaşii Tăi au bat-
jocorit, DDDDDoamne, cu care* au bat-
jocorit paşii unsului Tău.

# # #
Binecuvântat* să fie DDDDDomnul

pentru totdeauna! Amin, da, amin!

PSALMUL 90

O rugăciune a lui Moise, omul
lui Dumnezeu.

Doamne, Tu ai fost* locuinţa
noastrăb din generaţie în generaţie.
! Mai înainte* de a se fi năs-

cut munţii şi ca Tu să fi formatc

pământul şi lumea, din eternitate
în eternitate Tu eşti Dumnezeu.

Tu îl întorci pe om în ţărână şi
zici: �Întoarceţi-vă*, fii ai oame-
nilor!�

Pentru că* o mie de ani, în
ochii Tăi, sunt ca ziua de ieri, care
a trecut, şi ca o strajă în noapte.

Îi duci ca un torent; sunt ca*
un somn � dimineaţa sunt** ca
iarba care înverzeşte:

dimineaţa* înfloreşte şi înver-
zeşte, seara este tăiată şi se usucă.
! Pentru că suntem mistuiţi

de mânia Ta şi înspăimântaţi de
furia Ta.

Ai pus* nelegiuirile noastre
înaintea Ta, păcatele** noastre
ascunse în lumina feţei Tale.

Pentru că toate zilele noastre

trecd sub mânia Ta; ne sfârşim
anii ca un gânde.

Zilele anilor noştri ajung la
şaptezeci de ani şi dacă, datorită
puterii, ajung la optzeci de ani,
totuşi mândria lor este durere şi
deşertăciune; pentru că trec re-
pede şi noi zburăm.

Cine cunoaşte puterea mâniei
Tale şi furia Ta, potrivit cu te-
merea de Tine?

Învaţă-ne* să ne numărăm
astfel zilele, ca să căpătăm o ini-
mă înţeleaptă.
! Întoarce-Te, DDDDDoamne, până

când? Şi întoarce-Te* cu privire
la slujitorii Tăi.

Satură-ne dimineaţa de bună-
tatea Ta, ca să cântăm de veselie
şi* să ne bucurăm toate zilele
noastre.

Bucură-ne, tot atâtea zile cât
ne-ai întristat, tot atâţia ani cât
am văzut răul.

Să se arate slujitorilor Tăi lu-
crarea* Ta, şi fiilor lor măreţia Ta.
Şi bunăvoinţaf* DDDDDomnului

Dumnezeului nostru să fie peste

CARTEA  A  PATRA
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Is. 55.3.

*Ps. 69.9,19.
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*Pr. 8.25;
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*Gen. 3.19.
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*2 Pet. 3.8.

*Ps. 73.20.
**Ps.103.15
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*Iov 14.2.
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a Sau �de la toate popoarele puternice�    b Sau �adăpostul nostru�    c Sau �să fi dat naştere�    d Sau �pier�
e Sau �oftat�    f Sau �frumuseţea�
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noi; şi întăreşte** lucrarea mâi-
nilor noastre peste noi; da, lu-
crarea mâinilor noastre, întă-
reşte-o.

PSALMUL 91

Cel care* locuieşte în locul
ascuns al Celui Preaînalt va
rămâne la** umbra Celui Atotpu-
ternic.
!  Spun* despre DDDDDomnul:

�Adăpostul meu şi cetăţuia mea,
Dumnezeul meu în care mă în-
cred�.
! Pentru că El* te va salva

din laţul păsărarului, de ciuma
distrugătoare.

El te va acoperi cu penele Sale
şi te vei adăposti sub* aripile Sale;
adevărul Său este scut şi pavăză.

Nu* te vei teme de groaza
nopţii, nici de săgeata care zboară
ziua,

nici de ciuma care umblă în
întuneric, nici de pieirea care
pustieşte în plină zi.

O mie vor cădea alături de tine
şi zece mii la dreapta ta; dar de
tine nu se va apropiaa.

Doar vei* privi cu ochii tăi şi
vei vedea răsplătirea celor răi.
! Pentru că zici: �DDDDDomnul este

adăpostul* meu!� şi faci din Cel
Preaînalt locuinţa** ta,

nici* un rău nu ţi se va întâm-
pla şi nici o rană nu se va apropia
de cortul tău.

Pentru că* El va porunci
îngerilor Săi pentru tine, ca să te
păzească în toate căile tale:

ei te vor purta pe mâini, ca* să
nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Vei păşi peste leu şi peste nă-
pârcă, vei călca în picioare leul
tânărb şi şarpelec.
! �Pentru că Mă iubeşted, îl

voi salva, îl voi pune pe înălţime,
pentru că a cunoscut* Numele
Meu.

Mă va* chema şi îi voi răs-
punde; voi fi cu** el în strâmto-
rare, îl voi salva şi îl� voi glo-
rifica.

Îl voi sătura cu zile îndelunga-
te şi-i voi arăta mântuirea Mea�.

PSALMUL 92

Un psalm. O cântare. Pentru
ziua sabatului.

Bine* este să lăudăm pe DDDDDom-
nul şi să cântăm psalmi Numelui
Tău, Preaînalte;

să vestim* bunătatea Ta dimi-
neaţa, şi credincioşia Ta, nopţile,

cu* instrumentul cu zece
coarde şi cu lira; pe higaione cu
harfa.

Pentru că Tu, DDDDDoamne, m-ai
bucurat prin fapta Ta, voi cânta
de bucurie datorită lucrărilor
mâinilor Tale.
! Cât* de mari sunt lucrările

Tale, DDDDDoamne! Gândurile Tale
sunt foarte adânci**.

Omul* prost nu cunoaşte
aceasta şi nebunul nu înţelege.

Când cei* răi răsar ca iarba şi
toţi lucrătorii nelegiuirii înfloresc,
este ca să fie nimiciţi pentru
totdeauna.

Dar* Tu, DDDDDoamne, eşti înălţat
pentru totdeauna.

Pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi,
DDDDDoamne, pentru că, iată, vrăjma-
şii Tăi vor pieri, toţi lucrătorii
nelegiuirii vor fi risipiţi*.

Dar Tu vei înălţa cornul* meu
ca pe al bivoluluif; eu voi fi uns
cu** untdelemn proaspăt.
Şi ochiul* meu va privi peste

vrăjmaşii mei şi urechile mele vor
auzi despre cei răi care se ridică
împotriva mea.

Cel drept va înverzi ca* palmi-
erul, va creşte ca cedrul din Liban.

Cei sădiţi în casa DDDDDomnului
vor înflori în* curţile Dumnezeu-
lui nostru.
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 a Sau �tu nu vei fi atins�    b Sau �puiul de leu�    c Sau �monstrul mării�    d Lit. �şi-a pus iubirea în Mine�
e Probabil instrument muzical sau cântare de meditaţie    f  Sau �unicornului�
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Ei vor aduce rod şi la bătrâ-
neţe, vor fi plini de sevă şi verzi,

pentru ca să arate că DDDDDomnul
este drept. El este stânca* mea
şi nu** este nici o nedreptate în
El.

""""" PSALMUL 93

DDDDDomnul* împărăţeşte, este
îmbrăcat cu** măreţie; DDDDDomnul
S-a îmbrăcat, S-a încins� cu pute-
re: de aceea lumea este tare, nu se
va clătina.

Tronul* Tău este întărit din-
totdeauna, Tu eşti din eternitate.

Râurile s-au înălţat, DDDDDoamne,
râurile şi-au înălţat glasul, râurile
şi-au înălţat valurile mugind.

DDDDDomnul*, în locurile înalte,
este mai puternic decât glasul
apelor mari, decât valurile puter-
nice ale mării.

Mărturiile Tale sunt foarte si-
gure. Sfinţenia îşi are locula în ca-
sa Ta, DDDDDoamne, zile îndelungate.

PSALMUL 94

Dumnezeul răzbunărilor*,
DDDDDoamne, Dumnezeul răzbunări-
lor, să se arate strălucirea Ta!

Ridică-Te*, judecător** al pă-
mântului! Răsplăteşte celor mândri!
! Până* când cei răi, DDDDDoamne,

până când se vor bucura cei răi,
vor rosti*, vor spune cuvinte

arogante, se vor lăuda toţi lucră-
torii nelegiuirii?

Ei calcă pe poporul Tău,
DDDDDoamne, şi apasă moştenirea Ta.

Ucid pe văduvă şi pe străin şi
omoară pe orfani;
şi* zic: nu va vedea Domnulb

şi nu va lua aminte Dumnezeul lui
Iacov.
! Înţelegeţi* voi, cei fără min-

te din popor! Şi voi, nebunilor,
când vă veţi înţelepţi?

Cel* care a sădit urechea nu

va auzi? Cel care a întocmit ochiul
nu va vedea?

Cel care învaţă naţiunile nu va
pedepsi, El, care-i* învaţă cunoş-
tinţa pe oameni?

DDDDDomnul* cunoaşte gândurile
omului, că sunt deşertăciunec.
! Ferice* de omul pe care-l

disciplinezi Tu, Doamneb, şi-l în-
veţi din legea Ta,

ca să-l pui la adăpost de zilele
rele, până se va săpa groapa
pentru cel rău!

Pentru că* DDDDDomnul nu va
lăsad pe poporul Său şi nu va
părăsi moştenirea Sa;

pentru că judecata se va în-
toarce la dreptate şi toţi cei drepţi
cu inima o vor urma.
!  Cine se va ridica pentru

mine împotriva celor răi? Cine va
sta cu mine împotriva lucrători-
lor nelegiuirii?

Dacă* n-ar fi fost DDDDDomnul
ajutorul meu, puţin ar fi lipsit ca
sufletul meu să locuiască în tăcere.

Când am zis: �Mi-alunecă*
piciorul!�, bunătatea Ta, DDDDDoamne,
m-a susţinut.

În mulţimea gândurilor dină-
untrul meu, mângâierile Tale au
făcut plăcere sufletului meu.

Va fi unit cu Tine tronul*
răutăţii, care** face din asuprire
o lege?
! Ei* se strâng contra sufle-

tului celui drept şi condamnă**
sângele nevinovat.

Dar DDDDDomnul va fi turnul* meu
înalt şi Dumnezeul meu, stânca
mea de adăposte.

El* va întoarce asupra lor nele-
giuirea lor şi-i va nimici pentru
răutatea lor; DDDDDomnul Dumnezeul
nostru îi va nimici.

PSALMUL 95

Veniţi, să cântăm cu glas tare
DDDDDomnului, să* strigăm de bucurie
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a Sau �se află�, �se potriveşte�    b Ebr. �Yah�    c Sau �o suflare�    d Sau �nu
va respinge�    e Sau �stânca încrederii mele�
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către stânca** mântuirii noastre!
Să venim înaintea Lui cu lau-

dăa, să strigăm de bucurie către El
în psalmi.

Pentru că* DDDDDomnul este un
Dumnezeu mare şi un Împărat ma-
re, mai presus de toţi dumnezeii.

Adâncurile pământului sunt
în mâna Lui şi vârfurileb munţilor
sunt ale Lui.

A Lui este marea* şi El a fă-
cut-o; şi uscatul, mâinile Lui l-au
întocmit.
! Veniţi să ne închinăm şi să

ne plecăm, să* îngenunchem îna-
intea DDDDDomnului care ne-a făcut!

Pentru că El este Dumnezeul
nostru; şi noi* suntem poporul
păşunii Lui şi turma mâinii Lui.
Astăzi**, dacă auziţi glasul Lui,

�nu vă împietriţi inima ca* la
Meribac, ca în ziua de la Masad,
în pustiu,

unde părinţii* voştri M-au
ispitit, M-au încercat şi au văzut**
lucrarea Mea.

Patruzeci* de ani M-am dez-
gustat de generaţia aceasta şi am zis:
«Este un popor a cărui inimă se rătă-
ceştee; şi n-au cunoscut căile Mele».

Astfel că am juratf* în mânia
Mea: «Nu vor intra în odihna
Mea!»�

PSALMUL 96

Cântaţi* DDDDDomnului o cântare
nouă; cântaţi DDDDDomnului, tot pă-
mântul!

Cântaţi DDDDDomnului, binecuvân-
taţi Numele Lui, vestiţi din zi în
zi mântuirea Lui!

Istorisiţi printre naţiuni gloria
Lui, printre toate popoarele lucră-
rile Sale minunate!
! Pentru că mare* este DDDDDom-

nul şi foarte vrednic** de laudă;
El este de temut� mai presus de
toţi dumnezeii.

Pentru că toţi* dumnezeii po-
poarelor sunt idolig, dar** DDDDDomnul
a făcut cerurile.

Măreţie şi splendoare sunt
înaintea Lui, putere şi frumuseţe
în sfântul Său locaş.

Familii de popoare, daţi*
DDDDDomnului, daţi DDDDDomnului glorie
şi putere!

Daţi DDDDDomnului gloria Numelui
Său! Aduceţi un dar de mâncare şi
intraţi în curţile Lui!

Închinaţi-vă* DDDDDomnului în
sfântă splendoareh, tremuraţi îna-
intea Lui, tot pământul!

Spuneţi printre naţiuni: �DDDDDom-
nul* împărăţeşte! De aceea lumea
este tare, nu se va clătina�. El va
judeca popoarele cu dreptate.
! Să* se bucure cerurile şi să

se veselească pământul, să** mu-
geascăi marea şi tot ce o umplej!

Să se bucure câmpia şi tot ce
este pe ea! Atunci toţi copacii pă-
durii vor cânta de bucurie

înaintea DDDDDomnului, pentru că
El vine, pentru că El vine să jude-
ce pământul. El va judeca* lumea
cu dreptate şi popoarele după
credincioşia Sa.

PSALMUL 97

DDDDDomnul* împărăţeşte: să se ve-
selească pământul, să se bucure
insulele** cele multe!
! Nori* şi negură sunt în jurul

Lui, dreptatea** şi judecata sunt
temelia tronului Său.

Un foc* merge înaintea Lui şi mis-
tuie de jur-împrejur pe adversarii Săi.

Fulgerele* Sale luminează lu-
mea; pământul a văzut şi s-a cu-
tremurat.

Munţii* s-au topit ca ceara îna-
intea DDDDDomnului, înaintea Dom-
nului întregului pământ.

Cerurile* vestesc dreptatea Sa
şi toate popoarele văd gloria Sa.
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a Sau �mulţumire�    b Sau �comorile�    c Ceartă    d Ispită    e Sau �un popor rătăcit în inima lui�    f Sau
�Cărora le-am jurat�    g Sau �nimicuri�    h Sau �în splendoarea sfinţeniei�    i Sau �să tune�    j Lit.
�plinătatea ei�
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Să se ruşineze* toţi cei care
slujesc unui chip cioplit, care se
laudă cu idolia; voi, toţi dumne-
zeiib, închinaţi-vă** Lui.

Sionul a auzit şi s-a bucurat
şi fiicele lui Iuda s-au veselit de
judecăţile Tale, DDDDDoamne!

Pentru  că Tu, DDDDDoamne, Tu eşti
Cel Preaînalt* peste tot pământul,
Tu eşti foarte înălţat**, mai presus
de toţi dumnezeii.
! Voi, care-L* iubiţi pe DDDDDom-

nul, urâţi răul; El** păzeşte su-
fletele sfinţilor Săic, îi scapă din�
mâna celor răi.

Lumina* este semănată pentru
cel drept şi bucuria pentru cei
drepţi cu inima.
! Voi, cei drepţi*, bucuraţi-vă

în DDDDDomnul şi** lăudaţi amintirea
sfinţeniei Sale!

PSALMUL 98

Un psalm.

Cântaţi* DDDDDomnului o cântare
nouă, pentru că a făcut** lucruri
minunate: dreapta� Sa şi braţul
sfinţeniei Sale au lucrat mântuire
pentru El.

DDDDDomnul* a făcut cunoscut
mântuirea Sa, Şi-a descoperit**
dreptatea în ochii naţiunilor.
Şi-a amintit* de bunătatea Sa

şi de credincioşia Sa faţă de casa
lui Israel; toate** marginile
pământului au văzut mântuirea
Dumnezeului nostru.
! Strigaţi* de bucurie către

DDDDDomnul, tot pământul! Izbucniţi
şi strigaţi cu cântări de triumf
şi cântaţi psalmi!

Cântaţi psalmi DDDDDomnului cu
harfa, cu harfa şi cu glas de cân-
tare!

Cu* trâmbiţe şi sunet de corn,
strigaţi de bucurie înaintea Împă-
ratului, DDDDDomnul!

Să* mugească marea şi tot ce
o umpled, lumea şi cei care locu-
iesc în ea,

să* bată din palme râurile, să
cânte de bucurie munţii împreună

înaintea DDDDDomnului! Pentru
că* El vine să judece pământul:
El va judeca lumea cu dreptate şi
popoarele cu nepărtinire.

PSALMUL 99

DDDDDomnul* împărăţeşte: să tre-
mure popoarele! El** şade între
heruvimi: să se cutremure pă-
mântul!

DDDDDomnul este mare în Sion şi
înălţat* mai presus de toate po-
poarele.

Să laude Numele* Tău cel  ma-
re şi  înfricoşător �  El este sfânt �
şi puterea* Împăratului care

iubeşte judecata. Tu întemeiezi
dreptatea, Tu faci judecată şi
dreptate în Iacov.
! Înălţaţi* pe DDDDDomnul Dum-

nezeul nostru şi închinaţi-vă
înaintea aşternutului** picioa-
relor Sale: El este sfânt�!

Moise* şi Aaron, dintre preoţii
Săi, şi Samuel, dintre cei care
cheamă Numele Său, au strigat**
către DDDDDomnul şi El le-a răspuns.

Le-a vorbit în* stâlpul de nor:
ei au păzit mărturiile Sale şi legea
pe care le-a dat-o.

DDDDDoamne, Dumnezeul nostru,
Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru
ei un Dumnezeu* iertător şi răz-
bunător** al faptelor lor.
! Înălţaţi* pe DDDDDomnul Dum-

nezeul nostru şi închinaţi-vă pe
muntele sfinţeniei Lui: pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul nostru este
sfânt!

PSALMUL 100

Un psalm de mulţumire.

Strigaţi* de bucurie către
DDDDDomnul, tot pământul!

Slujiţi DDDDDomnului cu bucurie,
veniţi înaintea Lui cu cântări de
triumf!

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7

9

10

11

12

1

2

3

4

6

7

97:7
*Ex. 20.4.
Lev. 26.1.
Deut. 5.8;
27.15.
**Ev. 1.6.

*Ps. 83.18.
**Ex. 18.11
Ps. 95.3;
96.4.
*Ps. 34.14;
37.27; 101.3
Amos 5.15.
Rom. 12.9.
**Ps. 31.23;
37.28;
145.20.
Pr. 2.8.
�Ps. 37.39;
37.40.
Dan. 3.28;
6.22,27.
*Iov 22.28.
Ps. 112.4.
Pr. 4.18.
*Ps. 33.1.
**Ps. 30.4.

*Ps. 33.3;
96.1.
Is. 42.10.
**Ex. 15.11
Ps. 77.14;
86.10;105.5;
136.4;139.14
�Ex. 15.6.
Is. 59.16;
63.5.
*Is. 52.10.
Lc. 2.30,31.
**Is. 62.2.
Rom. 3.25;
3.26.
*Lc. 1.54;
1.55,72.
**Is. 49.6;
52.10.
Lc. 3.6.
Fap. 13.47;
28.28.
*Ps. 95.1;
100.1.

*Num.10.10
1 Cr. 15.28.
2 Cr. 29.27.

*Ps. 96.11.

*Is. 55.12.

*Ps. 96.10;
96.13.

*Ps. 93.1.
**Ex. 25.22.
Ps. 18.10;
80.1.

*Ps. 97.9.

*Deut. 28.58
Apoc. 15.4.

*Iov 36.5-7.

*Vers. 9.
**1 Cr. 28.2.
Ps. 132.7.
�Lev. 19.2.

*Ier. 15.1.
**Ex. 14.15;
15.25.
1 Sam. 7.9;
12.18.

*Ex. 33.9.

*Num. 14.20
Ier. 46.28.
Ţef. 3.7.
**Ex. 32.2.
Num.20.12,24
Deut.9.12,14.
*Vers. 5.
Ex. 15.2.
Ps. 34.3;
118.28.

*Ps. 95.1;
98.4.

a Sau �cu nimic�    b Sau �îngerii�    c Sau �celor evlavioşi ai Săi�    d Lit. �plinătatea ei�



645

PSALMII

Să ştiţi că DDDDDomnul este Dum-
nezeu. El* ne-a făcut, şi nu noia;
suntem poporul** Lui şi turma
păşunii Lui.

Intraţi* pe porţile Lui cu mul-
ţumiri, în curţile Sale cu laude! Lău-
daţi-L, binecuvântaţi-I Numele!

Pentru că DDDDDomnul este bun;
bunătatea* Lui rămâne pentru
totdeauna şi credincioşia Lui din
generaţie în generaţie.

""""" PSALMUL 101

Un psalm al lui David.

Voi* cânta bunătatea şi jude-
cata; Ţie, DDDDDoamne, Îţi voi cânta
psalmi.
! Mă voi* purta cu înţelepciu-

ne pe o cale desăvârşită: când vei
veni la mine? Voi umbla** în
curăţia inimii mele înăuntrul ca-
sei mele.

Nu voi pune înaintea ochilor
mei nici un lucru al lui Belialb;
urăsc* purtarea** celor care se
abat: ea nu se va lipi de mine.

Inima stricată se va depărta de
la mine; nu* voi cunoaşte răul.

Pe cel care-l vorbeşte de rău
în ascuns pe aproapele său îl voi
nimici; nu-l voi suferi pe cel* care
are ochi mândri şi inimă îngâmfată.

Ochii mei vor fi peste cei
credincioşi din ţară, ca să locuiască
lângă mine: cel care umblă pe o
cale desăvârşită, acela îmi va sluji.

Cel care practică înşelăciunea
nu va locui înăuntrul casei mele;
cel care spune minciuni nu va sta
înaintea ochilor mei.

În* fiecare dimineaţă îi voi ni-
mici pe toţi cei răi din ţarăc, ca să
stârpesc din** cetatea DDDDDomnului
pe toţi lucrătorii nelegiuirii.

PSALMUL 102

O rugăciune a celui întristat,
când este copleşit şi îşi varsă
plângerea înaintea DDDDDomnului.

Ascultă-mi rugăciunea, DDDDDoam-
ne, şi să* ajungă strigătul meu până
la Tine!

Nu-mi* ascunde faţa Ta în
ziua necazului meu, pleacă-Ţi**
urechea spre mine; răspunde-mi
degrabă în ziua când strig.
! Pentru că* zilele mele pier

ca fumul şi oasele** îmi ard ca
un tăciune.

Inima îmi este lovită şi se
usucă* întocmai ca iarba; pentru
că am uitat să-mi mănânc pâinea.

Mi se lipesc* oasele de carne,
de glasul geamătului meu.

Am ajuns* ca un pelican**
din pustiu, sunt ca o cucuvea din
dărâmături.

Veghez* şi sunt ca o pasăre
singuratică** pe un acoperiş.

Vrăjmaşii mei mă batjocoresc
toată ziua; cei* furioşi împotriva
mea jură** pe mine.

Pentru  că am mâncat cenuşă
ca pâine şi mi-am amestecat bău-
tura cu* lacrimi,

din cauza furiei Tale şi a mâ-
niei Tale; pentru că Tu m-ai ridi-
cat* şi m-ai aruncat jos.
! Zilele mele sunt ca* o um-

bră care se lungeşte şi mă usuc**
ca iarba.

Dar* Tu, DDDDDoamne, rămâi pen-
tru totdeauna, şi amintirea** Ta
din generaţie în generaţie.

Tu Te vei ridica, Te vei îndu-
ra* de Sion; pentru că este tim-
pul** să Te înduri de el, pentru
că a venit timpul hotărât.

Pentru  că slujitorilor Tăi le
plac pietrele* sale şi au milă de
ţărâna lui.
Şi naţiunile se vor teme* de

Numele DDDDDomnului şi toţi împă-
raţii pământului de gloria Ta.
! Pentru că DDDDDomnul va rezidi

Sionul, Se va arăta în* gloria Sa.
! El va privi la* rugăciunea

celui lipsit şi nu va dispreţui ru-
găciunea lor.

Aceasta se va scrie* pentru ge-
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neraţia care va veni; şi poporul**
care va fi creat va lăuda pe Domnula;

pentru că a privit* din înălţimea
sfântului Său locaşb; DDDDDomnul a
privit din ceruri spre pământ,

ca* să audă suspinul celui încă-
tuşat şi să-i dezlege pe fiii morţiic;

ca să* fie vestit în Sion Numele
DDDDDomnului şi lauda Sa în Ierusalim,

când se vor aduna popoarele
şi împărăţiile împreună, ca să slu-
jească DDDDDomnului.
!  El mi-a frânt puterea în

drum, mi-a scurtat* zilele;
am zis*: �Dumnezeul meu, nu

mă lua la jumătatea zilelor mele;
anii** Tăi sunt din generaţie în
generaţie!

Tu ai întemeiat* pământul la
început şi cerurile sunt lucrarea
mâinilor Tale;

ele* vor pieri, dar Tu** vei
rămâne; şi toate se vor învechi
ca o haină, le vei schimba ca pe
un veşmânt şi se vor schimba,

dar Tu* eşti Acelaşid şi anii
Tăi nu se vor sfârşi.

Fiii* slujitorilor Tăi vor rămâ-
ne şi sămânţa lor se va întări
înaintea Ta�.

""""" PSALMUL 103

Al lui David.

Binecuvântează*, suflete al
meu, pe DDDDDomnul! Şi tot ce este în
mine să binecuvânteze Numele
Său cel sfânt!

Binecuvântează, suflete al
meu, pe DDDDDomnul! Şi nu uita nici
una din binefacerile Lui:

El*, care-ţi iartă toate nelegiu-
irile tale, care-ţi vindecă** toate
bolile tale,

care-ţi răscumpără* viaţa din
groapă, care te încununează** cu
bunătate şi îndurări,

care-ţi satură cu bunătăţi bă-
trâneţeae; tinereţea* ta se înno-

ieşte ca vulturul.
! DDDDDomnul face dreptate* şi

judecatăf tuturor celor asupriţi.
El a făcut cunoscut* căile Sale

lui Moise, faptele Sale fiilor lui
Israel.

DDDDDomnul este îndurător* şi plin
de milă, încet la mânie şi plin de
bunătate.

El nu* va mustra fără încetare,
nici nu-Şi va ţine mânia pentru
totdeauna.

El nu* ne-a făcut după păca-
tele noastre, nici nu ne-a răsplătit
după nelegiuirile noastre.

Pentru  că*, pe cât sunt de
înalte cerurile faţă de pământ, atât
de mare esteg bunătatea Lui faţă
de cei care se tem de El;

cât este de departe răsăritul de
apus, atât a îndepărtat* El nele-
giuirile noastre de la noi.
! Cum* se îndură un tată de

fiii săi, aşa Se îndură DDDDDomnul de
cei care se tem de El.

Pentru  că El ştie din ce suntem
făcuţi: Îşi aminteşte* că suntem
ţărână**.

Omul: zilele* lui sunt ca iarba;
înfloreşte ca** floarea câmpului,

pentru  că trece vântul peste
ea şi nu mai este şi locul* său n-o
mai recunoaşte.

Dar bunătatea DDDDDomnului este
dintotdeauna şi pentru totdeauna
peste cei care se tem de El şi
dreptatea Lui pentru* fiii fiilor lor,

pentru* cei care păzesc legă-
mântul Său şi îşi amintesc de rân-
duielile Lui ca să le împlinească.
! DDDDDomnul  Şi-a întărit tronul*

Său în ceruri şi Împărăţia** Lui
stăpâneşte peste tot.

Binecuvântaţi* pe DDDDDomnul,
îngerii Săi puternici în tărie, care
împliniţi** cuvântul Săuh, ascul-
tând de glasul Cuvântului Său!

Binecuvântaţi* pe DDDDDomnul,
toate oştirile Lui, slujitorii** Lui,
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care faceţi voia Lui!
Binecuvântaţi* pe DDDDDomnul,

toate lucrările Lui, în toate locurile
stăpânirii Lui! Binecuvântează**,
suflete al meu, pe DDDDDomnul!

PSALMUL 104

Binecuvântează*, suflete al
meu, pe DDDDDomnul! DDDDDoamne, Dum-
nezeul meu, Tu eşti foarte mare,
Tu** eşti îmbrăcat în măreţie şi
splendoare!

Cel care Se* înveleşte cu lu-
mina ca şi cu o manta; întinde**
cerurile ca un corta;

Cel care pune* bârnele cămă-
rilor Lui înalte în ape; din** nori
Îşi face car; umblă� pe aripile
vântului;

Cel care face* îngerii Săi du-
huri, slujitorii Săi flăcări** de foc.
! El a aşezat* pământul pe te-

meliile lui: el nu se va clătina
niciodată.

L-ai acoperit* cu adâncul ca
şi cu un veşmânt; apele stăteau
deasupra munţilor:

la mustrarea Ta, ele* au fugit,
la glasul tunetului Tău, s-au grăbit
să fugă,

munţii* s-au ridicat, văile s-au
coborât, până la locul** pe care
l-ai rânduit Tu pentru ele.

Tu ai pus* o margine peste
care nu vor trece; nu se** vor mai
întoarce să acopere pământul.
! El este Cel care a trimis iz-

voarele în văi, ele curg între munţi,
ele adapă toate fiarele câm-

pului; măgarii sălbatici îşi poto-
lesc setea;

lângă ele locuiesc păsările
cerului; ele fac să le răsune glasul
între ramuri.

El este Cel care adapă* mun-
ţii din cămările Sale înalte; pă-
mântul** se satură cu rodul� lu-
crărilor Tale;
! Cel care face* să crească

iarbă pentru vite şi plante pentru
a sluji omului, făcând să iasă
pâine** din pământ,
şi vin*, care înveseleşte inima

omului; cu untdelemn face să-i
strălucească faţa; şi cu pâine întă-
reşte inima omului.

Copacii DDDDDomnului se satură,
cedrii Libanului, pe care* i-a sădit,

unde îşi fac păsările cuiburi;
chiparoşii sunt locuinţa berzei.

Munţii cei înalţi sunt pentru
ţapii sălbatici; stâncile*, adăpost
pentru şafanib.
! El este Cel care a făcut*

luna pentru anotimpuri; soarele îşi
cunoaşte** apusul.

Tu aduci* întuneric şi se face
noapte: atunci ies toate fiarele
pădurii după pradă;

puii* de leuc răcnesc după pra-
dă şi-şi cer hrana de la Dumnezeu.

Soarele răsare, ele se retrag şi
se culcă în vizuinele lor.

Omul iese la lucrul* său şi la
munca sa până seara.
! Cât* de multe sunt lucrările

Tale, DDDDDoamne! Toate le-ai făcut cu
înţelepciune. Pământul este plin
de bogăţiiled Tale.
!Marea aceasta mare şi întinsă

în toate părţile! Acolo se mişcă
vietăţi fără număr, mici şi mari.

Acolo umblă corăbiile, levia-
tanul* acela pe care l-ai făcut Tu,
ca să se joace în ea.

Toate* aşteaptă de la Tine, ca
să le dai hrana la timp.

Tu le dai, ele adună; Tu Îţi
deschizi mâna, ele se satură de bu-
nătăţi.

Îţi ascunzi faţa, ele se tulbură;
le iei* suflarea, ele mor şi se întorc
în ţărâna lor.

 Trimiţi* Duhul Tăue: ele sunt
create şi înnoieşti faţa pămân-
tului.
!Gloria DDDDDomnului va fi pen-

tru totdeauna: DDDDDomnul Se* va
bucura de lucrările  Sale.
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El priveşte spre pământ, şi el
se* cutremură; atinge** munţii şi
ei fumegă.

Voi* cânta DDDDDomnului toată via-
ţa mea, voi cânta psalmi Dum-
nezeului meu cât voi fi.

Fie plăcută Lui cugetarea mea;
eu mă voi bucura în DDDDDomnul.

Păcătoşii se vor sfârşi* de pe
pământ şi cei răi nu vor mai fi.
Binecuvântează**, suflete al meu,
pe DDDDDomnul! Lăudaţi pe Domnul!a

""""" PSALMUL 105

Lăudaţi* pe DDDDDomnul, chemaţi
Numele Lui! Faceţi** cunoscut
printre popoare faptele Lui!

Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.
Gândiţi-văb* la toate lucrările  Lui
minunate!

Glorificaţi-vă în sfântul Său
Nume: să se bucure inima celor
care-L caută pe DDDDDomnul!
! Căutaţi pe DDDDDomnul şi puterea

Lui, căutaţi* neîncetat faţa Lui.
Amintiţi-vă* de lucrările Lui

minunate pe care le-a făcut, de
semnelec Lui şi de judecăţile gurii
Lui,

voi, sămânţă a lui Avraam,
slujitorul Său, fii ai lui Iacov,
aleşii Săi!

El, DDDDDomnul este Dumnezeul
nostru; judecăţile* Lui sunt pe tot
pământul.
! El Şi-a amintit* întotdeauna

de legământul Său, de Cuvântul
pe care l-a poruncit pentru o mie
de generaţii,

de legământul pe* care l-a
făcut cu Avraam şi de jurământul
Său către Isaac.
Şi l-a întărit lui Iacov ca ho-

tărâre, lui Israel ca legământ pen-
tru totdeauna,

spunând: �Ţie* îţi voi da ţara
Canaanului, sorţuld moştenirii
voastre�,

când* erau un număr mic de oa-

meni, foarte puţini şi** străini în ea,
şi mergeau de la naţiune la

naţiune, de la o împărăţie la un alt
popor,

El n-a îngăduit* nimănui să-i
asuprească şi a mustrat** împă-
raţi pentru ei,

zicând: �Nu vă atingeţi de
unşii Mei şi nu faceţi nici un rău
profeţilor Mei!�
! Şi a chemat* foamete peste

pământe; a frânt** tot toiagul
pâinii.

A trimis* un om înaintea lor:
Iosif** a fost vândut ca rob.

I-au strâns picioarele în* bu-
tuci, sufletul său a intrat în fiaref,

până la timpul când s-a îm-
plinit ce a spus: Cuvântul* DDDDDom-
nului l-a încercat.

Împăratul a trimis* şi l-a dez-
legat; stăpânitorul popoarelor l-a
eliberat.

L-a* pus domn peste casa lui
şi cârmuitor peste toate avuţiile
lui:

ca să lege după plac pe căpe-
teniile lui şi să-i înveţe pe bătrânii
lui înţelepciunea.
!  Atunci Israel a intrat în

Egipt* şi Iacov a locuit ca străing

în** ţara lui Ham.
Şi El* a înmulţit foarte multh

pe poporul Său şi l-a făcut mai
puternic decât asupritorii lui.

Le-a schimbat* inima ca să
urască pe poporul Său, ca să
uneltească împotriva slujitorilor
Săi.

L-a trimis* pe Moise, slujitorul
Său, pe Aaron, pe** care-l alesese.

Ei* au pus semnele Lui între
ei şi** minuni în ţara lui Ham.

A trimis* negură şi s-a făcut
întuneric; şi nu** s-au răzvrătit
împotriva Cuvântului Său.

Le-a schimbat* apele în sân-
ge şi le-a omorât peştii.
Ţara* lor a forfotit de broaşte,

până în camerele împăraţilor lor.
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a Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    b Sau �Istorisiţi�    c Sau �minunile�    d Lit. �frânghia de măsurat�    e Sau
�peste ţară�    f Sau �fierul i-a intrat în suflet�    g Sau �a locuit temporar�    h Sau �a făcut foarte roditor�

*Hab. 3.10.
**Ps. 144.5.

*Ps. 63.4;
146.2.

*Ps. 37.38.
Pr. 2.22.
**Vers. 1.

*1 Cr. 16.
8-22.
Is. 12.4.
**Ps. 145.4;
145.5,11.
*Ps. 77.12;
119.27.

*Ps. 27.8.

*Ps. 77.11.

*Is. 26.9.

*Lc. 1.72.

*Gen. 17.2;
22.16; 26.3;
28.13; 35.11
Lc. 1.73.
Ev. 6.17.

*Gen.13.15;
15.18.
*Gen. 34.30
Deut. 7.7;
26.5.

**Ev. 11.9.

*Gen. 35.5.
**Gen.12.17;
20.3,7.

*Gen. 41.54.
**Lev. 26.26
Is. 3.1.
Ezec. 4.16.
*Gen. 45.5;
50.20.
**Gen.37.28;
37.36.
*Gen. 39.20;
40.15.

*Gen. 41.25.

*Gen. 41.14.

*Gen. 41.40.

*Gen. 46.6.
**Ps. 78.51;
106.22.

*Ex. 1.7.

*Ex. 1.8.

*Ex. 3.10;
4.12,14.
**Num.16.5;
17.5.
*Ex. 7-12.
Ps. 78.43.
**Ps. 106.22
*Ex. 10.22.
**Ps. 99.7.

*Ex. 7.20.
Ps. 78.44.

*Ex. 8.6.
Ps. 78.45.
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El a vorbit*, şi au venit tă-
uni şi ţânţari în toate hotarele lor.

În* loc de ploaie, le-a dat grin-
dină, flăcări de foc în ţara lor.
Şi a bătut* viile lor şi smo-

chinii lor şi a sfărâmat copacii
din ţinutul lor.

El a vorbit*, şi au venit lă-
custele şi omizia fără număr;
şi au devorat orice verdeaţă

din ţara lor şi au devorat rodul
pământului lor.
Şi a lovit* pe orice întâi-năs-

cut în ţara lor, cel dintâib** rod
al întregii lor puteri.
Şi i-a scos* cu argint şi cu

aur; şi nu era nici unul care să se
clatine în seminţiile lui.

Egiptul* s-a bucurat de ple-
carea lor, pentru că frica de ei
căzuse asupra lor.
! El a întins* un nor drept

acoperământ şi un foc ca să
lumineze noaptea.

Ei au cerut*, şi El a adus pre-
peliţe şi i-a săturat cu pâine** din
ceruri.

A deschis* stânca şi au ţâşnit
ape; au curs ca un râu în locuri
uscate,

pentru  că Şi-a amintit de Cu-
vântul*  Său cel sfânt, de Avraam,
slujitorul Său.
Şi a scos pe poporul Său cu

bucurie, pe aleşii Săi cu strigăt de
bucurie.
Şi le-a dat* ţările naţiunilor,

şi au stăpânit munca popoarelor,
ca* să păzească rânduielile

Lui şi să respecte legile Lui.
Lăudaţi pe Domnul!c

PSALMUL 106

Lăudaţi pe Domnul!c  Lău-
daţi* pe DDDDDomnuld, pentru că este
bun, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna.

Cine* va spune faptele pu-
ternice ale DDDDDomnului? Cine va

face să răsune toată lauda Sa?
Ferice de cei care păzesc ju-

decata, care practică dreptatea*
în** orice timp.

Aminteşte-Ţi* de mine, DDDDDoam-
ne, cu bunăvoinţă faţă de popo-
rul Tău! Cercetează-mă prin mân-
tuirea Ta,

ca să văd binele aleşilor Tăi,
să mă bucur de bucuria naţiunii
Tale, să mă laud cu moştenirea
Ta!
! Noi am păcătuit* împreună

cu părinţii noştri, am săvârşit ne-
legiuirea, am lucrat cu răutate.

Părinţii noştri, în Egipt, n-au
fost atenţi la lucrările Tale mi-
nunatee; nu şi-au amintit de mul-
ţimea îndurărilor Tale, ci* s-au
răzvrătit lângă mare, la Marea
Roşie.

Totuşi El i-a salvat, pentru
Numele* Său, ca** să arate pu-
terea Sa.
Şi a mustrat* Marea Roşie, şi

ea a secat; şi i-a trecut** prin
adâncuri ca prin pustiu.
Şi i-a salvat* din mâna celui

care-i ura şi i-a răscumpărat din
mâna vrăjmaşului.
Şi apele* i-au acoperit pe asu-

pritorii lor: n-a rămas nici unul
din ei.

Atunci* au crezut cuvintele
Lui, au cântat lauda Lui.
! Au uitat repede* lucrările

Lui, n-au aşteptat sfatul Său.
Şi* au fost plini de poftă în

pustiu şi L-au ispitit pe Dumnezeu
în pustietate.
Şi El* le-a dat ce au cerut,

dar a trimis** uscăciune în sufle-
tele lor.

L-au invidiat* pe Moise în
tabără, pe Aaron, sfântul DDDDDom-
nului:

pământul* s-a deschis şi l-a
înghiţit pe Datan şi a acoperit
ceata lui Abiram.
Şi un foc* s-a aprins în ceata
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*Ex. 8.17,24.
Ps. 78.45.

*Ex. 9.23,25.
Ps. 78.48.

*Ps. 78.47.

*Ex. 10.4;
10.13,14.
Ps. 78.46.

*Ex. 12.29.
Ps. 78.51.
**Gen. 49.3.

*Ex. 12.35.

*Ex. 12.33.

*Ex. 13.21.
Neem. 9.12.

*Ex. 16.12.
Ps. 78.18,27.
**Ps. 78.24;
78.25.
*Ex. 17.6.
Num. 20.11.
Ps. 78.15,16.
1 Cor. 10.4.

*Gen. 15.14.

*Deut. 6.10;
6.11.
Ios. 13.7.
Ps. 78.55.
*Deut. 4.1;
4.40;
6.21-25.

*1 Cr. 16.34.
Ps. 107.1;
118.1; 136.1.

*Ps. 40.5.

*Ps. 15.2.
**Fap. 24.16
Gal. 6.9.

*Ps. 119.132

*Lev. 26.40.
1 Împ. 8.47.
Dan. 9.5.

*Ex.14.11,12

*Ezec. 20.14
**Ex. 9.16.

*Ex. 14.21.
Ps. 18.15.
Naum 1.4.
**Is. 63.11;
63.12-14.
*Ex. 14.30.

*Ex. 14.27;
14.28; 15.5.

*Ex. 14.31;
15.1.

*Ex. 15.24;
16.2; 17.2.
Ps. 78.18.
*Num. 11.4;
11.33.
1 Cor. 10.6.

*Num. 11.31
Ps. 78.29.
**Is. 10.16.

*Num. 16.1.

*Num.16.31;
16.32.
Deut. 11.6.

*Num.16.35;
16.46.

 a Sau �lăcuste tinere�    b Sau �începutul�    c Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    d Sau �Mulţumiţi Domnului�
e Sau �minunile Tale�
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lor; o flacără i-a mistuit pe cei răi.
! Au făcut un* viţel în Horeb

şi s-au închinat unui chip turnat.
Şi au schimbat* gloria lor cu

imaginea unui bou care mănâncă
iarbă.

L-au uitat* pe Dumnezeu,
Mântuitorul lor, care făcuse lucruri
mari în Egipt,

lucrări minunate în ţara* lui
Ham, lucruri înfricoşătoare la
Marea Roşie.
Şi* a spus că i-ar fi omorât,

dacă Moise, alesul Său, n-ar fi
stat** la spărtură înaintea Lui ca
să abată mânia Lui, să nu-i o-
moare.
! Şi au dispreţuit ţara* cea

plăcută; n-au** crezut Cuvântul
Său;
şi* au murmurat în corturile

lor: n-au ascultat de glasul DDDDDom-
nului.
Şi* El Şi-a ridicat** mânaa

împotriva lor, că-i va face să cadă
în pustiu
şi că* va face să cadă sămânţa

lor printre naţiuni şi-i va împrăştia
prin ţări.
! Şi ei* s-au alipit de Baal-

Peor şi au mâncat jertfele mor-
ţilorb.
Şi L-au provocat prin faptele

lor şi a izbucnit o plagă printre
ei.

Atunci* s-a ridicat Fineas şi a
făcut judecată şi plaga a fost
oprită.
Şi aceasta i s-a socotit ca*

dreptate din generaţie în gene-
raţie, pentru totdeauna.
! Şi* L-au mâniat la apele

Meriba şi** a fost rău pentru Moi-
se din cauza lor,

pentru că* i-au întărâtat duhul;
şi el a vorbit nechibzuit cu buzele
lui.
! N-au* nimicit popoarele,

cum** le spusese DDDDDomnul,
ci* s-au amestecat cu naţiuni-

le şi au învăţat faptele lor
şi* au slujit idolilor lor, iar ei**

le-au fost o cursă.
Şi au jertfit* demonilor** pe

fiii lor şi pe fiicele lor
şi au vărsat sânge nevinovat,

sângele fiilor lor şi al fiicelor lor,
pe care i-au jertfit idolilor Ca-
naanului; şi ţara* a fost profanată
de sânge.
Şi s-au întinat* prin faptele

lor şi au curvit** prin practicile
lor.
! Şi mânia DDDDDomnului s-a a-

prins* împotriva poporului Său şi
El S-a dezgustat de moştenirea**
Sa.
Şi i-a dat* în mâna naţiunilor

şi cei care-i urau au stăpânit pes-
te ei.
Şi vrăjmaşii lor i-au asuprit

şi au fost supuşi sub mâna lor.
De* multe ori El i-a scăpat,

dar ei L-au întristat prin sfatul lor
şi au fost înjosiţi prin nelegiuirea
lor.

Dar El a privit la necazul lor,
când a auzit* strigătul lor.
Şi Şi-a* amintit, în favoarea

lor, de legământul Său şi I-a părut
rău**, după� mulţimea îndură-
rilor Sale.
Şi a făcut* să găsească milă

înaintea tuturor celor care-i lua-
seră captivi.
! Mântuieşte-ne*, DDDDDoamne

Dumnezeul nostru, şi adună-ne
dintre naţiuni, ca să lăudăm sfân-
tul Tău Nume, ca să ne glorifi-
căm cu lauda Ta!

# # #

Binecuvântat* să fie DDDDDomnul,
Dumnezeul lui Israel, din eter-
nitate şi pentru eternitate! Şi tot
poporul să zică: �Amin! Lăudaţi
pe Domnul!c�
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*Ex. 32.4.

*Ier. 2.11.
Rom. 1.23.

*Ps. 78.11.

*Ps. 78.51;
105.23,27.

*Ex. 32.10;
32.11,32.
Deut. 9.19;
9.25; 10.10.
Ezec. 20.13.
**Ezec.13.5;
22.30.
*Deut. 8.7.
Ier. 3.19.
Ezec. 20.6.
**Ev. 3.18.

*Num. 14.2;
14.27.
*Num.14.28
Ps. 95.11.
Ezec. 20.15.
Ev. 3.11,18.
**Ex. 6.8.
Deut. 32.40.

*Lev. 26.33.
Ps. 44.11.
Ezec. 20.23.

*Num. 25.2;
25.3; 31.16.
Deut. 4.3;
32.17.
Osea 9.10.
Apoc. 2.14.

*Num. 25.7;
25.8.

*Num. 25.
11-13.

*Num. 20.3;
20.13.
Ps. 81.7.
**Num.20.12
Deut. 1.37;
3.26.
*Num.20.10

*Jud. 1.21;
1.27-29.

**Deut. 7.2;
7.16.
Jud. 2.2.
*Jud. 3.5,6.
Is. 2.6.
1 Cor. 5.6.
*Jud. 2.12;
2.13,17,19;
3.6,7.
**Ex. 23.33.
Deut. 7.16.
Jud. 2.3;
2.14,15.
*2 Împ. 16.3.
Is. 57.5.
Ezec. 16.20;
20.26.
**Lev. 17.7.
Deut. 32.17.
2 Cr. 11.15.
1 Cor. 10.20.
*Num. 35.33
*Ezec.20.18;
20.30,31.
**Num.15.39
*Jud. 14.19.
Ps. 78.59,62.
**Deut. 9.29
*Jud. 2.14.
Neem. 9.27.

*Jud. 2.16.

*Jud. 3.9;
4.3; 6.7;
10.10.
*Lev. 26.41;
26.42.
**Jud. 2.18.
�Ps. 51.1;
69.16.
Is. 63.7.
Plân. 3.32.
*Ezra 9.9.
Ier. 42.12.

*1 Cr. 16.35;
16.36.

*Ps. 41.13.

a  Sau �a jurat�    b Jertfe oferite lui Mot, zeul morţilor printre canaaniţi    c Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�
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CARTEA  A  CINCEA

PSALMUL 107

Lăudaţi* pe DDDDDomnul, pentru că
este bun**, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Aşa să spună cei răscumpăraţi
ai DDDDDomnului, pe* care i-a răscum-
părat din** mâna asupritorului
şi i-a adunat din ţări, de la ră-

sărit şi de la apus, de la nord şi
de la mare.

Ei rătăceau* prin pustiu, pe o
cale neumblată**, nu găseau ce-
tate de locuit.

Flămânzi şi însetaţi, sufletul
li se sfârşea în ei.

Atunci* au strigat către DDDDDom-
nul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor
şi i-a condus pe o cale* dreap-

tă, ca să ajungă într-o cetate de
locuit.

O, de L-ar lăuda* pe DDDDDomnula

pentru bunătatea Lui şi pentru lu-
crările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!

Pentru  că El a săturat* sufle-
tul însetatc şi a umplut de bunătăţi
sufletul flămând.
! Cei care locuiau* în întu-

neric şi în umbra morţii erau în-
cătuşaţi** în apăsare şi în fiare,

pentru că s-au* răzvrătit îm-
potriva cuvintelor lui Dumnezeu
şi au dispreţuit sfatul** Celui
Preaînalt;
şi El le-a smerit inima prin

suferinţă, s-au poticnit şi nu* era
nimeni care să-i ajute.

Atunci au strigat către DDDDDom-
nul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor.

I-a scos* din întuneric şi din
umbra morţii şi le-a rupt lanţurile.

O, de L-ar lăuda pe  DDDDDomnul
pentru bunătatea Lui şi pentru
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�Iov 33.28;
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lucrările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!

Pentru  că El a zdrobit* por-
ţile de aramă şi a sfărâmat zăvoa-
rele de fier.
! Nebunii, pentru* calea fă-

rădelegii lor şi din cauza fărăde-
legiuirilor lor, sunt chinuiţi.

Sufletul* lor se dezgustase de
orice hrană şi se apropiau de**
porţile morţii.

Atunci au strigat către DDDDDom-
nul în strâmtorarea lor; El i-a
scăpat din necazurile lor.

A trimis* Cuvântul Său şi i-a vin-
decat** şi i-a� scos din gropile lor.

O, de L-ar lăuda pe DDDDDomnul
pentru bunătatea Lui şi pentru lu-
crările Lui minunateb faţă de fiii
oamenilor!
Şi să* aducă jertfe de mul-

ţumire şi să** istorisească lucră-
rile Lui cu strigăt de bucurie.
! Cei care coboară pe mare în

corăbii, care fac comerţ pe ape mari,
aceia văd lucrările DDDDDomnului şi

lucrările Lui minunateb în adânc.
Pentru că El a vorbit şi* a stâr-

nit vânt furtunos, care a ridicat
valurile măriid.

Se ridică spre ceruri, coboară
în adâncuri, sufletul* lor se topeş-
te din cauza primejdiei;

se întorc şi se clatină ca un
om beat şi toată înţelepciunea lor
ajunge zadarnică.

Atunci au strigat către DDDDDom-
nul în strâmtorarea lor; şi El i-a
scos din necazurile lor.

El opreşte* furtuna, schim-
bând-o în linişte, şi valurile se
potolesce.
Şi ei se bucură că s-au liniştit

şi El îi conduce în portul pe care-l
doreau.
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O, de L-ar lăuda pe Domnul
pentru bunătatea Lui şi pentru
lucrările Lui minunatea faţă de fiii
oamenilor!

Să-L înalţe în* adunarea po-
porului şi să-L laude în sfatul
bătrânilor!
! El schimbă* râurile în pus-

tiu şi izvoarele de apă în pământ
uscat,

pământul* roditor în pământ
sărat, din cauza răutăţii locui-
torilor lui.

El schimbă* pustiul în iaz de
apă şi pământul uscat în izvoare
de apă.
Şi acolo El îi face să locuias-

că pe cei flămânzi şi ei întemeia-
ză o cetate de locuit;
şi seamănă câmpii şi sădesc

vii, care le aduc rod.
Şi El* îi binecuvântează şi ei

se** înmulţesc mult; şi El nu lasă
să li se micşoreze turmele;
şi ei sunt împuţinaţi* şi cople-

şiţi prin asuprire, nenorocire şi
suferinţă.

El* varsă dispreţ asupra celor
mari şi-i face să rătăcească prin-
tr-un pustiu fără drum,

dar* El ridică pe cel sărac din
întristare şi înmulţeşte** familii-
le ca nişte turme.

Cei* drepţi vor vedea şi se vor
bucura şi orice nelegiuire** îşi va
închide gura.
! Cine* este înţelept va lua

seama la aceste lucruri şi va
înţelegeb îndurările DDDDDomnului.

PSALMUL 108

O cântare. Un psalm al lui David.

Inima mea este tare*, Dumne-
zeule! Voi cânta, da, voi cânta
psalmi chiar cu sufletul meuc.

Treziţi-vă*, liră şi harfă! Mă
voi trezi în zorid.
! Te voi lăuda printre popoa-

re, DDDDDoamne, şi-Ţi voi cânta psalmi
printre popoare:

pentru că bunătatea Ta este
mare, mai presus de ceruri, şi
adevărul Tău până la nori.

Înalţă-Te*, Dumnezeule, mai
presus de ceruri şi gloria Ta să fie
peste tot pământul!

Pentru ca* preaiubiţii Tăi să
fie scăpaţi, salvează prin dreapta
Ta şi răspunde-mie!
! Dumnezeu a vorbit în sfin-

ţenia Saf: �Mă voi bucura mult,
voi împărţi Sihemul şi voi măsu-
ra valea Sucot.

Al Meu este Galaadul, al Meu
Manase; şi Efraim este tăriag ca-
pului Meu; Iuda* este legiuitorul
Meu;

Moab este ligheanul în care
Mă spăl; asupra Edomului Îmi
arunc sandaua; Filistia, scoate
strigăte de bucurie pentru Mine!�
! Cine* mă va conduce în

cetatea cea tare? Cine mă va duce
până la Edom?

Nu Tu, Dumnezeule, care
ne-ai respins? Şi nu ieşi, Dum-
nezeule, cu oştirile noastre?

Dă-ne ajutor împotriva vrăj-
maşuluih, pentru că zadarnic este
ajutorul omului.

Cu* Dumnezeu vom face
fapte mari; şi El îi va călca în pi-
cioare pe vrăjmaşii noştri.

PSALMUL 109

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

Dumnezeul laudei mele, nu*
tăcea!

Pentru că gura celui rău şi gura
înşelăciunii s-au deschis împo-
triva mea, vorbesc împotriva meai

cu limbă mincinoasă
şi m-au înconjurat cu cuvinte

de ură şi luptă împotriva mea
fără* temei.
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*Ps. 22.22;
22.25; 111.1.

*1 Împ.17.1;
17.7.

*Gen. 13.10;
14.3; 19.25.

*Ps. 114.8.
Is. 41.18.

*Gen. 12.2;
17.16,20.
**Ex. 1.7.

*2Împ.10.32

*Iov 12.21;
12.24.

*1 Sam. 2.8.
Ps. 113.7,8.
**Ps. 78.52.
*Iov 22.19.
Ps. 52.6;
58.10.
**Iov 5.16.
Ps. 63.11.
Pr. 10.11.
Rom. 3.19.
*Ps. 64.9.
Ier. 9.12.
Osea 14.9.

*Ps. 57.7.

*Ps. 57.8-11

*Ps. 57.5;
57.11.

*Ps. 60.5.

*Gen. 49.10

*Ps. 60.9.

*Ps. 60.12.

*Ps. 83.1.

*Ps. 35.7;
69.4.
Ioan 15.25.

 a Sau �minunile Lui�     b Sau �să ia seama ... şi să înţeleagă�    c Lit. �chiar cu gloria mea�    d Sau �Voi trezi
zorile�    e Sau �răspunde-ne�    f Sau �din sfântul Său locaş�    g Sau �coiful�    h Sau �ca să ieşim din necaz�
i Sau �îmi vorbesc�



653

PSALMII

Pentru dragostea mea, ei mi-au
fost adversari, dar eu mă roga.
Şi ei* mi-au întors rău pentru

bine şi ură pentru dragostea mea.
! Pune peste el un nelegiuit,

şi un adversarb* să stea la dreap-
ta lui.

Când va fi judecat, să fie găsit
vinovat şi rugăciunea* să-i fie ca
un păcat!

Zilele lui să fie puţine şi sluj-
ba* lui s-o ia altul!

Fiii* lui să rămână orfani şi
soţia lui, văduvă!

Fiii lui să fie vagabonzi şi să cer-
şească şi să umble căutându-şi pâi-
nea departe de locurile lor pustiite!

Cămătarul* să arunce plasa
peste tot ce este al lui şi străinii
să-i jefuiască munca!

Să nu fie nimeni care să-şi în-
tindă bunătatea peste el şi nimeni
să nu se îndure de orfanii lui!

Urmaşii* lui să fie lepădaţi,
să** li se şteargă numele în gene-
raţia următoare!

Nelegiuirea* părinţilor lui să
fie amintită înaintea DDDDDomnului şi
păcatul** mamei lui să nu se
şteargă!

Să fie neîncetat înaintea DDDDDom-
nului, ca să* le şteargă amintirea
de pe pământ,

pentru  că nu şi-a amintit să se
îndure, ci a persecutat pe cel în-
tristat şi sărac şi pe cel cu* inima
zdrobită, ca să-l ucidă.
Şi a iubit* blestemul: să vină

peste el! Şi nu şi-a găsit plăcerea
în binecuvântare: să fie departe
de el!

Să fie îmbrăcat cu blestemul
ca haină a lui şi să* intrec înă-
untrul lui ca apa, şi în oasele lui
ca untdelemnul!

Să-i fie ca un veşmânt cu care
se acoperă şi ca un brâu cu care
să se încingă întotdeauna!

Aceasta să fie, de la DDDDDomnul,
răsplata adversarilor mei şi a celor

care vorbesc de rău împotriva su-
fletului meu.
! Dar Tu, Doamne, Dumne-

zeuled, lucrează pentrue mine, da-
torită Numelui Tău; pentru că în-
durarea Ta este bună, salvează-mă,

pentru că sunt întristat şi sărac
şi inima îmi este rănită înăuntrul
meu.

Trec ca* o umbră când se
alungeşte, sunt aruncat încoace şi
încolo ca lăcusta.

Genunchii* mi se clatină de
post şi carnea mi-a slăbit, este fără
grăsime.
Şi eu am ajuns de batjocura*

lor; când mă văd, ei dau** din cap.
Ajută-mă, DDDDDoamne, Dumne-

zeul meu! Salvează-mă, după
bunătatea Ta,
şi* ei să ştie că aceasta este

mâna Ta, că Tu, DDDDDoamne, ai făcut
aceasta!

Ei să* blesteme, dar Tu bine-
cuvântează. Dacă se ridică, să se
ruşineze şi slujitorul** Tău să se
bucure.

Adversarii* mei să fie îmbră-
caţi cu dispreţ şi să se acopere cu
ruşinea lor ca şi cu o manta.
! Voi mulţumi mult DDDDDomnu-

lui cu gura mea şi Îl* voi lăuda în
mijlocul mulţimii,

pentru  că* a stat la dreapta
celui sărac, ca să-l salveze de cei
care-i judecau sufletul.

PSALMUL 110

Un psalm al lui David.

DDDDDomnul* a zis Domnului meu:
�Şezi la dreapta Mea, până îi voi
pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut
al picioarelor Tale�.
! DDDDDomnul va trimite din Sion

sceptrul puterii Tale: �Domneşte
în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!�

În ziua puteriif Tale, poporul*
Tău va fig un dar de bunăvoie
în** sfântă splendoareh; din sânul
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*Ps. 35.12;
38.20.
*Zah. 3.1.

*Pr. 28.9.

*Fap. 1.20.

*Ex. 22.24.

*Iov 5.5;
18.9.

*Iov 18.19.
Ps. 37.28.
**Pr. 10.7.

*Ex. 20.5.
**Neem. 4.5.
Ier. 18.23.

*Iov 18.17.
Ps. 34.16.

*Ps. 34.18.

*Pr. 14.14.
Ezec. 35.6.

*Num. 5.22.

*Ps. 102.11;
144.4.

*Ev. 12.12.

*Ps. 22.6,7.
**Mt. 27.39.

*Iov 37.7.

*2Sam.16.11;
16.12.
**Is. 65.14.

*Ps. 35.26;
132.18.

*Ps. 35.18;
111.1.

*Ps. 16.8;
73.23; 110.5;
121.5.

*Ps. 45.6,7.
Mt. 22.44.
Mc. 12.36.
Lc. 20.42.
Fap. 2.34.
1 Cor. 15.25.
Ev. 1.13.
1 Pet. 3.22.

*Jud. 5.2.
**Ps. 96.9.

a Lit. �dar eu � rugăciunea�    b Sau �Satan�    c Sau �S-a îmbrăcat cu blestemul ca haină a lui, să intre�
d Ebr. �Yahve Adonai�    e Lit. �cu�    f Sau �oştirii�    g Sau �se va oferi�    h Sau �în splendorile sfinţeniei�
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aurorei va veni la Tine roua
tinerilor Tăi.

DDDDDomnul a jurat şi nu-I* va
părea rău: �Tu** eşti preot pentru
totdeauna, după rânduiala lui
Melhisedec�.
! Domnul de la* dreapta Ta

îi va zdrobi pe împăraţi în** ziua
mâniei Sale.

El va judeca printre naţiuni,
va umple totul cu trupuri moarte;
va zdrobi* pe conducătorula unei
ţări marib.

El va bea din* pârâu pe cale,
de** aceea îşi va înălţa capul.

""""" PSALMUL 111c

Lăudaţi pe Domnul!d Voi lău-
da* pe DDDDDomnul cu toată inima,
în sfatul celor drepţi  şi  în
adunare.
! Mari* sunt lucrările DDDDDom-

nului, cercetate** de toţi cei care
îşi găsesc plăcerea în ele.

Lucrarea Lui este glorioasă şi
măreaţă* şi dreptatea Lui rămâne
pentru totdeauna.

El a lăsat o aducere-aminte a
lucrărilor Sale minunatee, DDDDDom-
nul este plin* de îndurare şi milos.

El dă* hrană celor care se tem
de El; Îşi aminteşte întotdeauna
de legământul Său.

El a arătat poporului Său pu-
terea lucrărilor Sale, ca să le dea
moştenirea naţiunilor.

Lucrările mâinilor Sale sunt
adevăr* şi judecatăf; toate rân-
duielile Lui sunt sigure**,

întărite* pentru totdeauna,
pentru eternitate, făcute** în
adevăr şi dreptate.

A trimis poporului Său răs-
cumpărarea*, a poruncit legămân-
tul Său pentru totdeauna; Numele
Lui este sfânt** şi înfricoşător.

Teama de DDDDDomnul este înce-
putul* înţelepciunii; toţi cei care

le împlinescg vor avea o bună
înţelegereh; lauda Lui rămâne
pentru totdeauna.

PSALMUL 112c

Lăudaţi pe Domnul!d Ferice*
de omul care se teme de DDDDDomnul,
care** găseşte multă plăcere în
poruncile Lui!

Sămânţa lui va fi puternică*
în ţarăi; generaţia celor drepţi va
fi binecuvântată.

Averea şi bogăţiile* vor fi în
casa lui şi dreptatea lui rămâne
pentru totdeauna.
! Lumina* răsare în întuneric

pentru  cei drepţi. El este plin de
îndurare şi milos şi drept.

Ferice* de omul care este în-
durător şi dă cu împrumut! El îşi
va susţine cauza** în judecatăj;

de aceea nu* se va clătina
niciodată. Amintirea** celui drept
va fi pentru totdeauna.

Nu se va teme de* o veste rea;
inima** lui este tare, încrezân-
du-se� în DDDDDomnul;

inima lui este întărită; el nu se
teme, până când va privi* peste
vrăjmaşii săi.

El răspândeşte*, dă săracilor;
dreptatea** lui rămâne pentru
totdeauna; cornul� său se va înăl-
ţa în glorie.
! Cel rău* va vedea şi se va

mânia, va scrâşni** din dinţi şi
se� va topi. Dorinţa�� celor răi va
pieri.

PSALMUL 113

Lăudaţi pe Domnul!d Lău-
daţi*, voi, slujitori ai DDDDDomnului,
lăudaţi Numele DDDDDomnului!

Fie* Numele DDDDDomnului bine-
cuvântat, de acum şi pentru tot-
deauna!

De la* răsăritul soarelui până
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*Num. 23.19
**Zah. 6.13.
Ev. 5.6;
6.20;
7.17,21.

*Ps. 16.8.
**Ps. 2.5,12
Rom. 2.5.
Apoc. 11.18
*Ps. 68.21.
Hab. 3.13.

*Jud. 7.5,6.
**Is. 53.12.

*Ps. 35.18;
89.5; 107.32;
109.30;
149.1.

*Iov 38;39;
40;41.
Ps. 92.5;
139.14.
Apoc. 15.3.
**Ps. 143.5.
*Ps. 145.4;
145.5,10.

*Ps. 86.5;
103.8.

*Mt. 6.26;
6.33.

*Apoc. 15.3
**Ps. 19.7.

*Is. 40.8.
Mt. 5.18.
**Ps. 19.9.

*Mt. 1.21.
Lc. 1.68.
**Lc. 1.49.

*Deut. 4.6.
Iov 28.28.
Pr. 1.7; 9.10
Ecl. 12.13.

*Ps. 128.1.
**Ps.119.16;
119.35,47;
119.70,143.

*Ps. 25.13;
37.26;
102.28.

*Mt. 6.33.

*Iov 11.17.
Ps. 97.11.

*Ps. 37.26.
Lc. 6.35.
**Ef. 5.15.
Col. 4.5.

*Ps. 15.5.
**Pr. 10.7.

*Pr. 1.33.
**Ps. 57.7.
�Ps. 64.10.

*Ps. 59.10;
118.7.

*2 Cor. 9.9.
**Deut.24.13
Vers. 3.
�Ps. 75.10.

*Lc. 13.28.
**Ps. 37.12.
�Ps. 58.7,8.
��Pr. 10.28;
11.7.

*Ps. 135.1.

*Dan. 2.20.

*Is. 59.19.
Mal. 1.11.

 a Lit. �capul�    b Lit. �peste o ţară mare�    c În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărei părţi de verset
urmează în ordine alfabetică    d Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    e Sau �a minunilor Sale�    f Sau �dreptate�
g Rânduielile    h Sau �pricepere�    i Sau �pe pământ�    j Sau �îşi va rândui cuvintele (lucrurile) cu judecată�
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la apusul lui, fie Numele DDDDDomnu-
lui lăudat!

DDDDDomnul este preaînalt*, mai
presus de toate naţiunile; gloria
Lui este mai** presus de ceruri.
! Cine* este ca DDDDDomnul Dum-

nezeul nostru? El Şi-a aşezat
locuinţa în înălţime.

El* Se pleacă să privească în
ceruri şi pe pământ.

El* îl ridică din ţărână pe cel
sărac, îl înalţă din gunoi pe cel lipsit,

ca să* şadă cu cei mari, cu cei
mari ai poporului Său.

El* face ca femeia stearpă
să locuiască într-o casă, ca o
mamă veselă în mijlocul copiilor
ei. Lăudaţi pe Domnul!a

""""" PSALMUL 114

Când a ieşit* Israel din Egipt,
casa lui Iacov dintr-un** popor
de limbă străină,

Iuda* a fost sfântul Său locaş,
Israel stăpânirea Sa.
! Marea* a văzut şi a fugit,

Iordanul** s-a întors înapoi,
munţii* au sărit ca berbecii,

dealurile ca mieii.
! Ce* ai tu, mare, de fugi? tu,

Iordanule, de te întorci înapoi?
Voi, munţilor, de săriţi ca

berbecii? voi, dealurilor, ca mieii?
Cutremură-te înaintea Dom-

nului, pământule, înaintea Dum-
nezeuluib lui Iacov,

care* a schimbat stânca în iaz
de apă, piatra tarec în izvor de ape!

PSALMUL 115

Nu nouă*, DDDDDoamne, nu nouă,
ci Numelui Tău dă-i glorie, pentru
bunătatea Ta, pentru adevărul
Tăud!
! Pentru ce să zică naţiunile:

�Unde* este dar Dumnezeul lor?�
Dar Dumnezeul* nostru este

în ceruri: tot ce I-a plăcut a făcut.
Idolii* lor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor omului.

Au gură şi nu vorbesc, au ochi
şi nu văd,

au urechi şi nu aud, au nas şi
nu miros,

au mâini şi nu ating, au pi-
cioare şi nu umblă, nu scot nici
un sunet din gâtul lor.

Da, cei care* i-au făcut, toţi
cei care se încred în ei, sunt ca ei.
! Israele*, încrede-te în DDDDDom-

nul! El este ajutorul** lor şi scu-
tul lor.

Casă a lui Aaron, încredeţi-vă
în DDDDDomnul! El este ajutorul lor
şi scutul lor.

Cei care vă temeţi de DDDDDomnul,
încredeţi-vă în DDDDDomnul! El este
ajutorul lor şi scutul lor.
!  DDDDDomnul Şi-a amintit de

noi: El va binecuvânta, va bine-
cuvânta casa lui Israel, va bine-
cuvânta casa lui Aaron,

va* binecuvânta pe cei care
se tem de DDDDDomnul, pe cei mici
împreună cu cei mari.

DDDDDomnul vă va înmulţi, pe voi
şi pe copiii voştri.

Voi sunteţi binecuvântaţi* de
DDDDDomnul, care** a făcut cerurile
şi pământul.
! Cerurile sunt cerurile DDDDDom-

nului, dar pământul l-a dat fiilor
oamenilor.

Nu* morţii Îl laudă pe Domnule,
nici toţi cei care coboară în tăcere;

ci* noi Îl vom binecuvânta pe
Domnule, de acum şi pentru tot-
deauna. Lăudaţi pe Domnul!a

PSALMUL 116

Iubesc* pe DDDDDomnul, pentru că a
auzit glasul meu, cererile mele.

Pentru că Şi-a plecat urechea
spre mine, de aceea Îl voi chema
în tot timpul zilelor mele.
! Legăturile* morţii mă încon-

juraseră şi mă ajunseseră spai-
mele Locuinţei morţilor; găsisem
necaz şi întristare;

dar am chemat Numele DDDDDom-
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*Ps. 97.9;
99.2.
**Ps. 8.1.

*Ps. 89.6.

*Ps. 11.4;
138.6.
Is. 57.15.
*1 Sam. 2.8.
Ps. 107.41.

*Iov 36.7.

*1 Sam. 2.5.
Ps. 68.6.
Is. 54.1.
Gal. 4.27.

*Ex. 13.3.
**Ps. 81.5.

*Ex. 6.7;
19.6; 25.8;
29.45,46.
Deut. 27.9.
*Ex. 14.21.
Ps. 77.16.
**Ios.3.13,16
*Ps. 29.6;
68.16.
Hab. 3.6.
*Hab. 3.8.

*Ex. 17.6.
Num. 20.11.
Ps. 107.35.

*Is. 48.11.
Ezec. 36.32.

*Ps. 42.3,10;
79.10.
Ioel 2.17.
*1 Cr. 16.26.
Ps. 135.6.
Dan. 4.35.
*Deut. 4.28.
Ps.135.15-17
Ier. 10.3.

*Ps. 135.18.
Is. 44.9-11.
Iona 2.8.
Hab.
2.18,19.
*Ps. 118.2-4;
135.19,20.
**Ps. 33.20.
Pr. 30.5.

*Ps. 128.1,4.

*Gen. 14.19.
**Gen. 1.1.
Ps. 96.5.

*Ps. 6.5;
88.10-12.
Is. 38.18.
*Ps. 113.2.
Dan. 2.20.

*Ps. 18.1.

*Ps. 18.4-6.

a Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    b Ebr. �Eloah�    c Sau �cremenea�    d Sau �pentru credincioşia Ta�    e Ebr. �Yah�
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nului rămâne pentru totdeauna.
Lăudaţi pe Domnul!d

PSALMUL 118

Lăudaţi* pe DDDDDomnule, pentru
că este bun, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!

Să* spună Israel: �Pentru că
bunătatea Lui rămâne pentru tot-
deauna!�

Să spună casa lui Aaron:
�Pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!�

Să spună cei care se tem de
DDDDDomnul: �Pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!�
! În* necaz L-am chemat pe

Domnulf, Domnulf mi-a răspuns
şi m-a scos la** loc larg.

DDDDDomnul* este pentru mine, nu
mă voi teme; ce-mi va face omul?

DDDDDomnul* este pentru mine
între cei care mă ajută; şi eu voi
privi** peste cei care mă urăsc.

Mai* bine este să-ţi pui încre-
derea în DDDDDomnul, decât să te
încrezi în om;

mai* bine este să-ţi pui încre-
derea în DDDDDomnul, decât să te
încrezi în cei mari.
! Toate naţiunile mă înconju-

raseră; şi în Numele DDDDDomnului
le-am nimicitg.

Mă înconjuraseră*, da, mă
înconjuraseră; şi în Numele DDDDDom-
nului le-am nimicitg.

Mă înconjuraseră ca* nişte
albine; s-au stins ca** un foc de
spini: şi în Numele DDDDDomnului
le-am nimicitg.
! Tu m-ai împins foarte tare,

ca să cad, dar DDDDDomnul m-a ajutat.
Domnulf este tăria* mea şi

cântarea mea şi El a devenit mân-
tuirea mea.
!  Strigătul de triumf şi de

salvare este în corturile celor
drepţi: dreapta DDDDDomnului face
fapte mari!
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nului: �Te rog, DDDDDoamne, scapă-mi
sufletul!�

DDDDDomnul este plin* de îndurare şi
drept**; şi Dumnezeul nostru este
milos.

DDDDDomnul păzeşte pe cei simpli;
eram doborât şi El m-a salvat.
! Întoarce-te, suflete al meu,

la odihna* ta, pentru că DDDDDom-
nul** ţi-a făcut bine!

Pentru că* Tu ai salvat sufletul
meu de la moarte, ochii mei de
lacrimi, picioarele mele de cădere.

Voi umbla înaintea DDDDDomnului
pe* pământula celor vii.

Am crezut*, de aceea am
vorbit. Am fost foarte necăjit.

În* neliniştea mea, spuneam:
�Orice** om este mincinos!�

Cum voi răsplăti DDDDDomnului
toate binefacerile Lui faţă de
mine?

Voi înălţa paharul mântuiriib

şi voi chema Numele DDDDDomnului;
îmi voi împlini* jurămintele

faţă de DDDDDomnul, înaintea între-
gului Său popor.

Scumpă* este în ochii DDDDDom-
nului moartea sfinţilor Săic.
! Te rog, DDDDDoamne, pentru că

sunt cu adevărat robul* Tău; sunt
robul Tău, fiul** roabei Tale; Tu
mi-ai dezlegat legăturile.
Ţie Îţi voi aduce o jertfă* de

mulţumire şi voi chema Numele
DDDDDomnului.

Îmi voi împlini jurămintele
faţă de DDDDDomnul, da, înaintea
întregului Său popor,

în curţile* casei DDDDDomnului, în
mijlocul tău, Ierusalime. Lăudaţi
pe Domnul!d

PSALMUL 117

Lăudaţi* pe DDDDDomnul, toate
naţiunile; măriţi-L, toate po-
poarele!

Pentru că mare este bunătatea
Lui faţă de noi şi adevărul* DDDDDom-
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*Ps. 103.8.
**Ezra 9.15.
Neem. 9.8.
Ps. 119.137;
145.17.

*Ier. 6.16.
Mt. 11.29.
**Ps. 13.6;
119.17.
*Ps. 56.13.

*Ps. 27.13.

*2 Cor. 4.13.

*Ps. 31.22.
**Rom. 3.4.

*Vers. 18.
Ps. 22.25.
Iona 2.9.

*Ps. 72.14.

*Ps.119.125;
143.12.
**Ps. 86.16.

*Lev. 7.12.
Ps. 50.14;
107.22.

*Ps. 96.8;
100.4; 135.2.

*Rom.15.11

*Ps. 100.5.

*1 Cr. 16.8;
16.34.
Ps. 106.1;
107.1; l36.1
*Ps. 115.9.

*Ps. 120.1.
**Ps. 18.19.

*Ps. 27.1;
56.4,11;
146.5.
Is. 51.12.
Ev. 13.6.
*Ps. 54.4.
**Ps. 59.10.

*Ps. 40.4;
62.8,9.
Ier. 17.5,7.

*Ps. 146.3.

*Ps. 88.17.

*Deut. 1.44.
**Ecl. 7.6.
Naum 1.10.

*Ex. 15.2.
Is. 12.2.

a Sau �pământurile�; sau �în ţările�    b Lit. �mântuirilor�    c Sau �celor evlavioşi ai Săi�   d Aleluia!, ebr.
�Halelu-Yah�    e Sau �Mulţumiţi DDDDDomnului�    f Ebr. �Yah�     g Sau �le-am tăiat în bucăţi�
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Dreapta* DDDDDomnului este înăl-
ţată, dreapta DDDDDomnului face fapte
mari!

Nu* voi muri, ci voi trăi şi
voi** istorisi faptele Domnuluia.

Domnula m-a disciplinat* cu
asprime, dar nu m-a dat morţii.
! Deschideţi-mi* porţile drep-

tăţii; voi intra prin ele, voi lăuda
pe Domnula.

Aceasta* este poarta DDDDDomnului:
cei drepţi vor intra prin** ea.

Îţi voi mulţumi  pentru că mi-ai*
răspuns şi ai devenit** mântuirea
mea.
! Piatra* pe care au lepădat-o

ziditorii a ajuns cap de unghi.
De la DDDDDomnul a fost aceasta;

este minunatb în ochii noştri.
Aceasta este ziua pe care a

făcut-o DDDDDomnul; să ne bucurăm
şi să ne veselim în ea.

DDDDDoamne, mântuieşte, Te rog!
DDDDDoamne, dă prosperitate, Te rog!

Binecuvântat* fie cel care vine
în Numele DDDDDomnului! V-am
binecuvântat din casa DDDDDomnului.
! DDDDDomnul este Dumnezeu şi

El ne-a dat* lumină. Legaţi cu fu-
nii jertfa până la coarnele alta-
rului.

Tu eşti Dumnezeul* meu, şi
Te voi lăudac; Dumnezeul meu,
Te voi înălţa.

Lăudaţi* pe DDDDDomnuld, pentru
că este bun, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!

""""" PSALMUL 119e

Ferice de cei fără vină pe cale,
care* umblă în legea DDDDDomnului.

Ferice de cei care păzesc
mărturiile Sale, care Îl caută din
toată inima,

da, care* nu fac nici o ne-
dreptate; ei umblă în căile Sale.

Tu ai poruncit rânduielile

Tale, ca să fie păzite cu grijă.
O, de-ar urmări căile mele să

păzească hotărârile Tale!
Atunci* nu-mi va fi ruşine

când voi lua seama la toate po-
runcile Tale.

Te voi lăuda* cu o inimă
dreaptă, când voi învăţa judecăţile
dreptăţii Tale.

Voi păzi hotărârile Tale, nu
mă părăsi de tot!

Cum îşi va ţine tânărul curată
cărarea? Păzindu-se după Cu-
vântul Tău.

Te-am* căutat din toată inima
mea; nu mă lăsa să mă abat** de
la poruncile Tale.

Am ascuns Cuvântul Tăuf în*
inima mea, ca să nu păcătuiesc
împotriva Ta.

Binecuvântat eşti, DDDDDoamne,
învaţă-mă* hotărârile Tale.

Am istorisit* cu buzele mele
toate judecăţile gurii Tale.

M-am bucurat pe calea măr-
turiilor Tale ca de toate bogăţiile.

Voi medita* la rânduielile Tale
şi voi lua seama la cărările Tale.

Mă voi desfăta* în hotărârile
Tale, nu voi uita Cuvântul Tău.

Fă* bine slujitorului Tău, şi voi
trăi şi voi păzi Cuvântul Tău.

Deschide-mi ochii, şi voi ve-
dea lucrurile minunateg care sunt
în legea Ta.

Sunt străin* în ţarăh; nu-mi
ascunde poruncile Tale.

Întotdeauna sufletul îmi este
zdrobit* de dor după judecăţile
Tale.

Tu i-ai mustrat pe cei mândri,
cei blestemaţi, care se abat de la
poruncile Tale.

Ridică* de peste mine batjo-
cura şi dispreţul, pentru că am
păzit mărturiile Tale.

Chiar cei mari s-au aşezat să
vorbească împotriva mea; slu-
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*Ex. 15.6.

*Ps. 6.5.
Hab. 1.12.
**Ps. 73.28.
*2 Cor. 6.9.

*Is. 26.2.

*Ps. 24.7.
**Is. 35.8.
Apoc. 21.27;
22.14,15.
*Ps. 116.1.
**Vers. 14.

*Mt. 21.42.
Mc. 12.10.
Lc. 20.17.
Fap. 4.11.
Ef. 2.20.
1 Pet. 2.4,7.

*Zah. 4.7.
Mt. 21.9;
23.39.
Mc. 11.9.
Lc. 19.38.
*Est. 8.16.
1 Pet. 2.9.

*Ex. 15.2.
Is. 25.1.

*Vers. 1.

*Ps. 128.1.

*1 Ioan 3.9;
5.18.

*Iov 22.26.
1 Ioan 2.28.

*Vers. 171.

*2 Cr. 15.15.
**Vers. 21,
110,118.

*Ps. 37.31.
Lc. 2.19,51.

*Vers. 26,33,
64,68,108,
124,135.
Ps. 25.4.
*Ps. 34.11.

*Ps. 1.2.
Vers. 23,48,
78.
*Vers. 24,
35,47,70,
77,92,111,
143,174.

*Ps. 116.7.

*Gen. 47.9.
1 Cr. 29.15
Ps. 39.12.
2 Cor. 5.6.
Ev. 11.13.
*Ps. 42.1,2;
63.1; 84.2.
Vers. 40,131

*Ps. 39.8.

  a Ebr. �Yah�    b Sau �ea este minunată�    c Sau  �Îţi voi mulţumi�    d Sau  �Mulţumiţi DDDDDomnului�
e Psalmul este împărţit în 22 paragrafe de câte opt versete, litera ebraică iniţială a fiecărui verset dintr-un
paragraf fiind aceeaşi, şi urmând în ordine alfabetică    f Sau �ceea ce Tu ai spus�, �promisiunea Ta�
g Sau �minunile�    h Sau �pe pământ�
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jitorul Tău meditează la hotărâ-
rile Tale.

Mărturiile Tale, de asemenea,
sunt desfătarea mea, sfătuitorii
mei.

Sufletul mi se lipeşte* de
ţărână; fă-mă să trăiesca** după
Cuvântul Tău.

Am istorisit căile mele şi Tu
mi-ai răspuns; învaţă-mă* hotărâ-
rile Tale.

Fă-mă să înţeleg calea rân-
duielilor Tale şi voi* medita
la minunile Tale.

Sufletul* meu se topeşte în la-
crimi, din cauza întristării: întă-
reşte-măb, după Cuvântul Tău.

Depărtează de la mine calea
minciunii şi, în îndurarea Ta,
dă-mi legea Ta.

Am ales calea credincioşiei, am
pus înaintea mea judecăţile Tale.

Rămân alipit de mărturiile
Tale: DDDDDoamne, nu mă lăsa de
ruşine!

Voi alerga pe calea poruncilor
Tale, când îmi vei scoate inima la*
larg.

Învaţă-mă, DDDDDoamne, calea
hotărârilor Tale şi o voi păzi
până* la sfârşit.

Dă-mi* pricepere şi voi păzi
legea Ta şi o voi ţine din toată
inima.

Fă-mă să umblu pe cărarea
poruncilor Tale, pentru că în ea
îmi găsesc plăcerea.

Pleacă-mi inima la mărturiile
Tale şi nu la câştig*.

Abate-mi* ochii ca să nu
privească** deşertăciunea; fă-mă
să trăiesc în calea Ta.

Întăreşte* Cuvântul Tăuc pen-
tru slujitorul Tău care se teme de
Tine.

Depărtează de la mine dis-
preţul de care mă tem, pentru
că judecăţile Tale sunt bune.

Iată, mi-a fost dor* de rându-

ielile Tale: fă-mă să trăiesc în
dreptatea Ta.
Şi să vină* la mine bunătatea

Ta, DDDDDoamne, mântuirea Ta, după
Cuvântul Tăuc;
şi voi avea ce să răspund celui

care mă batjocoreşte, pentru că
m-am încrezut în Cuvântul Tău;
şi nu lua de tot din gura mea

Cuvântul adevărului, pentru că
am aşteptatd judecăţile Tale.

Atunci voi păzi legea Ta
neîncetat, în vecii vecilor.
Şi voi umbla în loc larg, pentru

că am căutat rânduielile Tale.
Şi voi* vorbi despre mărturiile

Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi
va fi ruşine.
Şi îmi voi găsi desfătarea în

poruncile Tale pe care le-am iubit.
Şi îmi voi ridica mâinile spre

poruncile Tale pe care le-am
iubit şi voi medita la hotărârile
Tale.

Aminteşte-Ţi de Cuvântul că-
tre slujitorul Tău, pe care m-ai
făcut să-l* aşteptd.

Aceasta este mângâierea*
mea în întristarea mea, că al Tău
Cuvântc m-a făcut să trăiesc.

Cei mândri m-au batjocorit*
mult: eu nu** m-am abătut de la
legea Ta.

Mi-am amintit de judecăţile
Tale de altădată, DDDDDoamne, şi
m-am mângâiat.

O mânie* arzătoare m-a cu-
prins din cauza celor răi care pă-
răsesc legea Ta.

Hotărârile Tale mi-au fost
cântări în casa pribegiei mele.

Mi-am amintit* noaptea de
Numele Tău, DDDDDoamne, şi am pă-
zit legea Ta.

Aceasta mi-a fost pentru că
am păzit rânduielile Tale.

Partea* mea, DDDDDoamne, am
spus, este să păzesce cuvintele
Tale.
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*Ps. 44.25.
**Vers.37,40,
88,107,149,
154,156,159.
Ps. 143.11.
*Ps. 27.11;
86.11.
*Ps. 145.5,6.

*Ps. 107.26.

*1Împ. 4.29
Is. 60.5.
2 Cor. 6.11.

*Vers. 112.
Mt. 10.22.
Apoc. 2.26.
*Vers. 73,
144, 169.
Pr. 2.6.
Iac. 1.5.

*Ezec.33.31
Mc. 7.21,22
Lc. 12.15.
1 Tim. 6.10.
Ev. 13.5.
*Is. 33.15.
**Pr. 23.5.
*2 Sam.7.25

*Vers. 20.

*Ps. 106.4.
Vers. 77.

*Ps. 138.1.
Mt.10.18,19
Fap. 26.1,2.

*Vers. 74,
81,114,147.
*Rom. 15.4.

*Ier. 20.7.
**Iov 23.11.
Ps. 44.18.
Vers. 157.

*Ezra 9.3.

*Ps. 63.6.

*Ps. 16.5.
Ier. 10.16.
Plân. 3.24.

a Sau �însufleţeşte-mă�, �înviorează-mă�; expresia are un sens dublu: �dă-mi viaţă� şi �păstrează-mă în
viaţă� (valabil pentru tot psalmul)    b Sau �ridică-mă�    c Sau �ceea ce Tu ai spus�, �promisiunea Ta�
d Aşteptare cu dor    e Sau �Tu eşti partea mea, Doamne, am spus că voi păzi�
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Am căutat faţa Ta din toată
inima: îndură-Te de mine, după*
Cuvântul Tăua.

M-am gândit* la căile mele
şi mi-am întors paşii spre măr-
turiile Tale.

M-am grăbit şi n-am întârziat
să păzesc poruncile Tale.

Legăturile celor răi m-au
înconjurat; n-am uitat legea Ta.

Mă trezesc la* miezul nopţii
ca să Te laud pentru judecăţile
dreptăţii Tale.

Sunt tovarăşul tuturor celor
care se tem de Tine şi al celor
care păzesc rânduielile Tale.

Pământul* este plin de bună-
tatea Ta, DDDDDoamne; învaţă-mă
hotărârile Tale!

Tu i-ai făcut bine slujitorului
Tău, DDDDDoamne, după Cuvântul
Tău.

Învaţă-mă* o bună înţelegere
şi cunoştinţă, pentru că m-am
încrezut în poruncile Tale.

Mai înainte* de a fi umilit, ră-
tăceam; dar acum păzesc Cuvân-
tul Tăua.

Tu eşti bun* şi binefăcător; în-
vaţă-mă hotărârile Tale!

Cei mândri au născocit* min-
ciuni împotriva mea; eu voi păzi
rânduielile Tale din toată inima.

Inima lor este îngroşată* ca
grăsimea; eu îmi găsesc des-
fătarea în legea Ta.

Este bine pentru mine că am
fost smerit, ca să învăţ hotărârile
Tale.

Legea gurii Tale este mai*
bună pentru mine decât mii de
bucăţi de aur şi de argint.

Mâinile* Tale m-au făcut şi
m-au întocmit: dă-mi pricepere,
şi voi învăţa poruncile Tale.

Cei* care se tem de Tine mă
vor vedea şi se vor bucura, pen-
tru că aşteptb Cuvântul Tău.
Ştiu, DDDDDoamne, că judecăţile

Tale sunt dreptate şi că din* cre-
dincioşie m-ai smerit.

Fie, Te rog, bunătatea Ta mân-
gâierea mea, după Cuvântul Tăua

faţă de slujitorul Tău.
Să vină peste mine îndurările

Tale şi voi trăi; pentru că legea
Ta este desfătarea mea.

Cei mândri să* fie daţi de
ruşine, pentru că** m-au asuprit
fără temei; eu cuget la rânduie-
lile Tale.

Cei care se tem de Tine să se
întoarcă la mine şi cei care cunosc
mărturiile Tale.

Fie inima mea fără vină în
hotărârile Tale, ca să nu-mi fie
ruşine!

Mi se sfârşeşte* sufletul după
mântuirea Ta; aşteptb Cuvântul
Tău.

Mi se topesc* ochii după Cu-
vântul Tăua; şi am spus: �Când
mă vei mângâia?�

Pentru că am ajuns* ca un
burduf pus în fum; eu nu uit hotă-
rârile Tale.

Câte* sunt zilele slujitorului
Tău? Când** vei face judecată
asupra celor care mă persecută?

Cei mândri mi-au săpat*
gropi; aceasta nu estec după legea
Ta.

Toate poruncile Tale sunt cre-
dincioşie; ei mă persecută fără*
temei: ajută-mă!

Puţin a lipsit să mă şteargă de
pe pământ; dar eu n-am părăsit
rânduielile Tale.

Fă-mă să trăiesc după bună-
tatea Ta şi eu voi păzi mărturia
gurii Tale.

DDDDDoamne, Cuvântul Tău este
întărit* în ceruri pentru totdeauna.

Credincioşia Ta este din ge-
neraţie în generaţie; Tu ai înte-
meiat pământul şi el rămâne tare.

Prin* judecăţile Tale aceste
lucruri rămân tari astăzi, pentru
că toate Îţi sunt slujitori.

Dacă n-ar fi fost legea Ta
desfătarea mea, aş fi pierit în ne-
cazul meu.
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Niciodată nu voi uita rânduie-
lile Tale, pentru că prin ele m-ai
făcut să trăiesc.

Al Tău sunt, salvează-mă,
pentru că am căutat rânduielile
Tale.

Cei răi mă aşteaptă ca să mă
omoare; eu sunt atent la mărturii-
le Tale.

Am văzut sfârşitul* oricărei
perfecţiuni; porunca Ta este
foarte întinsăa.

Cât de mult iubesc legea Ta!
Toată* ziua cuget la ea.

Poruncile* Tale mă fac mai
înţelept decât vrăjmaşii mei,
pentru că ele sunt întotdeauna
cu mine.

Am mai multă pricepere de-
cât toţi învăţătorii mei, pentru
că* meditez la mărturiile Tale.

Înţeleg* mai mult decât bă-
trânii, pentru că păzesc rânduie-
lile Tale.

Mi-am păzit* picioarele de
orice cale rea, ca să păzesc Cu-
vântul Tău.

Nu m-am abătut de la ju-
decăţile Tale, pentru că Tu m-ai
învăţat.

Ce* dulce este Cuvântul Tăub

pentru cerul gurii mele! Mai mult
decât mierea pentru gura mea!

Prin rânduielile Tale am pri-
mit pricepere, de aceea urăsc*
orice cale a minciunii.

Cuvântul Tău este o candelă*
pentru piciorul meu şi o lumină
pentru cărarea mea.

Am jurat*, şi voi ţine, să
păzesc judecăţile dreptăţii Tale.

Sunt foarte întristat, DDDDDoamne,
fă-mă să trăiesc după Cuvântul
Tău.

Primeşte, Te rog, DDDDDoamne, da-
rurile* de bunăvoie ale gurii mele
şi învaţă-mă judecăţile Tale.

Sufletul* meu este neîncetat
în mâna meac, dar nu uit legea Ta.

Cei răi mi-au întins* o cursă,

dar nu m-am rătăcit de la rân-
duielile Tale.

Mărturiile Tale îmi sunt moş-
tenired* pentru totdeauna, pentru
că ele sunt bucuria inimii mele.

Mi-am plecat inima să îm-
plinesc hotărârile Tale pentru
totdeauna, până* la sfârşit.

Urăsc pe cei cu inima pre-
făcută, dar iubesc legea Ta.

Tu eşti adăpostul* meu şi
scutul meu; aştepte Cuvântul Tău.

Depărtaţi-vă* de la mine, voi,
care faceţi răul, şi eu voi păzi
poruncile Dumnezeului meu!

Susţine-mă, după Cuvântul
Tăub, şi voi trăi şi nu mă lăsa* să
fiu dat de ruşine în aşteptarea mea.

Susţine-mă, şi voi fi salvat şi
voi privi neîncetat hotărârile Tale.

Tu i-ai respinsf pe toţi cei care
s-au abătut de la hotărârile Tale,
pentru că viclenia lor este min-
ciună.

Ai îndepărtat pe toţi cei răi
de pe pământ, ca* zgura; de aceea
iubesc mărturiile Tale.

Mi se înfioară* carnea de fri-
ca Ta şi mă tem de judecăţile
Tale.

Am făcut judecată şi dreptate;
nu mă lăsa în voia asupritorilor mei.

Fii garantul* slujitorului Tău
spre bine; să nu mă asuprească cei
mândri.

Mi se topesc ochii* după mân-
tuirea Ta şi după Cuvântulb drep-
tăţii Tale.

Lucrează pentru slujitorul Tău
după bunătatea Ta şi învaţă-mă
hotărârile Tale.

Eu sunt slujitorul* Tău; dă-mi
pricepere şi voi cunoaşte mărtu-
riile Tale.

Este timpul ca DDDDDomnul să
lucreze; ei au desfiinţat legea Ta.

De aceea* iubesc poruncile
Tale mai mult decât aurul, da,
mai mult decât aurul fin.

De aceea socotesc drepte toa-
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te rânduielile cu privire la toate
lucrurile; urăsc orice cale a min-
ciunii.

Mărturiile Tale sunt minunate,
de aceea le păzeşte sufletul meu.

Descoperireaa cuvintelor Tale
luminează, dând pricepere* celor
simpli.

Mi-am deschis gura şi am sus-
pinat, pentru că doresc* fierbinte
poruncile Tale.

Întoarce-Te* spre mine şi în-
dură-Te de mine, cum** obişnu-
ieşti faţă de cei care iubesc Nu-
mele Tău.

Întăreşte-mi* paşii în Cu-
vântul Tăub; şi** nici o nele-
giuirec să nu stăpânească peste
mine.

Răscumpără-mă din* asu-
prirea omului, şi voi păzi rându-
ielile Tale.

Fă să strălucească faţa* Ta
peste slujitorul Tău şi învaţă-mă
hotărârile Tale.

Râuri* de apă curg din ochii
mei, pentru că nu se păzeşte
legea Ta.

Tu eşti drept*, DDDDDoamne, şi ju-
decăţile Tale sunt drepted.

Tu ai poruncit mărturiile*
Tale în dreptate şi în nespusă
credincioşiee.

Râvna* mea mă mistuie, pen-
tru că asupritoriif mei au uitat
cuvintele Tale.

Cuvântul Tăub este foarte cu-
ratg* şi slujitorul Tău îl iubeşte.

Sunt mic şi dispreţuit; nu uit
rânduielile Tale.

Dreptatea Ta este dreptate
pentru totdeauna şi legea Ta
este adevăr*.

Necazul şi strâmtorarea m-au
cuprins; poruncile Tale sunt
desfătarea mea.

Dreptatea mărturiilor Tale
este pentru totdeauna; dă-mi

pricepere şi voi trăi.
Am strigat din toată inima;

răspunde-mi, DDDDDoamne! Voi păzi
hotărârile Tale.

Strig către Tine; salvează-mă
şi voi păzi mărturiile Tale.

Am întrecut* revărsatul zo-
rilor şi am strigat; am aşteptath

Cuvântul Tău.
Ochii mei au întrecut* străjile

nopţii ca să meditez la Cuvântul
Tăub.

Ascultă glasul meu, după bu-
nătatea Ta, DDDDDoamne! Fă-mă să
trăiesc după judecata Ta.

Cei care urmăresc răutatea
se apropie; ei sunt departe de le-
gea Ta.

DDDDDoamne, Tu eşti aproape* şi
toate poruncile Tale sunt adevăr.

De mult am cunoscut, din
mărturiile Tale, că Tu le-ai înte-
meiat pentru* totdeauna.

Priveşte* la suferinţa mea şi
scapă-mă, pentru că nu am uitati

legea Ta.
Apără-mi* cauza şi răscum-

pără-mă, fă-mă să trăiesc după
Cuvântul Tăub.

Mântuirea este departe* de
cei răi, pentru că ei nu caută ho-
tărârile Tale.

Multe sunt îndurările Tale,
DDDDDoamne; fă-mă să trăiesc după
judecăţile Tale.

Mulţi sunt persecutorii mei şi
asupritorii mei; nu* m-am abătut
de la mărturiile Tale.

I-am văzut pe înşelătorij şi
m-am dezgustat*, pentru că ei nu
păzesc Cuvântul Tăub.

Vezi cât de mult iubesc rân-
duielile Tale; DDDDDoamne, fă-mă să
trăiesc după bunătatea Ta.

Tot Cuvântul Tăuk este adevăr
şi orice judecată a dreptăţii Tale
este pentru totdeauna.

Cei* mari m-au persecutat
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fără temei, dar inima mea tremură
la Cuvântul Tău.

Mă bucur de Cuvântul Tăua ca
unul care găseşte o pradă mare.

Urăsc minciuna şi n-o pot su-
feri; iubesc legea Ta.

De şapte ori pe zi Te laud pen-
tru judecăţile dreptăţii Tale.

Mare* este pacea celor care
iubesc legea Ta şi nimic nu-i face
să se poticnească.

Aşteptb* mântuirea Ta, DDDDDoam-
ne, şi împlinesc poruncile Tale.

Sufletul meu a păzit mărturiile
Tale şi le iubesc foarte mult.

Am păzit rânduielile Tale şi
mărturiile Tale, pentru că* toate
căile mele sunt înaintea Ta.

Să ajungă strigătul meu înain-
tea Ta, DDDDDoamne! dă-mi pricepere,
după Cuvântul Tău.

Să ajungă cererea mea înain-
tea Ta. Scapă-mă, după Cuvântul
Tăua.

Buzele* mele vor revărsa lau-
dă, cândc mă înveţi hotărârile
Tale.

Limba mea va vorbi cu pute-
red de Cuvântul Tăua, pentru că
toate poruncile Tale sunt drep-
tate.

Fie mâna Ta în ajutorul meu,
pentru că am ales* rânduielile
Tale.

Am dorit mult mântuirea Ta,
DDDDDoamne, şi legea Ta este desfăta-
rea mea.

Să trăiască sufletul meu, şi Te
va lăuda; şi judecăţile Tale să-mi
fie ajutor.

Rătăcesc* ca o oaie pierdută:
caută pe slujitorul Tău, pentru că
nu uit poruncile Tale.

""""" PSALMUL 120

O cântare a treptelor.

L-am chemat pe DDDDDomnul în
necazul* meu şi mi-a răspuns.

DDDDDoamne, scapă-mi sufletul de

buza mincinoasă, de limba înşe-
lătoare.

Ce ţi se va da şi ce ţi se va adă-
uga ţie, limbă înşelătoare?

Săgeţi ascuţite ale unui viteaz,
cu cărbuni aprinşi de ienupăr.

Vai de mine, pentru că stau
pentru un timp la Meşec*, locu-
iesc** în corturile Chedarului�!

Sufletul meu a locuit prea
mult cu cei care urăsc pacea!

Eu sunt pentru pace; dar, când
vorbesc eu, ei sunt pentru război.

PSALMUL 121

O cântare a treptelor.

Îmi ridic ochii spre munţi; de
unde îmi va veni ajutorul?e

Ajutorul* meu vine de la
DDDDDomnul, care a făcut cerurile şi
pământul.
! El nu* va îngădui să ţi se

clatine piciorul; Cel** care te pă-
zeşte nu va dormita.

Iată, Cel care păzeşte pe Israel
nu va dormita, nici nu va dormi.
! DDDDDomnul este Cel care te pă-

zeşte, DDDDDomnul este umbra* ta pe
mâna** ta dreaptă.

Soarele* nu te va bate ziua,
nici luna noaptea.

DDDDDomnul te va păzi* de orice
rău, îţi va păzi sufletul.

DDDDDomnul va păzi* ieşirea ta şi
intrarea ta, de acum şi pentru
totdeauna.

PSALMUL 122

O cântare a treptelor. A lui
David.

M-am bucurat când mi-au
spus: �Să mergem* la casa DDDDDom-
nului!�

Picioarele noastre stau în
porţile tale, Ierusalime!
! Ierusalime, care eşti zidit ca

o cetate* strâns unită împreună!
Acolo* se suie seminţiile, se-
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minţiile Domnuluia, o mărturie**
pentru Israel, ca să laude Numele
DDDDDomnului.

Pentru că* acolo sunt aşezate
tronurile de judecată, tronurile
casei lui David.
! Rugaţi-vă* pentru pacea Ie-

rusalimului; cei care te iubesc
vor prospera.

Pacea să fie între zidurile tale,
prosperitateab în palatele tale.

Pentru fraţii mei şi tovarăşii
mei voi spune: Pacea să fiec

înăuntrul tău.
Pentru casa DDDDDomnului Dumne-

zeului nostru voi căuta* binele tău.

PSALMUL 123

O cântare a treptelor.

Îmi* ridic ochii spre Tine, care
locuieşti** în ceruri.
! Iată, ca ochii robilor către

mâna stăpânilor lor, ca ochii
roabei către mâna stăpânei ei,
aşa sunt ochii noştri către DDDDDom-
nul Dumnezeul nostru, până Se va
îndura de noi.

Îndură-Te de noi, DDDDDoamne,
îndură-Te de noi, pentru că sun-
tem sătui peste măsură de dispreţ.

Sufletul nostru este sătul pes-
te măsură de batjocura celor fără
griji, de dispreţul celor mândri.

PSALMUL 124

O cântare a treptelor. A lui
David.

De n-ar fi fost DDDDDomnul pentru
noi, � să spună* Israel �

de n-ar fi fost DDDDDomnul pentru
noi, când s-au ridicat oamenii
împotriva noastră,

atunci ne-ar* fi înghiţit de
vii, când li s-a aprins mânia îm-
potriva noastră,

atunci apele ne-ar fi acoperit,
un râu ar fi trecut peste sufletul
nostru;

atunci apele umflate ar fi tre-
cut peste sufletul nostru.

Binecuvântat să fie DDDDDomnul,
care nu ne-a dat pradă dinţilor
lor!

Sufletul nostru a scăpat* ca
o pasăre din laţul păsărarilor:
laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

Ajutorul* nostru este în Nu-
mele DDDDDomnului, care** a făcut
cerurile şi pământul.

PSALMUL 125

O cântare a treptelor.

Cei care se încred în DDDDDomnul
sunt ca muntele Sionului, care nu
se clatină; el rămâne pentru tot-
deauna.

Ierusalim! Munţii sunt în ju-
rul lui şi DDDDDomnul este în jurul
poporului Său, de acum şi pentru
totdeauna.

Pentru că toiagul* răutăţii nu
se va odihni în partea celor drepţi,
pentru ca cei drepţi să nu-şi
întindă mâinile spre nelegiuire.
! DDDDDoamne, fă bine celor buni

şi celor drepţi cu inima.
Iar pe cei care se abat pe căi-

le* lor sucite, DDDDDomnul îi va face
să meargă cu lucrătorii nelegiui-
rii. Pacea** să fiec peste Israel!

PSALMUL 126

O cântare a treptelor.

Când a întors DDDDDomnul pe cap-
tiviid Sionului, eram ca* cei care
visează.

Atunci gura* ne era plinăe de
râs şi limba de strigăte de bucu-
rie. Atunci se spunea printre na-
ţiuni: �DDDDDomnul a făcut lucruri
mari pentru ei!�

DDDDDomnul a făcut lucruri mari
pentru noi: suntem bucuroşi.
!  Întoarce, DDDDDoamne, pe

captiviid noştri ca pâraiele din
sudf.
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2 Cr. 19.8.

*Ps. 51.18.

*Neem. 2.10.

*Ps. 121.1;
141.8.
**Ps. 2.4;
11.4; 115.3.

*Ps. 129.1.

*Ps. 56.1,2;
57.3.
Pr. 1.12.

*Ps. 91.3.
Pr. 6.5.

*Ps. 121.2.
**Gen. 1.1.
Ps. 134.3.

*Pr. 22.8.
Is. 14.5.

*Pr. 2.15.
**Ps. 128.6.
Gal. 6.16.

*Fap. 12.9.

*Iov 8.21.

 a Ebr. �Yah�     b Sau �siguranţa odihnitoare�    c Sau �va fi�    d Sau �captivitatea�    e Sau �ne-a fost
umplută�     f Ebr. �Neghev�
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Cei* care seamănă cu la-
crimi vor secera cu cântec de
bucurie.

Cel care merge plângând,
purtând sămânţa de semănat, se
va întoarce cu cântec de bucurie,
purtându-şi snopii.

PSALMUL 127

O cântare a treptelor. A lui
Solomon.

Dacă nu zideşte DDDDDomnul casa,
în zadar lucrează cei care o
zidesc; dacă nu* păzeşte DDDDDomnul
cetatea, în zadar veghează cel care
o păzeşte.

În zadar vă treziţi de dimi-
neaţă, vă culcaţi târziu şi mâncaţi*
pâinea durerilor. Astfel, El dă
somn preaiubitului Său.
! Iată, fiii* sunt o moştenire

de la DDDDDomnul, rodul** pântecelui
este o răsplată.

Ca nişte săgeţi în mâna unui
viteaz, aşa sunt fiii tinereţii.

Ferice de omul care şi-a um-
plut tolba cu ele; lor* nu le va fi
ruşine când vor vorbi cu vrăjma-
şii la poartă.

PSALMUL 128

O cântare a treptelor.

Ferice* de oricine se teme de
DDDDDomnul şi umblă în căile Lui.

Pentru că* vei mânca din
munca mâinilor tale, vei fi fericit
şi-ţi va merge binea.

Soţia ta va fi ca* o viţă ro-
ditoare înăuntrul casei taleb; fiii**
tăi, ca nişte ramuri de măslin
în jurul mesei tale.

Iată, aşa va fi binecuvântat
omul care se teme de DDDDDomnul.

DDDDDomnul să te binecuvânteze*
din Sion! Şi să vezi binele Ieru-
salimului în toate zilele vieţii tale
şi să vezi* pe fiii fiilor tăi!

Pacea** să fie peste Israelc!

PSALMUL 129

O cântare a treptelor.

Adesea m-au asuprit, din tine-
reţea* mea, � s-o spună** Israel �

adesea m-au asuprit, din ti-
nereţea mea, dar nu m-au învins.

Plugarii au arat pe spatele
meu, au tras brazdele lor lungi.
! DDDDDomnul este drept; El a tă-

iat funiile celor răi.
Să fie acoperiţi de ruşine şi

să dea înapoi toţi cei care urăsc
Sionul!

Să fie ca iarba* de pe acope-
rişuri, care se usucă înainte de a
fi smulsă,

cu care secerătorul nu-şi um-
ple mâna, nici legătorul de snopi
braţul,
şi trecătorii nu spun: �Binecu-

vântarea* DDDDDomnului să fie peste
voi! Vă binecuvântăm în Numele
DDDDDomnului!�

PSALMUL 130

O cântare a treptelor.

Din* adâncuri Te chem**,
DDDDDoamne!

Doamne, ascultă glasul meu!
Urechile Tale să fie atente la
glasul cererilor mele.

Doamned, dacă* vei lua aminte
la nelegiuiri, Doamne, cine va
rămânee?

Dar la Tine este iertare*, ca să
fii de temut**.
! Eu Îl aştept* pe DDDDDomnul,

sufletul meu aşteaptă, şi sperf**
în Cuvântul Său.

Sufletul* meu Îl aşteaptă pe
Domnul mai mult decât străjerii
dimineaţa, da, decât străjerii di-
mineaţa.

Israele, pune-ţi speranţa* în
DDDDDomnul; pentru că la** DDDDDomnul
este bunătate şi la El este belşug
de răscumpărare!
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*Ier. 31.9.

*Ps. 121.3-5

*Gen. 3.17;
3.19.

*Gen. 33.5;
48.4.
Ios. 24.3,4.
**Deut. 28.4

*Iov 5.4.
Pr. 27.11.

*Ps. 112.1;
115.13;
119.1.
*Is. 3.10.

*Ezec.19.10
**Ps. 52.8;
144.12.

*Ps. 134.3.

*Gen. 50.23
Iov 42.16.
**Ps. 125.5.

*Ezec. 23.3.
Osea 2.15;
11.1.
**Ps. 124.1.

*Ps. 37.2.

*Rut 2.4.
Ps. 118.26.

*Plân. 3.55.
**Ioan 2.2.

*Ps. 143.2.
Rom. 3.20;
3.23,24.

*Ex. 34.7.
**1Împ.8.40
Ps. 2.11.
Ier. 33.8,9.
*Ps. 27.14;
33.20; 40.1.
Is. 8.17;
26.8; 30.18.
**Ps.119.81
*Ps. 63.6;
119.147.

*Ps. 131.3.
**Ps. 86.5;
86.15.
Is. 55.7.

a Sau �vei prospera�    b Sau �pe lângă casa ta�    c Sau �pe fiii fiilor tăi şi pacea peste Israel�     d Ebr.
�Yah�     e Sau �cine va sta în picioare�    f Sau �aştept cu dor�
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Şi El va răscumpăra* pe Is-
rael din toate nelegiuirile lui.

PSALMUL 131

O cântare a treptelor. A lui
David.

DDDDDoamne, inima mea nu este
mândră şi ochii mei nu se înalţă
şi nu umblu în lucruri* prea mari
şi prea minunate pentru mine.

Dar nu mi-am liniştit şi nu
mi-am potolit eu sufletul ca* un
copil înţărcat lângă mama lui?
Sufletul meu este în mine ca un
copil înţărcat.

Israele, pune-ţi speranţa în
DDDDDomnul, de acum şi pentru tot-
deauna!

PSALMUL 132

O cântare a treptelor.

DDDDDoamne, aminteşte-Ţi de Da-
vid, de toate necazurile lui!

Cum I-a jurat el DDDDDomnului, a
făcut* un jurământ Puternicului**
lui Iacov:

�Nu voi intraa în cortul casei
mele, nu mă voi suib pe aşternutul
patului meu,

nu* voi îngădui ochilor mei
să doarmă, pleoapelor mele să
dormiteze,

până nu voi găsi* un loc
pentru DDDDDomnul, locaşuric pentru
Puternicul lui Iacov�.
! Iată, noi am auzit de eld

la* Efrata, l-am găsit** în� câm-
piile Iaare.

�Să intrăm în locaşurilec Lui,
să* ne închinăm înaintea aşter-
nutului picioarelor Lui!

Ridică-Te*, DDDDDoamne, la odih-
na Ta, Tu şi chivotul** puterii
Tale!

Preoţii Tăi să se îmbrace*
cu dreptate şi sfinţii Tăi să cânte
de bucurie!

Pentru David, slujitorul Tău,

nu întoarce faţa de la unsul Tău!�
! DDDDDomnul*  i-a jurat lui David

în adevăr, nu Se va întoarce de
la aceasta: �Din** rodul trupului
tău voi pune pe tronul tău.

Dacă fiii tăi vor păzi legămân-
tul Meu şi mărturiile Mele, în care
îi voi învăţa, fiii lor vor şedea pen-
tru totdeauna pe tronul tău�.
! Pentru că* DDDDDomnul a ales

Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui;
şi a zis:

�Acesta* este odihna Mea
pentru totdeauna, aici voi locui,
pentru că l-am dorit.

Voi* binecuvânta din belşug
hrana sa, voi sătura cu pâine pe
săracii săi;
şi-i voi îmbrăca pe preoţii săi

cu* mântuire; şi sfinţii săi vor
izbucni în cântărif de bucurie.

Acolo* voi face să înmugureas-
că puterea lui pentru David, voi pre-
găti** o lumină pentru unsul Meu.

Îi voi acoperi* pe vrăjmaşii
săi  cu  ruşine şi cununa lui va înflo-
rig peste el�.

PSALMUL 133

O cântare a treptelor. A lui
David.

Iată ce bine şi ce plăcut este
să locuiască fraţii* uniţi împreună!

Este ca untdelemnul* preţios
pe cap, care curge pe barbă, pe
barba lui Aaron, care curge pe
marginea veşmintelor lui;

ca roua Hermonului*, care
coboară pe munţii Sionului, pen-
tru că acolo** a poruncit DDDDDomnul
binecuvântarea, viaţa pentru tot-
deauna.

PSALMUL 134

O cântare a treptelor.

Iată, binecuvântaţi pe DDDDDomnul,
toţi slujitorii* DDDDDomnului, care**
staţi nopţile în casa DDDDDomnului!
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*Iov 29.14.
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2 Cr. 6.16.
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*Ps. 48.1,2.

*Ps. 68.16.

*Ps. 147.14.

*2 Cr. 6.41
Vers. 9.
Ps. 149.4.

*Ezec. 29.21.
Lc. 1.69.
**1Împ.11.36;
15.4.
2 Cr. 21.7.
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*Gen. 13.8.
Ev. 13.1.
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**Lev. 25.21.
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*Ps.135.1,2.
**1 Cr. 9.33.

a Sau �Dacă voi intra�    b Sau �dacă mă voi sui�    c Sau �corturi�    d De chivot    e Sau �câmpiile pădurii�;
�Iaar�, formă poetică pentru Chiriat-Iearim    f Lit. �strigând vor striga�    g Sau �va străluci�
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Ridicaţi-vă* mâinile spre sfân-
tul locaşa şi binecuvântaţi pe
DDDDDomnul!

DDDDDomnul, care* a făcut cerurile
şi pământul, să te binecuvânteze
din** Sion!

""""" PSALMUL 135

Lăudaţi pe Domnul!b Lăudaţi
Numele DDDDDomnului; lăudaţi-L,
slujitori* ai DDDDDomnului,

care* staţi în casa DDDDDomnului,
în curţile** casei Dumnezeului
nostru!

Lăudaţi pe Domnulb, pentru
că DDDDDomnul este bun*; cântaţi
psalmi Numelui Său, pentru că**
este plăcut.

Pentru că Domnulc Şi-a ales
pe Iacov*, pe Israel ca o comoară
deosebităd a Lui.
! Pentru că eu ştiu că DDDDDom-

nul este mare* şi că Domnul nos-
tru este mai presus de toţi dum-
nezeii.

DDDDDomnul a făcut tot* ce I-a
plăcut în ceruri şi pe pământ,
în mări şi în toate adâncurile.

El este Cel care* face să se
ridice norii de la marginea pă-
mântului, care** face fulgere
pentru ploaie, care face să iasă
vântul din vistieriile� Lui;

El, care* i-a lovit pe întâii-năs-
cuţi ai Egiptului, de la om până
la animal;

care* a trimis semne şi minuni
în mijlocul tău, Egiptule, îm-
potriva** lui Faraon şi împotriva
tuturor slujitorilor lui;

care* a lovit multe naţiuni şi
a ucis împăraţi puternici:

pe Sihon, împăratul amoriţi-
lor, şi pe Og, împăratul Basanului,
şi toate împărăţiile* Canaanului;
şi* care le-a dat ţara de moş-

tenire, de moştenire lui Israel, po-
porul Său.
! DDDDDoamne, Numele* Tău este

pentru totdeauna, DDDDDoamne, amin-
tirea Ta este din generaţie în ge-
neraţie,

pentru că* DDDDDomnul va judeca
pe poporule Său şi Se va întoarce
cu bunăvoinţă spre slujitorii Săi.

Idolii* naţiunilor sunt argint
şi aur, lucrare a mâinilor omului:

au gură şi nu vorbesc, au ochi
şi nu văd,

au urechi şi nu aud, nici nu
este vreo răsuflare în gura lor.

Cei care-i fac, toţi cei care se
încred în ei, sunt ca ei.
! Casă a lui Israel, binecu-

vântaţi* pe DDDDDomnul! Casă a lui
Aaron, binecuvântaţi pe DDDDDomnul!

Casă a lui Levi, binecuvântaţi
pe DDDDDomnul! Voi, care vă temeţi
de DDDDDomnul, binecuvântaţi pe
DDDDDomnul!

Binecuvântat să fie, din* Sion,
DDDDDomnul care locuieşte în Ierusa-
lim! Lăudaţi pe Domnul!b

PSALMUL 136

Lăudaţi* pe DDDDDomnul, pentru
că este bunf, pentru că** bu-
nătatea Lui rămâne pentru tot-
deauna!

Lăudaţi pe Dumnezeul* dum-
nezeilor, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Lăudaţi pe Domnul domnilor,
pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!
! Pe Cel care* singur face

minuni mari, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!

Care* a făcut cerurile cu
înţelepciune, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!

Care* a întins pământul pe
ape, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Care* a făcut luminători mari,
pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!

Soarele*, ca să stăpânească
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*Ps. 115.9.

*Ps. 134.3.
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1 Cr. 16.34.
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134:2

a Sau �în locul sfânt�    b Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    c Ebr. �Yah�    d Sau �ca stăpânire�    e Sau �va face
dreptate poporului�   f Sau �bine�
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ziua, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Luna şi stelele, ca să stăpâ-
nească noaptea, pentru că bunăta-
tea Lui rămâne pentru totdeauna!

Care* a lovit Egiptul în întâii
săi născuţi, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!
Şi* a scos pe Israel din mij-

locul lor, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Cu mână tare şi cu* braţ în-
tins, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Care* a împărţit în două
Marea Roşie, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!
Şi a trecut pe Israel prin

mijlocul ei, pentru că bunătatea
Lui rămâne pentru totdeauna!
Şi* a aruncat pe Faraon şi

oştirea lui în Marea Roşie, pentru
că bunătatea Lui rămâne pentru
totdeauna!

Care* a condus pe poporul
Său prin pustiu, pentru că bunăta-
tea Lui rămâne pentru totdeauna!

Care* a lovit împăraţi mari,
pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!
Şi* a ucis împăraţi puternici,

pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!

Pe Sihon*, împăratul amori-
ţilor, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
Şi pe Og*, împăratul Basa-

nului, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
Şi* a dat ţara lor de moştenire,

pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!

De moştenire lui Israel, sluji-
torul Său, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!
! Care Şi-a amintit* de noi în

înjosirea noastră, pentru că bună-
tatea Lui rămâne pentru totdea-
una!
Şi ne-a scăpat de vrăjmaşii

noştri, pentru că bunătatea Lui

rămâne pentru totdeauna!
Care* dă pâine pentru orice

făpturăa, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

Lăudaţi pe Dumnezeul ce-
rurilor, pentru că bunătatea Lui
rămâne pentru totdeauna!

""""" PSALMUL 137

Lângă râurile Babilonului,
acolo ne-am aşezat şi am plâns,
când ne-am amintit de Sion.

În sălciile din mijlocul lui
ne-am atârnat harfele.

Pentru că acolo, cei care ne
luaseră robi ne cereau cântări şi
cei* care ne făceau să gememb,
bucurie: �Cântaţi-ne din cântări-
le Sionului�.
! Cum să cântăm o cântare a

DDDDDomnului pe un pământ străin?
Dacă te voi uita, Ierusalime,

dreapta mea să-şi uite destoinicia.
Să mi se lipească* limba de

cerul gurii mele, dacă nu-mi voi
aminti de tine, dacă nu voi înălţa
Ierusalimul mai presus de cea
dintâi dintre bucuriile mele!

DDDDDoamne, aminteşte-Ţi de fiii*
Edomului care, în ziua Ierusa-
limului, ziceau: �Radeţi-l, radeţi-l
până la temeliile sale!�

Fiică a Babilonului, care vei
fi distrusă*, ferice de cel care-ţi**
va face la fel cum ne-ai făcut tu!

Ferice de cel care-i va apuca
pe pruncii tăi şi-i va zdrobi* de
stâncă!

PSALMUL 138

Al lui David.

Te voi lăuda din toată inima
mea, voi cânta psalmii Tăi îna-
intea* dumnezeilor.

Mă voi închina* spre tem-
plul sfinţeniei Tale şi voi lăuda
Numele Tău, pentru bunătatea
Ta şi pentru adevărul Tăuc, pen-
tru că** Tu ai înălţat Cuvântul
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a Lit. �carne�    b Sau �chinuitorii noştri�    c Sau �credincioşia Ta�
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Tăua împreună cu întregul Tău
Numeb.
! În ziua când am strigat, mi-ai

răspuns, m-ai încurajat puternic în
sufletul meu.

Toţi* împăraţii pământului
Te vor lăuda, DDDDDoamne, când vor
auzi cuvintele gurii Tale;
şi vor cânta căile DDDDDomnului,

pentru că mare este gloria DDDDDom-
nului.
!  Pentru că DDDDDomnul este*

foarte înălţat, dar îi priveşte** pe
cei înjosiţi şi îi cunoaşte de de-
parte pe cei mândri.

Dacă* umblu în mijlocul ne-
cazului, Tu mă vei face să trăiesc,
Îţi vei întinde mâna împotriva
mâniei vrăjmaşilor mei şi dreap-
ta Ta mă va salva.

DDDDDomnul* va împlini ceea ce
este pentru mine. DDDDDoamne, bună-
tatea Ta este pentru totdeauna;
nu** părăsi lucrările mâinilor
Tale.

PSALMUL 139

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

DDDDDoamne, Tu m-ai cercetat* şi
mă cunoşti,

Tu ştii* când mă aşez şi când
mă ridic, de departe îmi pătrunzi**
gândul.

Tu ştiic* când umblu şi când
mă culc şi cunoşti toate căile mele.

Încă nu-mi ajunge cuvântul pe
limbă şi, iată, DDDDDoamne, Tu* îl cu-
noşti în totul.

Tu mă ţii strâns pe dinapoi
şi pe dinainte şi Ţi-ai pus mâna
peste mine.

O cunoştinţă* prea minunată
pentru mine! Este atât de înaltă,
că n-o pot ajunge.
! Unde* să mă duc de la Du-

hul Tău şi unde să fug de la faţa
Ta?

Dacă* mă sui în ceruri, Tu
eşti acolo; dacă** mă culc în Lo-
cuinţa morţilor, iată, Tu eşti acolo;

dacă aş lua aripile zorilor,
dacă aş locui la capătul mării,
şi acolo mâna Ta mă va con-

duce şi dreapta Ta mă va apuca.
Dacă aş spune: �Cel puţin în-

tunericul mă va acoperi�, � atunci
noaptea va fi lumină în jurul meu;

chiar întunericul* nu este întu-
necos pentru Tine şi noaptea stră-
luceşte ca ziua, întunericul este ca
lumina.

Pentru că Tu mi-ai întocmit
rărunchiid, Tu m-ai ţesut în pânte-
cele mamei mele.
! Te voi lăuda că m-ai făcut

într-un mod uimitor şi admirabil.
Minunate sunt lucrările Tale şi
sufletul  meu o ştie foarte bine.

Oasele* mele nu au fost as-
cunse de Tine când am fost făcut
în taină, ţesut ca o broderie, în
locurile de jos ale pământului.

Ochii Tăi au văzut fiinţa mea
neîntocmită şi în cartea Ta au fost
scrise toate mădularele mele:
zi de zi se formau când nu era
încă nici unul.
Şi cât* de scumpe îmi sunt

gândurile Tale, Dumnezeule, cât
de mare este numărule lor!

Dacă aş vrea să le număr, sunt
mai numeroase decât nisipul.
Când mă trezesc, sunt tot cu Tine!
! De l-ai ucide*, Dumnezeu-

lef, pe cel rău! Şi voi, oameni ai
sângelui, depărtaţi-vă** de mine!

Ei, careg vorbesc* cu răutateh

împotriva Ta, vrăjmaşii Tăi, care
iau în deşert Numele Tău!

Să* nu-i urăsc eu, DDDDDoamne, pe
cei care Te urăsc şi să nu-mi fie
scârbă de cei care se ridică împo-
triva Ta?

Îi urăsc cu o ură desăvârşită;
sunt vrăjmaşi pentru mine.

Cercetează-mă*, Dumnezeule,
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şi cunoaşte-mi inima! Încear-
că-mă şi cunoaşte-mi gândurilea!
Şi vezi dacă este în mine

vreo cale a întristăriib şi con-
du-mă* pe calea eternă!

PSALMUL 140

Către mai-marele muzicii. Un
psalm al lui David.

DDDDDoamne, scapă-mă de omul
rău! Păzeşte-mă* de omul vio-
lentc,

care cugetăd răutăţi în inimă;
în fiecare zi se* strâng pentru
război.

Îşi ascut limba ca un şarpe,
venin de viperă* este sub buzele
lor. Oprire.

DDDDDoamne, fereşte-mă* de mâi-
nile celui rău, păzeşte-mă de
omul violentc, care gândeşte să-mi
împiedice paşii!

Cei* mândri mi-au ascuns o
cursă şi laţuri, au întins o plasă
pe cale, mi-au pus capcane.
Oprire.
! Am zis DDDDDomnului: �Tu eşti

Dumnezeul meu. Pleacă urechea,
DDDDDoamne, la glasul cererilor mele.

Domnul Dumnezeue este tăria
mântuirii mele. Tu mi-ai acoperit
capul în ziua bătăliei.

Nu împlini, DDDDDoamne, dorinţa
celui rău, nu lăsa să-i reuşească
planul: ei se* vor îngâmfa�. Oprire.

Cât despre capul celor care
mă înconjoară, să-i* acopere rău-
tatea buzelor lor!

Cărbuni* aprinşi să cadă asu-
pra lor. Fă-i să cadă în foc, în ape
adânci, ca să nu se mai ridice!

Să nu se întărească omul cu
limbă rea în ţarăf; pe omul vio-
lentg, răul să-l urmărească până
la ruină!
Ştiu că DDDDDomnul va apăra* ca-

uza celui necăjit, dreptul celor
săraci.

Da, cei drepţi vor lăuda Nu-
mele Tău, cei integri vor locui
înaintea Ta.

PSALMUL 141

Un psalm al lui David.

DDDDDoamne, Te-am chemat, gră-
beşte-Te*, vino la mine. Pleacă
urechea la glasul meu când strig
către Tine.

Rugăciunea* mea să se în-
drepte ca tămâia înaintea Ta; ri-
dicarea** mâinilor mele, ca� jert-
fa de seară!
! Pune, DDDDDoamne, o strajă gu-

rii mele, păzeşte uşa buzelor mele.
Nu-mi abate inima la vreun

lucru rău, ca să fac fapte rele cu oa-
menii care sunt lucrători ai nele-
giuirii: şi* să nu mănânc din mân-
cărurile lor gustoase.

Să mă lovească cel* drept,
aceasta este o favoare; şi să mă
mustre, este untdelemn pe cap;
capul meu nu-l va refuza, pentru
că rugăciunea mea va fi şi îm-
potriva faptelor lor rele.

Judecătorii lor vor fi aruncaţi
de pe stâncă şi ei vor auzi cuvin-
tele mele, pentru că sunt plăcute.
! Cum se taie şi se despică

pământul, oasele* noastre sunt
risipite la gura Locuinţei morţilor.

Pentru că ochii* mei sunt spre
Tine, Doamne Dumnezeulee, în
Tine mă încred; nu-mi părăsi su-
fletul!

Păzeşte-mă de* cursah pe care
mi-au întins-o ei şi de capcanele
lucrătorilor nelegiuirii.

Cei răi să cadă* în plasele lor,
iar eu să trec pe lângă ele!

PSALMUL 142

Un maschili al lui David;
când era în peşteră: o rugăciune.

Cu glasul meu strig către
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a Lit. �gândurile neliniştite�    b Sau �cale idolatră�    c Lit. �de omul violenţelor�    d Sau �plănuieşte�
e Ebr. �Yahve Adonai�    f Sau �pe pământ�    g Lit. �pe omul violenţei�    h Lit. �de mâinile cursei�
i Probabil o învăţătură



670

PSALMII

DDDDDomnul; cu glasul meu Îl rog
pe DDDDDomnul.

Îmi vărs* plângerea înaintea
Lui, fac cunoscut necazul meu
înaintea Lui.
! Când* duhul meu era cople-

şit în mine, atunci Tu îmi cunoş-
teai cărarea. Pe** calea pe care
umblam, ei mi-au ascuns o cursă.

Priveşte* la dreapta şi vezi:
nimeni nu mă cunoaşte, orice
loc de scăpare este pierdut pentru
mine; nimeni** nu se îngrijeşte de
sufletul meu.

Am strigat către Tine, DDDDDoam-
ne. Am zis: �Tu* eşti adăpostul
meu, partea** mea pe� pământul
celor vii�.

Ia aminte la strigătul meu,
pentru că sunt foarte apăsat*, sca-
pă-mă de cei care mă persecută,
pentru că sunt mai tari decât mine.

Scoate sufletul meu din în-
chisoare, ca să laud Numele Tău.
Cei drepţi* mă vor înconjura,
pentru că** Tu îmi vei face bine.

PSALMUL 143

Un psalm al lui David.

DDDDDoamne, ascultă-mi rugăciu-
nea, pleacă urechea la cererile
mele! În credincioşia Ta, răs-
punde-mi, în dreptatea Ta!
Şi nu* intra la judecată cu

slujitorul tău, pentru că înaintea**
Ta nici un om viu nu este drept.
! Pentru că vrăjmaşul urmă-

reşte sufletul meu, îmi calcă
viaţa la pământ: mă face să
locuiesc în locuri întunecoase,
ca cei morţi de demult.
Şi duhul* meu este copleşit

în mine, inima mea este nemân-
gâiată înăuntrul meu.

Îmi amintesc* de zilele de
altădată, mă gândesc la toate fap-
tele Tale, cuget la lucrarea mâini-
lor Tale.

Îmi întind* mâinile spre Tine;
sufletul** meu însetează după

Tine, ca un pământ uscat. Oprire.
! DDDDDoamne, grăbeşte-Te, răs-

punde-mi! Mi se topeşte duhul:
nu-mi ascunde faţa Ta! Altfel*
voi fi ca cei care coboară în groapă.

Fă-mă să aud dimineaţa* bu-
nătatea Ta, pentru că mă încred
în Tine. Arată-mi** calea pe care
să umblu, pentru că la Tine îmi
înalţ� sufletul.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei,
DDDDDoamne; în Tine mă ascund.

Învaţă-mă* să fac voia Ta,
pentru că Tu eşti Dumnezeul meu.
Duhul** Tău cel bun să mă
conducă într-o ţară� a dreptăţiia.

Pentru Numele Tău, DDDDDoamne,
fă-mă să trăiesc*; în dreptatea Ta,
scoate-mi sufletul din necaz.
Şi, în bunătatea Ta, nimiceş-

te-i* pe vrăjmaşii mei şi distruge-i
pe toţi asupritorii sufletului meu,
pentru că eu** sunt slujitorul Tău.

PSALMUL 144

Al lui David.

Binecuvântat să fie DDDDDomnul,
stânca mea, care-mi* deprinde
mâinile pentru luptă, degetele
mele pentru bătălie,

Bunătatea* meab şi cetăţuia
mea, turnul meu înalt şi salvatorul
meu, scutul meu şi Cel în care mă
adăpostesc, Cel care-mi supune
poporul meu!
! DDDDDoamne*, ce este omul ca

să iei cunoştinţă de el, fiul omu-
lui, ca să ţii seama de el?

Omul* este ca o suflare, zile-
le** lui sunt ca umbra care trece.

DDDDDoamne, pleacă* cerurile Tale
şi coboară! Atinge** munţii, şi
vor fumega!

Fă* să strălucească fulgerul
şi împrăştie-i! Trimite-Ţi săgeţile
şi pune-i pe fugăc!

Întinde-Ţi* mâinile din înăl-
ţime, salvează-mă** şi scapă-mă
din apele mari, din mâna fiilor�
celor străini,
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 a Sau �Duhul Tău este bun; condu-mă într-o ţară dreaptă�     b Vezi Ps. 59.17     c Sau �încurcă-i�
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a căror gură vorbeşte* deşer-
tăciunea şi a căror dreaptă este
o dreaptă a minciuniib.
! Dumnezeule, Îţi voi cânta o

cântare* nouă, Îţi voi cânta psalmi
cu lira de zece coarde,
Ţie, care* dai mântuirec împă-

raţilor, care-l scapi pe David, sluji-
torul Tău, de sabia vătămătoare.

Salvează-mă* şi scapă-mă din
mâna fiilor celor străini, a căror
gură vorbeşte deşertăciunea şi a
căror dreaptă este o dreaptă a
minciuniib.

Pentru ca fiii noştri să fie ca*
nişte plante care cresc în tinere-
ţea lor, fiicele noastre ca nişte
pietre de unghid sculptatee în felul
unui palat.

Grânarele noastre să fie pline,
dând de toate; turmele noastre să
fie înmulţite cu miile, cu zecile de
mii, în păşunile noastre;

vacile noastre să fie pră-
sitoaref, să nu fie nici o ruptură
şi nici o ieşire şi nici un strigăt pe
străzile noastre.

Ferice* de un astfel de popor!
Ferice de poporul al cărui Dum-
nezeu este DDDDDomnul!

PSALMUL 145g

Un psalm* de laudă. Al lui
David.

Te voi înălţa, Dumnezeul
meu, Împărate, şi voi binecuvân-
ta Numele Tău în vecii vecilor.

În fiecare zi Te voi bine-
cuvânta şi voi lăuda Numele Tău
în vecii vecilor.
! Mare* este DDDDDomnul şi foarte

vrednic de laudă şi măreţia** Sa
este nepătrunsă.

Generaţie* către generaţie
va lăuda lucrările Tale şi va is-
torisi faptele Tale puternice.

Voi vorbi de glorioasa splen-
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*Ps. 12.2.

*Ps. 33.2,3;
40.3.

*Ps. 18.50.

*Vers. 7,8.

*Ps. 128.3.

*Deut. 33.29
Ps. 33.12;
65.4; 146.5.

*Ps. 100.

*Ps. 96.4;
147.5.
**Iov 5.9;
9.10 .
Rom. 11.33.
*Is. 38.19.

doare a măreţiei Tale şi de fap-
tele Tale minunate.
Şi ei vor spune puterea fap-

telor Tale înfricoşătoare şi eu
voi vesti faptele Tale cele mari.

Ei vor face să răsune aminti-
rea marei Tale bunătăţi şi vor
cânta tare dreptatea Ta.
! DDDDDomnul este îndurător* şi

milos, încet la mânie şi mare în
bunătate.

DDDDDomnul este bun* faţă de
toţi şi îndurările Lui sunt peste
toate lucrările Sale.

Toate* lucrările Tale Te vor
lăuda, DDDDDoamne, şi sfinţii Tăi Te
vor binecuvânta!

Ei vor vorbi despre gloria
împărăţiei Tale şi vor vesti pu-
terea Ta,

ca să fie cunoscute fiilor oa-
menilor faptele Sale puternice şi
măreţia glorioasă a împărăţiei
Sale.
! Împărăţia* Ta este o îm-

părăţie a tuturor veacurilor şi stă-
pânirea Ta este în toate gene-
raţiileh.

DDDDDomnul îi susţine pe toţi cei
care cad şi îi ridică* pe toţi cei
încovoiaţi.

Ochii* tuturor aşteaptă de la
Tine şi** Tu le dai hrana lor la
timpul ei.

Tu Îţi deschizi mâna şi* saturi
după dorinţă tot ce are viaţă.

DDDDDomnul este drept în toate
căile Sale şi bun în toate lucrările
Sale.

DDDDDomnul este aproape* de toţi
cei care-L cheamă, de toţi cei
care-L cheamă în** adevăr.

El împlineşte dorinţa celor
care se tem de El; le aude strigă-
tul şi-i scapă.

DDDDDomnul* păzeşte pe toţi cei
care-L iubesc, dar nimiceşte pe
toţi cei răi.

*Ex. 34.6,7.
Num. 14.18.
Ps. 86.5,15;
103.8.

*Ps. 100.5.
Naum 1.7.

*Ps. 19.1.

*Ps. 146.10.
1 Tim. 1.17.

*Ps. 146.8.

*Ps. 104.27.
**Ps. 136.25

*Ps. 104.21;
147.9.

*Deut. 4.7.
**Ioan 4.24.

*Ps. 31.23;
97.10.

 a Sau �minciună�    b Sau �a înşelăciunii�    c Sau �victorie�    d Sau �coloane de colţ�    e Ornamental
f Sau �boii noştri să fie încărcaţi�    g În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în
ordine alfabetică (cu excepţii); versetul 13, ultima parte, este omis de cele mai multe ms.     h Unele
ms. ad. �Dumnezeu este credincios faţă de toate promisiunile Sale şi iubitor faţă de tot ce a făcut�
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! Gura mea va rosti lauda
DDDDDomnului şi orice făpturăa să bine-
cuvânteze Numele Lui cel sfânt, în
vecii vecilor!

""""" PSALMUL 146

Lăudaţi pe Domnul!b Laudă*,
suflete al meu, pe DDDDDomnul!

Voi lăuda* pe DDDDDomnul cât voi
trăi, voi cânta psalmi Dumne-
zeului meu cât voi fi.
!  Nu* vă încredeţi în cei

mari, în fiul omului, în care nu
este salvare.

Suflarea lui iese*, el se întoar-
ce în pământul lui; în aceeaşi zi
planurile** lui pier.

Ferice* de acela care-L are pe
Dumnezeul lui Iacov ca ajutor al
lui, a cărui speranţă este în DDDDDom-
nul Dumnezeul său,

care* a făcut cerurile şi pă-
mântul, marea şi tot ce este în
ele, care păzeşte adevărul pentru
totdeauna,

care* face judecată pentru cei
asupriţi, care** dă pâine celor
flămânzi:
! DDDDDomnul îi eliberează� pe

cei încătuşaţi.
DDDDDomnul deschide* ochii orbi-

lor,
DDDDDomnul îi ridică** pe cei în-

covoiaţi,
DDDDDomnul îi iubeşte pe cei drepţi.
DDDDDomnul îi păzeşte* pe străini;

susţine pe orfan şi pe văduvă,
dar** suceşte calea celor răi.

DDDDDomnul* va împărăţi pentru
totdeauna; Dumnezeul tău, Sioa-
ne, este din generaţie în generaţie!
Lăudaţi pe Domnul!b

PSALMUL 147

Lăudaţi pe Domnulb, pentru
că* este bine! Cântaţi psalmi
Dumnezeului nostru, pentru că**
este plăcut: se cuvine laudă�.
! DDDDDomnul zideşte* Ierusa-
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*Ps. 103.1.

*Ps. 104.33.

*Ps. 118.8,9.
Is. 2.22.

*Ps. 104.29.
Ecl. 12.7.
Is. 2.22.
**1 Cor. 2.6

*Ps. 144.15.
Ier. 17.7.

*Gen. 1.1.
Apoc. 14.7.

*Ps. 103.6.
**Ps. 107.9.
�Ps. 68.6;
107.10,14.

*Mt. 9.30.
Ioan 9.7-32.
**Ps.145.14;
147.6.
Lc. 13.13.

*Deut. 10.18
Ps. 68.5.
**Ps. 147.6.

*Ex. 15.18.
Ps. 10.16;
145.13.
Apoc. 11.15.

*Ps. 92.1.
**Ps. 135.3.
�Ps. 33.1.

*Ps. 102.16.

limul, adună** pe cei risipiţi ai
lui Israel;

El îi vindecă* pe cei cu inima
zdrobită şi le leagă rănile.

El socoteşte* numărul stelelor:
le dă nume tuturor.

Mare* este Domnul nostru,
şi mare** în putere; înţelepciu-
nea� Lui este nemărginită.

DDDDDomnul îi susţine* pe cei sme-
riţi, El îi înjoseşte până la pământ
pe cei răi.
! Răspundeţi DDDDDomnului cu

mulţumire, cântaţi psalmi cu har-
fa Dumnezeului nostru,

care* acoperă cerurile cu nori,
care pregăteşte ploaie pentru
pământ, care face să răsară iarbă
pe munţi,

care* dă vitelor hrana lor,
puilor** de corb care strigă.

El nu-Şi* găseşte plăcere
în puterea calului, nu are plăcere
în picioarele omului.

Plăcerea DDDDDomnului este în
cei care se tem de El, în cei care-şi
pun speranţa în bunătatea Lui.
! Ierusalime, laudă pe DDDDDom-

nul! Sioane, laudă pe Dumnezeul
tău!

Pentru că El întăreşte ză-
voarele porţilor tale, El binecu-
vântează pe fiii tăi în mijlocul tău,

El dă* pace în hotarele tale,
te satură** cu grăsimea grâuluic.

El trimite* porunca Sa pe
pământ, Cuvântul Său aleargă
foarte repede.

El dă* zăpadă ca lâna, presară
bruma ca cenuşa;

El aruncă* gheaţa Sa ca
nişte bucăţi; cine poate sta îna-
intea gerului Său?

El trimite* Cuvântul Său şi
le topeşte; face să sufle vântul
Său: apele curg.

El descoperă* cuvintele Sale
lui Iacov, hotărârile** Sale şi
judecăţile Sale lui Israel.

El n-a* făcut aşa cu nici o
naţiune; şi ele n-au cunoscut ju-

  a Lit. �carne�    b Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    c Cel mai bun grâu

**Deut. 30.3

*Ps. 51.17.
Is. 57.15;
61.1.
Lc. 4.18.
*Gen. 15.5.
Is. 40.26.
*1 Cr.16.25.
Ps. 48.1;
96.4; 145.3.
**Naum 1.3
�Is. 40.28.
*Ps. 146.8;
146.9.

*Iov 38.26;
38.27.
Ps. 104.13;
104.14.

*Ps. 104.27;
104.28;
136.25;
145.15.
**Iov 38.41.
Mt. 6.26.
*Ps.33.16-18
Osea 1.7.

*Is. 60.17;
60.18.
**Ps.132.15
*Iov 37.12.
Ps. 107.20.

*Iov 37.6.

*Iov 37.10.

*Vers. 15.

*Deut. 33.2;
33.3,4.
Ps. 76.1;
78.5; 103.7.
**Mal. 4.4.
*Deut. 4.32;
4.33,34.
Rom. 3.1,2.
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decăţile Lui. Lăudaţi pe Domnul!a

PSALMUL 148

Lăudaţi pe Domnul!a Lăudaţi
pe DDDDDomnul din ceruri! Lăudaţi-L
în locurile înalte!

Lăudaţi-L*, toţi îngerii Săi!
Lăudaţi-L, toate oştirile Sale!

Lăudaţi-L, soare şi lună, lău-
daţi-L, toate stelele luminii!

Lăudaţi-L, ceruri* ale ceru-
rilor şi voi, ape**, care sunteţi
mai presus de ceruri.

Să laude Numele DDDDDomnului;
pentru că* El a poruncit, şi au
fost create.
Şi le-a* aşezat în vecii veci-

lor; a dat o hotărâre şi nu va treceb.
! Lăudaţi pe DDDDDomnul de pe

pământ, voi, monştri* ai mării
şi toate adâncurile;

foc şi grindină, zăpadă* şi
abur, vânt al furtunii care îm-
plineşti Cuvântul Său,

munţi* şi toate dealurile, pomi
roditori şi toţi cedrii,

fiare şi toate vitele, reptile
şi păsări înaripate,

împăraţi ai pământului şi toa-
te popoarele, cei mari şi toţi ju-
decătorii pământului,

feciori şi fecioare, bătrâni şi
tineri:

să laude Numele DDDDDomnului,
pentru că Numele* Său este
foarte înălţat; măreţia** Sa este
mai presus de pământ şi de ceruri
!  şi El a înălţat* cornul

poporului Său, lauda** tuturor
sfinţilor Săi, a fiilor lui Israel,
poporul� care este aproape de El.
Lăudaţi pe Domnul!a

PSALMUL 149

Lăudaţi pe Domnul!a Cântaţi*
DDDDDomnului o cântare nouă, lauda
Lui în adunarea sfinţilor!

*Ps. 103.20;
103.21.

*1 Împ. 8.27.
2 Cor. 12.2.
**Gen. 1.7.

*Gen. 1.1;
1.6,7.
Ps. 33.6,9.

*Ps. 89.37;
119.90,91.
Ier. 31.35;
31.36; 33.25.
*Is. 43.20.

*Ps. 147.
15-18.

*Is. 44.23;
49.13; 55.12.

*Ps. 8.1.
Is. 12.4.
**Ps. 113.4.

*Ps. 75.10.
**Ps. 149.9.
�Ef. 2.17.

*Ps. 33.3.
Is. 42.10.
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*Iov 35.10.
Ps. 100.3.
Is. 54.5.
**Zah. 9.9.
Mt. 21.5.
*Ps. 81.2;
150.4.

*Ps. 35.27.
**Ps. 132.16.

*Iov 35.10.

*Ev. 4.12.
Apoc. 1.16.

*Deut. 7.1,2.
**Ps. 148.14

*Ps. 145.5,6.
**Deut. 3.24

*Ps. 81.2;
149.3.

*Ex. 15.20.
**Ps. 33.2;
92.3; 144.9.
Is. 38.20.

*1 Cr. 15.16;
15.19,28;
16.5; 25.1,6.
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Să se bucure Israel de Cel*
care l-a făcut, fiii Sionului să
se veselească de Împăratul** lor!

Să* laude Numele Său cu joc,
să-I cânte psalmi cu tamburina şi
cu harfa!

Pentru că* DDDDDomnul găseşte
plăcere în poporul Său, El îi îm-
podobeşte** pe cei smeriţi cu
mântuire.
! Să se bucure sfinţii în glo-

rie, să* cânte de bucurie în patu-
rile lor!

Laudele preaînalte ale lui
Dumnezeu să fie în gura lor şi
o sabie* cu două tăişuri în mâna
lor,

ca să împlinească răzbunare
împotriva naţiunilor, pedepse
asupra popoarelor;

ca să-i lege pe împăraţii lor cu
lanţuri şi pe aleşii lor cu obezi
de fier;

ca* să împlinească împo-
triva lor judecata care este
scrisă. Această** glorie este
pentru toţi sfinţii Săi. Lăudaţi
pe Domnul!a

PSALMUL 150

Lăudaţi pe Domnul!a Lăudaţi
pe Dumnezeu în sfântul Său
locaş! Lăudaţi-L în întinderea
puterii Lui!

Lăudaţi-L* în faptele Sale
puternice! Lăudaţi-L pentru în-
tinderea** măreţiei Sale!

Lăudaţi-L* cu sunet de trâm-
biţă! Lăudaţi-L cu lira şi cu har-
fa!

Lăudaţi-L cu*  tamburină şi
cu joc! Lăudaţi-L cu** instru-
mente cu coarde şi cu fluier!

Lăudaţi-L cu* chimvale su-
nătoare, lăudaţi-L cu chimvale
răsunătoare!

Tot ce are suflare să laude pe
Domnulc! Lăudaţi pe Domnul!a

a Aleluia!, ebr. �Halelu-Yah�    b Sau �nu o vor călca�    c Ebr. �Yah�



674

PROVERBE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Is. 59.7.
Rom. 3.15.

*Cap. 11.19.

*Cap. 15.27;
28.25.
1 Tim. 6.10.

*Cap. 8.1; 9.3.
Ioan 7.37.

*Ps. 1.1.

*Is. 32.15.
Ioel 2.28.
Ioan 7.39.

*Is. 65.12.
Ier. 7.13.
**Zah. 7.11.
�Is. 65.2.
Rom. 10.21.

*Ps. 107.11.
Lc. 7.30.
**Cap. 15.10

*Ps. 2.4.
**Cap. 6.15.
�Cap. 10.24.

*Iov 27.9.
Ier. 11.11.
Zah. 7.13.

*1 Împ. 4.32.
Cap. 10.1; 25.1
Ecl. 12.9.
**Ecl. 1.1.

*Cap. 15.33.
**Cap. 4.1.

*Cap. 2.1;
19.20.
**Cap. 2.9.

*Cap. 9.4.

*Cap. 9.9.
**Cap. 14.6.
Ecl. 9.11.

*Num. 12.8.
Ps. 78.2.
Dan. 8.23.

*Iov 28.28.
Ps. 111.10.
Cap. 9.10.
Ecl. 12.13.

*Cap. 4.1.
**Cap. 6.20.

*Cap. 4.9.
**Cap. 3.22.
Dan. 5.29.

*Gen. 39.7.
Ps. 1.1.
Ef. 5.11.

*Cap. 12.6.
Ier. 5.26.

*Ps. 124.3.
**Ps. 28.1;
143.7.

*Ps. 1.1.
Cap. 4.14.
**Ps. 119.101

Proverbele* lui Solomon,
fiul** lui David, împărat al lui
Israel,

pentru a cunoaşte înţelepciu-
nea* şi îndrumareaa, pentru a deo-
sebi** cuvintele priceperiib,

pentru a primi* îndrumare în
prevedere, dreptate**, judecată şi
nepărtinire;

ca să dea chibzuinţă celor sim-
plic*, cunoştinţă şi discernământ
celui tânăr;

cine este înţelept va auzi şi
va spori* în învăţătură şi cel in-
teligentd** va primi sfaturi în-
ţelepte;

ca să înţeleagă un proverb şi
o pildăe, cuvintele înţelepţilor şi
tainele* lor.
!f Temerea* de DDDDDomnul este

începutul cunoştinţei; nebunii dis-
preţuiesc înţelepciunea şi îndru-
marea.
! Ascultă*, fiul meu, îndruma-

rea tatălui tău şi nu părăsi** în-
văţăturag mamei tale.

Pentru că ele vor fi o cunu-
nă* de har pentru capul tău şi
lănţişoare în jurul gâtului** tău.
! Fiul meu, dacă nişte păcă-

toşi te vor ademeni, nu te învoi*.
Dacă vor zice: �Vino cu noi,

să pândim sânge, să întindem*
curse fără temei celui nevinovat;

să-i înghiţim* de vii, ca Locu-
inţa morţilor; şi întregi, ca pe cei
care se coboară** în groapă:

vom găsi tot felul de averi scum-
pe, ne vom umple casele cu pradă;

aruncă sorţul tău printre noi:
vom avea toţi o pungă�,

fiul meu, să nu porneşti la
drum* cu ei, fereşte-ţi piciorul**

de cărarea lor;
pentru că picioarele* lor alear-

gă spre rău şi se grăbesc să verse
sânge.

Pentru că în zadar se întinde
laţul înaintea ochilor tuturor celor
înaripateh.
Şi aceştia îşi pândesc* sânge-

le lor înşişi, întind cursă pentru
sufletele lor.

Aşa sunt cărările oricui este
lacom de câştig*: el ia viaţa stă-
pânilor lui.
! Înţelepciuneai* strigă afa-

ră, îşi înalţă glasul în locuri largi;
cheamă la capătul străzilor

zgomotoase, la intrările porţilor,
îşi rosteşte cuvintele în cetate:

�Până când, nepricepuţilor,
veţi iubi nepriceperea şi până
când batjocoritorii* îşi vor găsi
plăcerea în batjocura lor şi ne-
bunii vor urî cunoştinţa?

Întoarceţi-vă la mustrarea
mea! Iată, voi revărsa* duhul meu
peste voi, vă voi face cunoscut
cuvintele mele.
! Deoarece eu am chemat* şi

voi aţi refuzat** să auziţi, mi-am
întins� mâna şi nimeni n-a luat
seama,

ci aţi respins* orice sfat al
meu şi n-aţi vrut** nici o mus-
trare a mea,

voi râde* şi eu în nenoroci-
rea** voastră, îmi voi bate joc,
când vă va cuprinde� frica.

Când vă va cuprinde frica
deodată, ca o furtună, şi nenoro-
cirea voastră va veni ca o vije-
lie, când necaz şi strâmtorare
vor veni peste voi,

atunci mă vor chema*, dar nu

PROVERBE

1

a Sau �instrucţia�, �corectarea�, �atenţionarea�, �disciplinarea� (şi în celelalte
locuri)    b Sau �înţelegerii� (şi în celelalte locuri)    c Celor care pot fi uşor
ademeniţi şi se pot rătăci    d Cel care poate înţelege mai uşor
e Alegorie    f Vezi nota Ps. 1.4    g Lit. �legea�; ebr. �tora�    h Lit. �stăpânilor
aripilor�    i Lit. plural
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voi răspunde; mă vor căuta în-
datăa**, dar nu mă vor găsi,

pentru că au urât* cunoştin-
ţa şi n-au ales** temerea de DDDDDom-
nul,

n-au vrut* nici un sfat al meu,
au dispreţuit orice mustrare a mea,

deci vor mânca* din rodul
căii lor şi se vor sătura cu sfa-
turile lor.

Pentru că rătăcirea* celor
simpli îi va ucide şi bunăstarea
nebunilor îi va nimici,

dar oricine* mă ascultă va lo-
cui în siguranţă şi va fi liniş-
tit**, fără frică de rău�.

Fiul meu, dacă vei primi cu-
vintele mele şi vei păstra* la tine
poruncile mele,

încât să-ţi pleci urechea la în-
ţelepciune şi să-ţi îndrepţi ini-
ma spre pricepere,

da, dacă vei striga după pri-
cepereb şi-ţi vei înălţa glasul
pentru înţelegere,

dacă o vei căuta ca* pe argint
şi o vei cerceta ca pe comorile**
ascunse,

atunci vei pricepe temerea de
DDDDDomnul şi vei găsi cunoştinţa
lui Dumnezeu.

Pentru că* DDDDDomnul dă înţe-
lepciune; din gura Lui ies cu-
noştinţa şi priceperea.

El păstrează sfatul sănătos
pentru cei drepţi, El este scut*
celor care umblă în integri-
tate,

păzind cărările judecăţii drep-
te şi ţinând* calea celor sfinţi
ai Săi.

Atunci vei deosebi* drepta-
tea şi judecata şi nepărtinirea,
orice** cărare bună.
! Când înţelepciunea va in-

tra în inima ta şi cunoştinţa va
fi plăcută sufletului tău,

discreţia te va susţine*, pri-
ceperea te va păzi,

ca să te scape de calea celui

rău, de omul care rosteşte înşe-
lăciunic,

de cei care părăsesc* cărările
dreptăţii, ca să umble pe căile**
întunericului,

care se bucură* să facă rău,
se desfătează** în înşelăciunile
celui rău,

ale căror cărări* sunt sucite,
şi care sunt stricaţi în căile lor;

ca să te scape de femeia*
străină, de străina** care ademe-
neşte prin cuvintele ei,

care părăseşte* pe prietenul
tinereţii ei şi uită legământul**
Dumnezeului ei;

iar casa* ei se pleacă spre moar-
te şi cărările ei duc la cei morţid:

toţi cei care merg la ea* nu
se mai întorc şi nu ajung pe că-
rările** vieţii;

ca să umbli pe calea celor
buni şi să ţii cărările* celor drepţi!

Pentru că cei drepţi vor lo-
cui* în ţarăe şi cei integri vor ră-
mâne în ea;

dar cei răi* vor fi nimiciţi
din ţară şi cei necredincioşi vor
fi dezrădăcinaţi** din ea.

Fiul meu, nu uita* învăţătura
mea şi inima** ta să păzească
poruncile mele;

pentru că ele îţi vor adăuga
lungime zilelor şi ani de viaţă şi
pace*.
! Bunătatea* şi adevărul să

nu te părăsească. Leagă-le** în
jurul gâtului tău; scrie-le� pe tă-
bliţa inimii tale:
şi vei căpăta favoare* şi bună

înţelegere în ochii lui Dumnezeu
şi ai omului.
! Încrede-te* în DDDDDomnul cu

toată inima ta şi nu te sprijini**
pe pricepereab ta!

Recunoaşte-L* în toate căile
tale şi El îţi va netezif** cărările.
!  Nu fi înţelept* în ochii

tăi; teme-te** de DDDDDomnul şi
depărtează-te de rău.
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**Cap. 8.17.

*Iov 21.14.
**Ps. 119.173

*Ps. 81.11.

*Iov 4.8.
Cap. 14.14.
Is. 3.11.
Ier. 6.19.

*Ier. 2.19.

*Ps. 25.12.
Cap. 3.24-26.
**Ps. 112.7.

*Cap. 4.21;
7.1.

*Cap. 3.14.
**Iov 3.21.
Mt. 13.44.

*1 Împ. 3.9;
3.12.
Iac. 1.5.

*Ps. 84.11.
Cap. 30.5.

*1 Sam. 2.9.
Ps. 66.9.

*Cap. 8.20.
**Cap. 4.18.

*Cap. 4.6;
6.22.
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*Cap. 21.16.
**Ps. 82.5.
Cap. 4.19.
Ioan 3.19,20.

*Cap. 10.23.
Ier. 11.15.
**Osea 7.3.
Rom. 1.32.

*Ps. 125.5.
Cap. 21.8.

*Cap. 5.20;
6.24.
**Cap. 5.3;
7.5; 23.27.

*Mal. 2.14;
2.15.
**Gen. 2.24.

*Cap. 7.27.

*Ecl. 7.26.
**Ps. 16.11.
Cap. 5.6.

*Cap. 4.18.

*Ps. 37.29.
Cap. 10.30.

*Iov 18.17.
Ps. 104.35.
**Deut. 28.63
Ps. 52.5.

*Ps. 119.61.
**Ex. 20.6.
Deut. 8.1;
30.16,20.

*Ps. 119.165.

*2 Sam. 15.20
**Ex. 13.9.
Deut. 6.8.
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Aceasta va fi sănătate* pentru
trupul tău şi înviorare** pentru
oasele tale.
! Onorează* pe DDDDDomnul cu

avutul tău şi cu cele dintâi roa-
de** din tot venitul tău:

astfel grânarele* ţi se vor um-
ple cu belşug şi teascurile** tale
se vor revărsa de must.
! Fiul meu, nu dispreţui* în-

drumarea DDDDDomnului şi nici nu
desconsideraa mustrarea Lui;

pentru că DDDDDomnul îl mustră pe
acela pe care îl iubeşte, ca un tată*
pe fiul în care îşi găseşte plăcerea.
! Ferice* de omul care gă-

seşte înţelepciune şi de omul care
dobândeşte pricepere!

Pentru că dobândirea* ei este
mai bună decât câştigarea argin-
tului şi venitul ei este mai bun
decât al aurului fin.

Este mai de preţ* decât rubineleb

şi tot ce-ţi poţi dori nu este egal cu
ea.

În dreapta ei este lungime* de
zile; în stânga ei, bogăţii** şi
onoare.

Căile* ei sunt căi plăcute şi
toate cărările ei sunt pace**.

Ea este un pom* al vieţii pen-
tru cei care o îmbrăţişează şi ferice
de cel care se ţine de ea cu tărie.
! D D D D Domnul a întemeiat* pă-

mântul prin înţelepciune, a întă-
rit cerurile prin pricepere.

Prin cunoştinţa Lui, adâncu-
rile s-au despicatc* şi cerurile
picură** rouă.
! Fiul meu, să nu se depărte-

ze* acestea dinaintea ochilor tăi.
Păzeşte înţelepciunea sănătoasă
şi discreţia;
şi ele vor fi viaţă pentru sufle-

tul tău şi podoabă* pentru gâtul tău.
Atunci vei umbla* în siguran-

ţă pe calea ta şi piciorul tău
nu se va poticni.

Când te vei culca*, nu te vei
teme; da, te vei culca şi somnul

îţi va fi dulce.
Nu te teme* de spaima neaş-

teptată, nici de pustiirea** celor
răi, când vine;

pentru că DDDDDomnul va fi în-
crederea ta şi-ţi va feri piciorul
să fie prins.
! Nu opri binele* de la cei

cărora li se cuvine, când este în
puterea mâinii tale să-l faci.
!  Nu zice* aproapelui tău:

�Pleacă şi vino din nou, şi mâine
îţi voi da�, când ai la tine ce să dai.
!  Nu plănui răul împotriva

aproapelui tău, văzând că locu-
ieşte în siguranţă lângă tine.
! Nu te certa* fără motiv cu

cineva, dacă nu ţi-a făcut nici
un rău.
! Nu invidia pe omul violent*

şi nu alege nici una din căile lui.
! Pentru că cel stricat este o

urâciune pentru DDDDDomnul, dar
prietenia* Sad este cu cei drepţi.

Blestemul* DDDDDomnului este în
casa celui rău, dar El binecu-
vântează** locuinţa celor drepţi.

El, în adevăr, Îşi bate joc de
cei batjocoritori, dar dă har* ce-
lor smeriţi.

Cei înţelepţi* vor moşteni
gloria, dar ruşine va fi înălţarea
nebunilor.

Ascultaţi, fiilor, îndrumarea*
unui tată şi luaţi seama să cu-
noaşteţi pricepereae;

pentru că vă dau o bună în-
văţătură; nu părăsiţi învăţăturaf

mea.
Pentru că eu am fost fiu la ta-

tăl meu, gingaş* şi singur în ochii
mamei mele.
Şi el mă învăţa* şi-mi zicea:

�Inima ta să păstreze cuvintele
mele; păzeşte** poruncile mele şi
trăieşte!

Dobândeşte* înţelepciune, do-
bândeşte inteligenţă. Nu uita, nici
nu te abate de la cuvintele gurii
mele.
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N-o părăsi, şi ea te va susţi-
ne; iubeşte-o*, şi ea te va păzi.

Începutul* înţelepciunii estea:
dobândeşte** înţelepciune şi, cu
tot ce ai dobândit, dobândeşte
inteligenţă.

Înalţ-o*, şi ea te va înălţa, ea
te va duce la onoare, dacă o vei
îmbrăţişa.

Ea va da capului tău o ghir-
landă de har, te va împodobi* cu
o coroană de glorie.
! Ascultă, fiul meu, şi primeş-

te cuvintele mele, şi anii* vieţii
tale se vor înmulţi.

Te voi învăţa calea înţelep-
ciunii, te voi conduce* pe cărări-
le dreptăţii.

Când vei merge, paşii tăi nu
vor fi strâmtoraţi*; şi când vei
alerga, nu te vei poticni**.
Ţine cu tărie îndrumareab, nu-i

da drumul! Păzeşte-o, pentru că
ea este viaţa ta!
! Nu intra pe cărarea* celor

răi şi nu merge pe calea celor
nelegiuiţi.

Fereşte-te de ea, nu trece pe
ea, abate-te de la ea şi treci
mai departe!

Pentru că ei nu dorm*, dacă
n-au făcut rău, şi nu au somn,
dacă n-au făcut pe cineva să cadă.

Pentru că ei mănâncă* pâinea
răutăţii şi beau vinul violenţeic.

Dar cărarea* celor drepţi este
ca lumina** strălucitoare, care
luminează tot mai mult�, până
când ziua e deplină��.

Calea* celor răi este ca întu-
nericul gros: ei nu ştiu de ce se
poticnesc**.
! Fiul meu, ia aminte la cu-

vintele mele, pleacă-ţi urechea la
spusele mele!

Să nu se depărteze* de ochii
tăi, păstrează-le** în adâncul ini-
mii tale!

Pentru că ele sunt viaţă* pen-

tru cei care le află, şi sănătate**
pentru toată carnea lor.
! Păzeşte-ţi inima mai mult

decât tot ce se păzeşted, pentru
că din* ea iese izvoarele vieţii.
! Depărtează de la tine înşe-

lăciunea gurii şi alungă de la tine
stricăciunea buzelor.
! Ochii tăi să privească drept

şi pleoapele tale să caute drept
înaintea ta.
! Cumpăneşte cărarea* pi-

cioarelor tale şi toate** căile tale
să fie bine rânduitef.

Nu te abate* nici la dreapta,
nici la stânga; depărtează-ţi**
piciorul de la rău!

Fiul meu, ia seama la înţelep-
ciunea mea; pleacă-ţi urechea la
priceperea mea,

ca să păstrezi discreţia*, şi
buzele tale** să păstreze cunoş-
tinţa.
! Pentru că buzele femeii*

străine picură** miere şi cerul gu-
rii ei este mai alunecosg� decât
untdelemnul;

dar la urmă ea este amară*
ca pelinul, ascuţită** ca o sabie
cu două tăişuri.

Picioarele ei coboară* la
moarte, paşii ei conduc în Locu-
inţa morţilor.

Ca nu cumva să se gândeas-
că* la cărarea vieţii, căile ei rătă-
cesc**: ea nu ştieh� încotro merge.
! Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă

şi nu vă abateţi* de la cuvintele
gurii mele.

Depărtează-ţi* calea de la ea
şi nu te apropia de uşa casei ei,

ca nu cumva să dai onoarea
ta altora, şi anii tăi celui nemilos;

ca nu cumva străinii să se
sature cu averea ta şi roadele
trudei tale să intre în casa altuiai,
şi să jeleşti la sfârşitul tău,

când carnea ta şi trupul tău vor
pieri,
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la cărarea vieţii, căile ei sunt schimbătoare: nu le poţi cunoaşte�    i Sau �unui străin�
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şi să zici: �Cum am urât* eu
îndrumarea şi a dispreţuit** inima
mea mustrarea,
şi n-am ascultat de glasul în-

văţătorilor mei, nici nu mi-am
plecat urechea la cei care mă
îndrumau!

Eram deja aproape de orice
rău, în mijlocul mulţimii şi al
adunării!�
! Bea ape din fântâna ta, şi

ape curgătoare* din puţul tău.
Să se reverse izvoarele tale

ca pâraiele de apă pe străzi?
Să fie numai ale tale, nu şi ale

străinilor care sunt cu tine!
Izvorul tău să fie binecuvân-

tat şi bucură-te* de soţia tinere-
ţii** tale.

Ca o cerboaică* iubită şi o
căprioară plăcută, sânii ei să-ţi
facă plăcere în orice timp, fii
îmbătat neîncetat de dragostea ei.
Şi de ce, fiul meu, să fii îm-

bătat de o femeie străină* şi să
îmbrăţişezi sânul alteiaa**?
! Deoarece căile* omului sunt

înaintea ochilor DDDDDomnului şi El
cumpăneşte toate cărările lui.

Pe cel rău propriile* lui ne-
legiuiri îl vor prinde şi va fi ţi-
nut cu funiile păcatului său.

El va muri* din lipsă de în-
drumare şi se va rătăci în mări-
mea nebuniei lui.

Fiul meu, dacă te-ai pus ga-
rant* pentru aproapele tău, dacă
ai bătut palma cu un străin,

eşti prins în cursă prin cuvin-
tele gurii tale, eşti înlănţuit de cu-
vintele gurii tale;

fă aceasta acum, fiul meu, şi
eliberează-te, pentru că ai căzut
în mâna aproapelui tău: du-te,
smereşte-teb şi insistă pe lângă
aproapele tău.

Nu da somn* ochilor tăi, nici
aţipire pleoapelor tale.

Eliberează-te, ca o căprioară
din mâna vânătorului şi ca o
pasăre* din mâna păsărarului.

! Mergi la furnică*, leneşu-
le**, ia seama la căile ei şi fii
înţelept;

ea, care nu are* nici o căpete-
nie, supraveghetor sau conducă-
tor,

îşi pregăteşte pâinea* vara şi
îşi adună hrana la seceriş.

Până când*, leneşule, vei sta
culcat? Când te vei scula din
somnul tău?

Puţin somn, puţină aţipire, pu-
ţină încrucişare a mâinilor pentru
odihnă,
şi sărăcia* ta va veni ca un

hoţ şi lipsa ta ca un om înarmat.
! Un om al lui Belial, un om

rău este cel care umblă cu înşe-
lăciunea gurii;

el clipeşte* din ochi, vorbeşte
cu picioarele lui, face semne cu
degetele.

Înşelăciuni* sunt în inima lui;
el unelteşte răul** în orice timp,
seamănă� neînţelegeri.

De aceea nenorocirea* lui va
veni deodată, într-o clipă va fi
zdrobit** şi fără îndreptare�.
! Aceste şase lucruri le urăşte

DDDDDomnul, da, şapte sunt o urâciune
pentru sufletul Său:

ochii* mândri, o limbă** min-
cinoasă, şi mâini� care varsă sân-
ge nevinovat,

o inimă* care unelteşte pla-
nuri rele, picioare** care se grăbesc
să alerge la rău,

un martor* fals care suflă min-
ciuni şi cel care seamănă neîn-
ţelegeri între fraţi.
! Fiul meu, păzeşte* porunca

tatălui tău şi nu părăsi învăţă-
turac mamei tale!

Leagă-le* neîncetat de inima
ta, prinde-le în jurul gâtului tău!

Când vei merge, te va con-
duce*; când vei dormi, te va pă-
zi**; şi când te vei trezi, va vor-
bi cu tine.

Pentru că porunca* este o
lampă şi învăţătura o lumină; şi

*Cap. 1.29.
**Cap. 1.25;
12.1.

*Cânt. 4.12;
4.15.

*Deut. 24.5.
Ecl. 9.9.
**Mal. 2.14.
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4.5; 7.3.

*Cap. 5.3.
**Cap. 2.16.

*2 Cr. 16.9.
Iov 31.4.
Ps. 119.168.
Osea 7.2.
Ev. 4.13.
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Ps. 7.15; 9.15

*Iov 4.21;
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*Cap. 11.15;
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mustrările îndrumăriia sunt calea
vieţii:

ca să te păzească* de femeia
rea, de limba linguşitoare a fe-
meii străine.

Nu-i pofti* frumuseţea în
inima ta, nici să nu te prindă cu
pleoapele** ei.

Pentru că printr-o* femeie
curvă omul ajunge doar la o bu-
cată de pâine şi soţia altuia vâ-
nează** sufletul scump.
! Poate un om să ia foc în sân

şi să nu-i ardă hainele?
Poate cineva să umble pe

cărbuni aprinşi şi să nu-şi frigă
picioarele?

Aşa şi cel care intră* la soţia
aproapelui său: oricine se va a-
tinge de ea nu va fi** nevinovat.

Nu este dispreţuit un hoţ, dacă
fură ca să-şi sature* sufletul când
este flămând;

iar dacă este prins, va da*
înapoi înşeptit; va da toată averea
casei lui.

Oricine comite adulter cu o fe-
meie este fără minteb*; cel care o fa-
ce îşi distruge** propriul său suflet.

Va căpăta rană şi dispreţ şi
nu i se va şterge ruşinea.

Pentru că gelozia* este furia
bărbatului şi el nu va cruţa în
ziua** răzbunării.

Nu se va uita la nici un preţ
de răscumpărarec, nici nu va fi
mulţumit, chiar dacă îţi vei în-
mulţi darurile.

Fiul meu, păzeşte* cuvintele
mele şi păstrează cu tine porun-
cile mele!

Păzeşte* poruncile mele şi
trăieşte; şi învăţătura mea, ca lu-
mina** ochiului tău.

Leagă-le* la degetele tale,
scrie-le** pe tăbliţa inimii tale!

Spune înţelepciunii: �Tu eşti
sora mea!� Şi numeşte inteligen-
ţa ruda ta,

ca ele să te ferească* de fe-
meia străină, de străina care lin-
guşeşte prin cuvintele ei.
! Pentru că la fereastra* ca-

sei mele am privit printre** ză-
brelele mele
şi am zărit printre cei neîn-

cercaţid, am observat printre fii
un tânăr fără* minteb,

trecând pe strada apropiată
de colţul* ei şi mergea pe cale spre
casa** ei,

în amurg*, în seara zilei, în
întunecimea nopţii şi în întuneric.
Şi, iată, l-a întâmpinat o fe-

meie având înfăţişarea* unei cur-
ve şi inima şireată.

Era gălăgioasă* şi fără as-
tâmpăr; picioarele nu-i stăteau**
acasă:

când afară*, când în pieţe; şi
pândea** la orice colţ.
Şi l-a apucat şi l-a sărutat şi

cu faţă* neruşinatăe i-a zis:
�Am jertfe de pace cu mine;

astăzi* mi-am împlinit promi-
siunile.

De aceea am ieşit să te întâl-
nesc, să-ţi caut stăruitorf faţa şi
te-am găsit!

Mi-am împodobit patul cu
cuverturi* tapisate, de in** colo-
rat, din Egipt;

mi-am stropit aşternutul cu
mir*, aloe şi scorţişoară.

Vino să ne îmbătăm de iubi-
reg până dimineaţa, să ne desfă-
tăm cu dezmierdări.

Pentru că soţul nu este acasă;
a plecat într-o călătorie lungă,

a luat punga de bani* cu el, va
veni acasă în ziua de lună plină�.

Cu ispitirea ei multă, ea l-a
ademenit; cu linguşirea* buzelor
ei, l-a convins.

El a mers deodată după ea,
cum merge un bou la înjunghiere
şi ca un cerb care aleargă spre
cursăh,

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

2

3

4

*Cap. 2.16;
5.3; 7.5.
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**Cap. 16.5.
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*Cap. 7.7.
**Cap. 7.22;
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**Cap. 11.4.
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a Sau �disciplinei�    b Fără înţelegere; lit. �fără inimă� (şi în celelalte locuri)    c Sau �ispăşire� sau
�satisfacţie�    d Sau �simpli�    e Lit. �şi-a întărit faţa şi�    f Sau �devreme�    g Sau la plural    h Sau �ca
butucii pentru corectarea nebunului�; sau �ca un nebun la corectare în butuci�
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până când o săgeată îi străpun-
ge ficatul: cum se grăbeşte o pa-
săre* spre laţ şi nu ştie că îşi pier-
de viaţa.
!  Şi acum, fiilor, asculta-

ţi-mă* şi luaţi aminte la cuvintele
gurii mele.

Să nu ţi se abată* inima pe
căile ei, să nu rătăceşti pe că-
rările ei.

Pentru că ea a doborât pe
mulţi, rănindu-i, şi toţi cei ucişi*
de ea au fost puternicia.

Casa* ei este caleab spre Lo-
cuinţa morţilor, coborând la că-
mările morţii.

Nu strigă înţelepciunea* şi
nu face priceperea să i se audă
glasul?

Îşi ia locul pe vârful locuri-
lor înalte*, pe drum, la răspântii;

lângă* porţi, la intrarea cetă-
ţii, la trecerea spre uşi, ea strigă
tare:

�Către voi, oamenilor, strig!
Şi glasul meu este către fiii oa-
menilor!

Voi, cei simpli*, înţelegeţi
chibzuinţa; şi voi, nebunilor**,
fiţi înţelegători cu inima!

Ascultaţi, pentru că voi vorbi
lucruri* măreţe şi deschiderea
buzelor mele va fi pentru lucru-
ri drepte;

pentru că cerul gurii mele
va rosti adevăr*, iar răutatea este
o urâciune pentru buzele mele.

Toate cuvintele gurii mele
sunt în dreptate, nu este nimic
sucit sau stricat în ele.

Toate sunt clare pentru cel
care pricepe şi drepte pentru cei
care găsesc cunoştinţă.

Primiţi îndrumarea mea, şi
nu* argintul, şi cunoştinţă mai
bine decât aurul ales:

pentru că înţelepciunea este
mai bună* decât rubinelec şi toa-
te lucrurile** de dorit nu sunt
egale cu ea.

! Eu, înţelepciunea, locuiesc
cu chibzuinţa şi găsesc cunoştin-
ţa care vine din cugetare.

Temerea* de DDDDDomnul este
urârea răului. Eu urăsc mândria**
şi îngâmfarea şi calea� rea şi
gura�� înşelătoared.

Ale mele sunt sfatul şi înţe-
lepciunea sănătoasă: eu sunt in-
teligenţa; eu am* putere.

Prin mine împărăţesc* împă-
raţii şi dau hotărâri drepte con-
ducătorii.

Prin mine stăpânesc căpete-
niile şi cei mari, toţi judecătorii
pământului.
! Eu iubesc* pe cei care mă

iubesc şi cei care mă caută** stă-
ruitore mă vor găsi.

Bogăţii* şi onoare sunt cu
mine, bunuri** statornicef şi drep-
tate.

Rodul meu este mai bun* de-
cât aurul fin, da, decât aurul cu-
rat; şi câştigul meu, decât ar-
gintul** ales.

Eu umblu pe calea dreptăţii,
în mijlocul cărărilor judecăţii,

ca să fac pe cei care mă iubesc
să moştenească avere; şi le voi
umple* vistieriile.
!  D D D D Domnul mă avea la în-

ceputul* căii Sale, înaintea lucră-
rilorg Sale de demult.

Din eternitate am fost unsă*,
de la început, înainte** de a fi
pământul.

Când nu erau adâncuri* am
fost născută, când nu erau izvoa-
re bogate în apă.

Înainte* de a fi fost întemeiaţi
munţii, înaintea dealurilor, am
fost născută,

când El încă nu făcuse pă-
mântul, nici câmpiile, nici începu-
tul pulberii lumiih.
! Când El pregătea* ceruri-

le, eu eram acolo; când trăgea**
un cerc pe faţa adâncului,

când aşeza norii sus, când

*Ecl. 9.12.

*Cap. 5.7.

*Cap. 5.8.

*Neem. 13.26

*Cap. 2.18;
5.5; 9.18

*Cap. 1.20.

*Cap. 9.3.

*Iov 29.7.

*Cap. 1.4.
**Cap. 1.22;
1.32; 3.35.

*Cap. 22.20.

*Ps. 37.30.
Ioan 8.14.

*Cap. 3.14;
3.15.
Vers. 19.

*Iov 28.15.
Ps. 19.10;
119.127.
**Cap. 3.15;
16.16.

23

24

25

26

27

1

2

3

5

6

7

10

11

23

24

25

26

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Cap. 3.7;
16.6.
**1 Sam. 2.3
Cap. 16.18.
Is. 13.11.
�Cap. 15.9.
��Cap. 6.12.

*Ecl. 7.19;
9.16.

*2 Cr. 1.10.
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a Sau �sunt mulţi�    b Lit. �sunt căile�    c Sau �coralii�, �perlele�    d Sau �gura înşelăciunilor�    e Sau
�devreme�    f Sau �strălucitoare�    g Lit. �facerilor�    h Lit. �pulberii lumii locuite�
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tră** pe un înţelept, şi te va iubi.
Dă unui înţelept, şi el va deve-

ni mai înţelept; învaţă pe un om
drept, şi el va spori* în învăţătură.

Temerea de DDDDDomnul este înce-
putulg* înţelepciunii şi cunoştin-
ţa Celui Sfânth este inteligenţă.

Pentru că prin* mine, zilele ţi
se vor înmulţi şi ţi se vor adăuga
ani de viaţă.

Dacă eşti înţelept, pentru tine
însuţi eşti înţelept*; şi dacă eşti
batjocoritor**, singur vei suferi.
! Femeia nebună este gălă-

gioasă*; ea este proastă şi nu
ştie** nimic.
Şi se aşază la intrarea casei

sale, pe un scaun, în locurile înal-
te* ale cetăţii,

ca să cheme pe trecătorii care
merg drept pe căile lor:

�Cine* este nepriceput să se
abată încoace!� Şi celui fără
minte, ea îi zice:

�Dulci sunt apele furate şi
pâinea* mâncată pe furişi este
plăcută!�

Dar el nu ştie că acolo sunt
morţiij; că oaspeţii ei sunt în
adâncurile* Locuinţei morţilor.
# Proverbele lui Solomon.
Un fiu înţelept* îl înveseleş-

te pe tată, dar un fiu nebun** este
mâhnirea mamei sale.

Comorile* răutăţii nu folosesc
la nimic, dar dreptatea** scapă
de la moarte.

DDDDDomnul nu va îngădui* să flă-
mânzească sufletul celui drept,
dar respinge** lăcomia celor răi.

Cine lucrează cu mână* lene-
şă sărăceşte, dar mâna celor har-
nici** îmbogăţeşte.

Cine adună vara este un fiu în-
ţelept, cine doarme la seceriş este
un fiu* care face ruşine.

Pe capul* celui drept sunt bi-
necuvântări, dar gura** celor răi
acoperă violenţak.
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**Iov 38.6.
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*Ioan 1.1,2;
1.18.
**Mt. 3.17.
Col. 1.13.

*Ps. 16.3.

*Ps. 119.1,2;
128.1,2.
Lc. 11.28.

*Cap. 3.13;
3.18.

*Cap. 4.22.
Ioan 17.3.
**Cap. 3.4;
12.2.

*Cap. 1.31,32.
Iov 35.6.
**Cap. 5.12.
�Cap. 21.6.

*Mt. 16.18.
Ef. 2.20-22.
1 Pet. 2.5.
*Mt. 22.4.
**Cânt. 8.2.
Cap. 23.30.
�Ps. 23.5.
Lc. 14.16,17.
*Rom. 10.15.
**Cap. 8.1,2.
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Mt. 11.25.
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Ioan 6.27.
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Mt. 7.6.
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*Cap. 3.16;
10.27.

*Iov 35.6,7.
Cap. 14.14;
16.26.
**Cap. 19.29

*Cap. 7.11.
**Cap. 5.6.

*Vers. 3.

*Vers. 4.

*Cap. 20.17.

*Cap. 2.18;
7.27.

*Cap. 15.20.
**Cap. 17.25.
*Ps. 49.7.
Cap. 11.4.
Lc. 12.19,20.
**Dan. 4.27.
*Ps. 34.9,10;
37.25.
Cap. 28.25.
Mt. 6.33.
**Ps. 112.10.

*Cap. 12.24.
**Cap. 13.4.

*Cap. 12.4;
17.2; 19.26.
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**Vers. 11.
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a Sau �copilaşul dragostei Lui�    b Lit. �lumea�    c Sau �păzind�    d Sau �cine nu mă are�    e Lit. plural
f Lit. �înjunghierea�    g Sau �principiul�    h Sau �celor sfinte�    i Lit. �pâinea tăinuirilor�    j Sau �umbrele�
k Sau �violenţa acoperă gura celor răi� (şi în vers.11)

fântânile adâncului deveneau tari,
când impunea* mării hotărârea

Sa, ca apele să nu treacă peste
porunca Lui, când stabilea te-
meliile** pământului,

atunci eu Îi eram* meştera şi
zilnic eram desfătarea** Sa, ve-
selindu-mă întotdeauna înaintea
Lui,

veselindu-mă în parteab locui-
tă a pământului Său; şi desfătă-
rile* mele erau în fiii oamenilor.
! Şi acum, fiilor, asculta-

ţi-mă, şi ferice* de cei care ţin
căile mele!

Ascultaţi îndrumarea şi fiţi în-
ţelepţi şi n-o respingeţi.

Ferice* de omul care mă as-
cultă, veghind zilnic la porţile
mele, aşteptândc la uşorii uşilor
mele.

Pentru că cine* mă găseşte,
găseşte viaţa şi va obţine** bu-
năvoinţa DDDDDomnului.

Dar cine păcătuieşte împotri-
va mead îşi face rău* sufletului
său. Toţi cei care mă urăsc** iu-
besc� moartea�.

Înţelepciuneae şi-a construit*
casa, a cioplit cei şapte stâlpi ai ei;
şi-a înjunghiat* jertfaf, şi-a

amestecat** vinul, şi-a pregătit�
şi masa.
Şi-a trimis* slujnicele; ea stri-

gă** pe vârfurile locurilor înalte
ale cetăţii:

�Cine* este nepriceput să vină
aici!� Celui fără minte îi zice:

�Veniţi, mâncaţi* din pâinea
mea şi beţi din vinul pe care l-am
amestecat.

Lăsaţi nebunia şi trăiţi; şi
mergeţi pe calea inteligenţei!�
! Cine corectează pe un bat-

jocoritor îşi dobândeşte ruşine;
şi cine mustră pe cel rău îşi do-
bândeşte o pată.

Nu mustra* pe un batjocoritor,
ca nu cumva să te urască. Mus-

10:6

Chemarea
prietenoasă a
înţelepciunii 10 Binecuvânta-

rea dreptăţii,
blestemul
păcatului
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Amintirea* celui drept va fi
spre binecuvântare, dar numele**
celor răi va putrezi.

Cel înţelept* cu inima primeş-
te porunci, dar cel nebun cu buze-
le va cădea.

Cine umblă* în integritate
umblă în siguranţă, dar cine îşi
suceşte** căile va fi cunoscut.

Cine face* cu ochiul provoa-
că mâhnire şi cel nebun cu buzele
va cădea.

Gura* celui drept este un izvor
de viaţă, dar gura** celor răi
acoperă violenţa.

Ura stârneşte certuri, dar dra-
gostea* acoperă toate fărădelegile.

Înţelepciunea se găseşte pe
buzele celui inteligent, dar o nu-
ia* este pentru spatele celui fără
minte.

Înţelepţii păstrează cunoştin-
ţa, dar gura* nebunului este dis-
trugere apropiată.

Averea* bogatului este ceta-
tea sa tare; distrugerea săracilora

este sărăcia lor.
Munca celui drept este pentru

viaţă; câştigul celui rău este pen-
tru păcat.

Respectarea îndrumăriib este
cărarea spre viaţă, dar cine pără-
seşte mustrarea se rătăceşte.

Cine acoperă* ura are buze
mincinoase şi cine răspândeşte**
defăimarea este nebun.

În mulţimea* vorbelor nu
lipseşte păcatul, dar cine îşi stă-
pâneşte** buzele lucrează înţe-
lept.

Limba celui drept este argint
ales; inima celor răi este puţin
lucru.

Buzele celui drept păstoresc
pe mulţi, dar nebunii mor* din
lipsă de minte.

Binecuvântarea* DDDDDomnului
îmbogăţeşte şi El nu adaugă
nici o durerec la ea.

Pentru nebun este ca o joacă*
să facă răutate, dar un om priceput
are înţelepciune.

De ce se teme* cel rău, aceea i
se va întâmpla, dar dorinţa** ce-
lor drepţi va fi împlinită.

Cumd trece vârtejul, aşa nu
mai este* cel rău; dar cel drept are
o temelie** pentru totdeauna.

Ca oţetul pentru dinţi şi ca
fumul pentru ochi, aşa este lene-
şul* pentru cei care îl trimit.

Temerea* de DDDDDomnul lungeş-
te zilele, dar anii** celor răi vor
fi scurtaţi.

Speranţa* celor drepţi este bu-
curie, dar aşteptarea** celor răi
va pieri.

Calea DDDDDomnului este putere
pentru cel integru, dar distrugere
pentru lucrătorii nelegiuirii.

Cel drept* niciodată nu se
va clătina, dar cei răi nu vor lo-
cui în ţarăe.

Gura* celui drept scoate înţe-
lepciune, dar limba înşelătoare**
va fi tăiată.

Buzele celui drept cunosc ce*
este plăcut, dar gura celor răi este
înşelăciunef.

O balanţă* falsă este o urâ-
ciune pentru DDDDDomnul, dar o greu-
tateg plinăh este desfătarea Lui.

Când vine mândria*, atunci
vine şi ruşinea; dar înţelepciunea
este cu cei smeriţi.

Integritatea* celor drepţi îi
călăuzeşte, dar viclenia** celor
necredincioşi îi distruge.

Averea nu foloseşte* în ziua
mâniei, dar dreptatea** scapă de
la moarte.

Dreptatea celui integru îi ne-
tezeşte* calea, dar cel rău cade**
prin propria lui răutate.

Dreptatea celor drepţi îi eli-
berează, dar cei înşelători sunt
prinşi în propria lor lăcomie.

Când moare* un om rău, îi
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piere aşteptarea, şi speranţa ce-
lor păcătoşi piere**.

Cel drept* este scăpat din
necaz şi cel rău vine în locul lui.

Făţarnicula distruge pe aproa-
peleb său cu gura sa; dar cei
drepţi sunt eliberaţi prin cunoş-
tinţă.

Când* le merge bine celor
drepţi, cetatea se bucură; şi când
pier cei răi este strigăt de bucurie.

Cetatea* se înalţă prin bine-
cuvântarea celor drepţi, dar se
surpă prin gura celor răi.

Cine dispreţuieşte pe aproa-
pele său este fără inimăc; dar
omul priceput tace.

Cine umblă cu vorba* dezvă-
luie lucruri ascunse, dar cel cu duh
credincios ascunde lucrul.

Unde nu este sfat*, poporul
cade; dar mulţimea sfătuitorilor
dă siguranţăd.

Îi va merge rău celui care se
pune garant* pentru altule, dar cel
care îl urăşte pe cel care se pune
garant este în siguranţă.

Femeia plăcută* dobândeştef

onoare şi cei violenţi dobândesc
bogăţii.

Omul milos* îşi face bine su-
fletului său, dar cel crud îşi tul-
bură propria carne.

Cel rău face o lucrare înşelă-
toareg, dar cine seamănă* drepta-
te are o răsplată sigură.

Aşa cum dreptatea* duce spre
viaţă, tot aşa cine urmăreşte**
răul o face spre moartea sa.

Cei stricaţi cu inima sunt o
urâciune pentru DDDDDomnul, dar cei
corecţi* în calea lor sunt desfă-
tarea Lui.

Hotărâth, cel rău nu va fi
considerat* nevinovat, dar să-
mânţa** celor drepţi va fi salvată.

O femeie frumoasă şi fără
minte este ca un inel de aur în
râtul unui porc.

Dorinţa celor drepţi este nu-
mai bine; aşteptarea* celor răi
este mânie.

Este unul care împrăştie* şi
totuşi creştei; şi este unul care o-
preşte mai mult decât este drept,
dar numai spre lipsă.

Sufletul care binecuvântează*
va fi săturat şi cel care udă**
pe alţii va fi udat şi el.

Cel care reţine grâul este
blestemat* de popor; dar binecu-
vântarea** este pe capul celui
care-l vinde�.

Cine caută stăruitor binele cau-
tă bunăvoinţă; dar răul va veni pes-
te cel care-l caută* cu stăruinţă.

Cine se încrede* în bogăţiile lui
va cădea, dar cei drepţi** vor
înverzi ca frunza.

Cine îşi tulbură* casa va moş-
teni** vânt; şi nebunul� va fi slu-
jitorul celui înţelept cu inima.

Rodul celui drept este un
pom* al vieţii şi cel înţelept**
câştigă sufletej.

Iată, cel drept* va fi răsplătit
pe pământ: cu atât mai mult răul
şi păcătosul!

Cine iubeşte disciplina iu-
beşte cunoştinţa, dar cine urăşte
mustrarea este prost.

Cel bun* va primi bunăvoin-
ţa DDDDDomnului, dar pe omul unel-
titor de rele îl va condamna.

Omul nu se va întări prin rău-
tate, dar rădăcina* celor drepţi
nu se va clătina.

Femeia vrednicăk* este o cu-
nună pentru soţul ei, dar cea care
îi face ruşine este ca putregaiul**
în oasele lui.

Gândurile celor drepţi sunt
drepte; sfaturile celor răi sunt în-
şelăciune.

Cuvintele* celor răi sunt curse
ca să verse sânge, dar gura** ce-
lor drepţi îi va scăpa.

Răsturnaţi-i pe cei răi* şi nu

**Iov 8.13.

*Cap. 21.18.

*Est. 8.15.
Cap. 28.12;
28.28.

*Cap. 29.8.

*Lev. 19.16.
Cap. 20.19.
1 Tim. 5.13.

*1 Împ. 12.1.
Cap. 15.22;
24.6.

*Cap. 6.1.

*Cap. 31.28;
31.30.

*Mt. 5.7;
25.34.

*Osea 10.12.
Gal. 6.8,9.
Iac. 3.18.

*Cap. 10.16;
12.28.
**Cap. 21.16
Rom. 6.23.
Iac. 1.15.

*1 Cr. 29.17.

*Cap. 16.5.
**Ps. 112.2.
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*Cap. 10.28.
Rom. 2.8,9.

*Ps. 112.9.

*Cap. 3.9,10.
2 Cor. 9.6,7.
**Mt. 5.7.

*Cap. 24.24.
Amos 8.5,6.
**Iov 29.13.
�Gen. 42.6.

*Est. 7.10.
Ps. 7.15,16;
57.6.

*Iov 31.24.
Ps. 52.7.
**Ps. 1.3;
92.12.

*Cap. 15.27.
**Ecl. 5.16.
�Cap. 14.19.

*Cap. 3.18.
**Dan. 12.3.
1 Cor. 9.19.
Iac. 5.20.

*2 Sam. 22.21;
22.25.
Ier. 25.29.
1 Pet. 4.17;
4.18.

*Cap. 8.35.

*Cap. 10.25.

*Cap. 31.11;
31.23.
1 Cor. 11.7.
**Cap. 14.30
Hab. 3.16.

*Cap. 1.11;
1.16,18.
**Cap. 14.3.

*Iov 34.25.
Ps. 37.36,37.
Cap. 11.21.
Mt. 7.24-27.
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vor mai fi; dar casa celor drepţi
va rămâne.

Un om este preţuit după înţe-
lepciunea lui, dar cel cu inimaa*
stricată va fi dispreţuit.

Mai bine* cel smerit şi care
are un slujitor, decât cel care se
consideră mare şi duce lipsă de
pâine.

Un om drept* se îngrijeşte de
viaţa animalului său, dar, în lăun-
trul lor, cei răi sunt nemiloşi.

Cine îşi ară* ogorul se va sătura
cu pâine, dar cine umblă după
deşertăciuni este fără minte.

Cel rău doreşte* câştigulb ce-
lor răi, dar rădăcina** celor drepţi
este roditoare.

În greşeala cu buzele este o
cursă* rea, dar cel drept va ieşi**
din strâmtorare.

Un om se satură* de bunuri
prin rodul gurii lui; şi omului i se
va da răsplata** mâinilor lui.

Calea* nebunului este dreap-
tă în ochii săi, dar cel înţelept as-
cultă sfatul.

Supărarea* nebunului se cu-
noaşte în ziua ei, dar un om
chibzuit acoperă ruşinea.

Cine rosteştec adevărul* ves-
teşte dreptate, dar un martor fals
vesteşte înşelăciune.

Cine vorbeşte cu uşurătate*
este asemenea străpungerilor unei
săbii, dar limba** înţeleptului este
sănătated.

Buza adevărului va fi întărită
pentru totdeauna, dar limba* min-
ciunii este numai pentru o clipă.

Înşelăciunea este în inima ce-
lor care urzesc răul, dar bucuria
este pentru sfătuitorii la pace.

Nici un rău* nu se va întâm-
pla celui drept, dar cei răi se vor
umple de rău.

Buzele mincinoase sunt o urâ-
ciune* pentru DDDDDomnul, dar cei
care lucrează după adevăr sunt

desfătarea Lui.
Un om chibzuit* ascunde cu-

noştinţa, dar inima nebunilor ves-
teşte nebunia.

Mâna celor harnici va con-
duce, dar lenevia* va da tribut.

Apăsarea* din inima omului o
face să se plece, dar un cu-
vânt** bun o înveseleşte.

Cel drept călăuzeşte pee a-
proapele său, dar calea celor răi
îi rătăceşte.

Leneşul nu frige ce a vânat, dar
averea* scumpă omului este pentru
cel harnic.

Pe cărarea* dreptăţii este via-
ţă şi pe calea ei nu este moarte.

Un fiu* înţelept ascultă în-
drumareaf tatălui său, dar cel bat-
jocoritor** n-ascultă mustrarea.

Un om va mânca ce este bine
din rodul gurii* sale, dar sufletul în-
şelătorilor are parte de violenţăg.

Cine îşi păzeşte* gura îşi pă-
zeşte sufletul; distrugere va fi pen-
tru cine îşi deschide larg buzele.

Sufletul leneşului doreşte şi
n-are nimic*, dar sufletul celor
harnici va fi săturath.

Cel drept urăşte minciuna*,
dar cel rău** se face neplăcut şi
ajunge de ruşine.

Dreptatea îl păzeşte* pe cel
care este integru pe cale, dar rău-
tatea îl răstoarnă pe păcătosi.

Unul face pe bogatul* şi n-are
nimic; altul face pe săracul** şi
are avere mare.

Răscumpărarea pentru viaţa
unui om este bogăţia sa; dar să-
racul n-aude mustrarea.

Lumina* celor drepţi arde vo-
ioasăj, dar lampa celor răi se
va stinge.

Din mândrie vine numai cear-
tăk, dar înţelepciunea este cu cei
care se lasă sfătuiţi.

Averea* care vine prin deşer-
tăciune scade, dar cine strânge

*1 Sam. 25.17

*Cap. 13.7.

*Deut. 25.4.

*Gen. 3.19.
Cap. 6.32;
28.19.

*Cap. 21.10.
**Cap. 11.30

*Cap. 18.7.
**2 Pet. 2.9.

*Cap. 13.2.
**Iov 34.11.
Cap. 1.31.
Is. 3.10,11.
Osea 4.9.

*Cap. 3.7.
Lc. 18.11.

*Cap. 29.11.

*Cap. 14.5.

*Ps. 57.4;
59.7; 64.3.
**Cap. 4.22.

*Ps. 52.4,5.
Cap. 19.9.

*Ps. 91.10;
121.7.
Cap. 1.33.
1 Pet. 3.13.

*Cap. 6.17;
11.20.
Apoc. 22.15.
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*Cap. 13.16;
15.2.

*Gen. 49.15.
Cap. 10.4;
19.15.

*Cap. 15.13.
**Is. 50.4.

*Cap. 13.4.

*Deut. 30.15
Ier. 21.8.

*1 Sam. 2.25
Cap. 10.1.
**Cap. 9.7,8;
15.12.

*Cap. 18.20.

*Ps. 39.1.
Cap. 21.23.
Iac. 3.2.

*Cap. 10.4;
21.5.

*Col. 3.9.
**Cap. 3.35.

*Cap. 11.3;
11.5,6.

*Cap. 11.24;
12.9.
Lc. 12.20,21.
**Lc. 12.33.
2 Cor. 6.10.

*Iov 18.5,6;
21.17.
Cap. 24.20.

*Cap. 10.2;
20.21.
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prin muncă o va spori.
Speranţa amânată îmbolnă-

veşte inima, dar dorinţa împlinită*
este un pom al vieţii.

Cine dispreţuieşte* cuvântul se
va distrugea, dar cine se teme de
poruncă va fi răsplătit.

Învăţătura înţeleptului este un
izvor* de viaţă, ca să abată de la
laţurile** morţii.

Buna înţelegereb* aduce bu-
năvoinţă, dar calea celor înşelă-
tori este aspră.

Orice om chibzuit* lucrează
cu cunoştinţă, dar nebunul îşi dă
de gol nebunia.

Solul rău cade în nenorocire,
dar trimisul credincios* aduce să-
nătate.

Sărăcia şi ruşinea vor fi pentru
cine refuză* îndrumarea, dar cine
ia seama la mustrare va fi onorat.

Dorinţa împlinită* este dulce
pentru suflet; dar este o urâciune
pentru nebuni să se depărteze
de rău.

Cine umblă* cu înţelepţii de-
vine înţelept, dar cine se însoţeş-
te cu nebunii îşi va face rău.

Răul* urmăreşte pe păcătoşi;
dar binele celor drepţi va fi răs-
plătit.

Un om bun lasă o moştenire
fiilor fiilor săi, dar averea* păcă-
tosului este păstrată pentru cel
drept.

Multă* hrană este în arătura
săracilor, dar este pierdere din
lipsă de judecatăc.

Cine cruţă* nuiaua urăşte pe
fiul său, dar cine îl iubeşte stăruie
în disciplinarea** lui.

Cel drept* mănâncă până i se
satură sufletul, dar pântecele ce-
lor răi va duce lipsă.

Înţelepciunea* femeilor le zi-
deşte casa, dar nebunia o surpă
cu mâinile ei.

Cine umblă în dreptatea lui
se teme de DDDDDomnul, dar cel sucit

în căile lui Îl dispreţuieşte.
În gura nebunului este o nuia

a mândriei, dar buzele* înţelep-
ţilor îi păzesc.

Unde nu sunt boi, ieslea este
goală; dar mult câştig este în
puterea boului.

Un martor credincios* nu va
minţi, dar un martor fals** ros-
teşted minciuni.

Un batjocoritor caută înţe-
lepciune şi nu este, dar cunoştin-
ţa* este uşoară pentru cel in-
teligent.

Depărtează-te* de cel nebun,
pentru că nu pe buzele lui găseşti
cunoştinţa.

Înţelepciunea celui chibzuit
este să-şi înţeleagă calea, dar ne-
bunia nebunilor este înşelăciune.

Nebunii* îşi bat joc de păcat,
dar între cei drepţi este bună-
voinţă.

Inima îşi cunoaşte propria
amărăciunee şi un străin nu se
amestecă în bucuria ei.

Casa* celor răi va fi răsturnată,
dar cortul celor drepţi va înflori.

Este o cale* care pare dreap-
tă omului, dar la sfârşitul** ei
sunt căile morţii.

Chiar când râde, inima este
plină de durere; şi sfârşitul* bu-
curiei este întristarea.

Inima care se abate de la
Domnul se va sătura* de proprii-
le căi, iar omul de bine va fi
satisfăcut def ce este în el însuşi.

Cel simplu crede orice vorbă,
dar cel chibzuit ia seama la umblarea
lui.

Înţeleptul se teme şi se depăr-
tează* de rău, dar nebunul este
îngâmfat şi încrezut.

Cel iute la mânie se poartă cu
nebunie şi omul intrigilor se face
urât.

Cei simpli moştenesc nebunie,
dar cei chibzuiţi sunt încununaţi
cu cunoştinţă.
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*Num. 15.31
2 Cr. 36.16.
Is. 5.24.

*Cap. 10.11;
14.27.
**2 Sam. 22.6
Ps. 18.5.

*Ps. 111.10.
Cap. 3.4.

*Cap. 12.23;
15.2.

*Cap. 25.13.

*Cap. 15.5.

*Vers. 12.

*Cap. 2.20;
15.31.

*Ps. 32.10;
54.5.
Is. 47.11.

*Iov 27.16;
27.17.
Cap. 28.8.
Ecl. 2.26.

*Cap. 12.11.

*Cap. 19.18;
22.15; 23.13;
29.15,17.
**Deut. 8.5.
Cap. 3.12.
Ev. 12.7.
*Ps. 34.10;
37.3.

*Rut 4.11.
Cap. 24.3.
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*Cap. 23.9.
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*Iov 8.15.
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**Rom. 6.21.
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Ecl. 2.2.
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e Lit. �amărăciunea sufletului�    f Sau �din�
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Cei răi se pleacă* înaintea ce-
lor buni; şi cei nelegiuiţi, la porţi-
le celui drept.

Săracul* este urât chiar şi de a-
proapele său, dar bogatul are mulţi
prietenia.

Cine dispreţuieşte* pe aproa-
pele său păcătuieşte, dar ferice
de cine se îndură** de cei în-
tristaţib!

Nu se rătăcesc cei care unel-
tescc* răul? Dar bunătatea şi a-
devărul sunt pentru cei care plă-
nuiesc binele.

În orice muncă este câştig,
dar vorbăria buzelor aduce nu-
mai lipsuri.

Bogăţia este cununa înţelep-
ţilor; nebunia celor nebuni este
nebunie.

Un martor adevărat scapă
suflete, dar înşelăciunea rosteşted

minciuni*.
În temerea* de DDDDDomnul este

tăria încrederii: şi copiii săie vor
avea un loc de adăpost.

Temerea de DDDDDomnul este un
izvor* de viaţă, ca să abată de
la laţurile morţii.

În mulţimea poporului stă
gloria împăratului, dar în lipsa
poporului stă pieirea conducă-
torului.

Să fii încet* la mânie este ma-
re pricepere, dar cel cu duhul ne-
răbdător înalţă nebunia.

O inimă* sănătoasăf este via-
ţa cărnii, dar invidia, putrezi-
rea** oaselor.

Cine asupreşte* pe sărac jig-
neşte pe Creatorul** său, dar ci-
ne Îl onorează se îndură de cel
nevoiaş.

Cel rău este izgonit* prin rău-
tatea lui, dar cel drept** este plin
de încredere chiar şi la moartea sa.

Înţelepciunea se odihneşte în
inima celui inteligent, dar ce* este
în nebun se face cunoscut.

Dreptatea înalţă o naţiune, dar

păcatul este ruşinea popoarelor.
Bunăvoinţa împăratului este

pentru un slujitor* înţelept, dar
mânia sa este pentru cel care face
ruşine.

Un răspuns* blând abate fu-
ria, dar un cuvânt aspru** stâr-
neşte mânia.

Limba înţelepţilor foloseşte
drept cunoştinţa, dar gura nebu-
nilor revarsă nebunie.

Ochii DDDDDomnului sunt în ori-
ce* loc, privind la cei răi şi la cei
buni.

Blândeţea limbii este un pom
al vieţii, dar strâmbătatea din ea
este o zdrobire a duhului.

Nebunul dispreţuieşte îndru-
marea tatălui său, dar cine ia
aminte* la mustrare devine chib-
zuit.

În casa celui drept* este o ma-
re comoară, dar în venitul celui
rău este tulburare.

Buzele înţelepţilor răspândesc
cunoştinţă, dar nu tot aşa este
inima nebunilor.

Jertfa* celor răi este o urâciu-
ne pentru DDDDDomnul, dar rugăciunea
celor drepţi este desfătarea Sa.

Calea celui rău este o urâciu-
ne pentru DDDDDomnul, dar El iubeşte
pe cel care urmăreşte* dreptatea.

O aspră corectare* este pentru
cel care părăseşte cărarea; cine
urăşte** mustrarea va muri.

Locuinţa morţilor* şi Adân-
culg sunt înaintea DDDDDomnului: cu
cât mai mult inimile** fiilor
oamenilor!

Un batjocoritor* nu iubeşte pe
unul care-l mustră; el nu va mer-
ge spre cei înţelepţi.

O inimă* voioasă înveseleşte
faţa, dar, prin întristarea** inimii,
duhul este înfrânt.

Inima unui om inteligent cau-
tă cunoştinţă, dar gura nebunilor
se hrăneşte cu nebunie.

Toate zilele celui întristat sunt

*1 Sam. 2.36
Cap. 11.29.

*Cap. 19.7.

*Cap. 11.12.
**Ps. 41.1;
112.9.
Cap. 19.17.

*Cap. 36.4.

*Vers. 5.

*Cap. 18.10.
Is. 33.6.

*Cap. 13.14.

*Cap. 16.32.
Iac. 1.19.

*Cap. 15.13.
**Ps. 112.10.
Cap. 12.4.
Hab. 3.16.

*Cap. 17.5.
Mt. 25.40,45.
1 Ioan 3.17.
**Iov 31.15,16
Cap. 22.2.

*Cap. 6.15.
**Iov 13.15;
19.26.
Ps. 23.4; 37.37
2 Cor. 1.9; 5.8.
2 Tim. 4.18.

*Cap. 12.16;
29.11.
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*Mt. 24.45;
24.47.

*Jud. 8.1-3.
Cap. 25.15.
**1 Sam. 25.10
1 Împ. 12.13;
12.14,16.

*Iov 34.21.
Cap. 5.21.
Ier. 16.17;
32.19.
Ev. 4.13.

*Vers. 31,32

*Cap. 8.21.

*Is. 1.11;
61.8; 66.3.
Ier. 6.20; 7.22.
Amos 5.22.

*Cap. 21.21.
1 Tim. 6.11.

*1 Împ. 22.8.
**Cap. 5.12;
10.17.

*Iov 26.6.
Ps. 139.8.
**1 Sam. 16.7
2 Cr. 6.30.
Ps. 7.9; 44.21
Ioan 2.24,25;
21.17.

*Amos 5.10.
2 Tim. 4.3.

*Cap. 17.22.
**Cap. 12.25
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a Lit. �care îl iubesc�    b Sau �blânzi�    c Sau �gândesc�    d Lit. �suflă�    e Unii care se tem de DDDDDomnul
f Sau �liniştită�, �calmă�     g Ebr. �Abadon�

Înţelepciunea
aduce fericire;

nebunia,
nenorocire
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rele, dar o inimă* fericităa este
un ospăţ neîncetat.

Mai bine* puţin, cu temere de
DDDDDomnul, decât o mare avere cu
tulburareb.

Mai bun* este un prânz de
verdeţuri şi dragoste, decât un
bou îngrăşat şi ură.

Omul mânios* stârneşte cear-
tă, dar cel încet la mânie potoleş-
te neînţelegerea.

Calea* leneşului este ca un
gard de spini, dar cărarea celor
drepţi este netedă.

Un fiu* înţelept face bucurie
tatălui, dar un om nebun dispre-
ţuieşte pe mama lui.

Nebunia* este bucurie pentru
cel fără minte, dar un om price-
put îşi îndreaptă** calea.

Fără sfat*, planurile nu iz-
butesc, dar princ mulţimea sfă-
tuitorilor sunt întărite.

Un om are bucurie prin răs-
punsul gurii lui şi ce bun este un
cuvânt* la timpul lui!

Cărarea* vieţii duce în sus
pentru cel înţelept, ca să se depăr-
teze de Locuinţa morţilor, de jos.

DDDDDomnul va dezrădăcina* casa
celor mândri, dar va întări ho-
tarul** văduvei.

Gândurile* rele sunt o urâciu-
ne pentru DDDDDomnul, dar cuvinte-
le** curate îi sunt plăcute.

Cel lacom* de câştig îşi tul-
bură casa, dar cine urăşte mitad**
va trăi.

Inima celui drept se gândeş-
te* ce să răspundă, dar gura ce-
lor răi revarsă lucruri rele.

DDDDDomnul este departe* de cei
răi, dar aude** rugăciunea celor
drepţi.

Lumina ochilor înveseleşte
inima şi o veste bună întăreştee

oasele.
Urechea* care ascultă mus-

trarea de viaţă va rămâne printre
înţelepţi.

Cine refuză îndrumarea îşi
dispreţuieşte sufletul, dar cine as-
cultă mustrarea capătă mintef.

Temerea* de DDDDDomnul este în-
drumarea înţelepciunii şi înain-
tea** onoarei merge smerenia.

Planurile* inimii sunt ale o-
mului, dar răspunsul** limbii este
de la DDDDDomnul.

Toate căile omului sunt cura-
te în* ochii lui, dar DDDDDomnul cân-
tăreşte** duhurile.

Încredinţează-ţig DDDDDomnului
lucrările*, şi gândurile tale vor fi
întăriteh.

DDDDDomnul a făcut* orice lucru
pentru scopul săui, da, chiar** şi
pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

Orice inimă îngâmfată este o
urâciune* pentru DDDDDomnul; hotă-
râtj**, el nu va fi considerat ne-
vinovat.

Prin bunătate* şi adevăr este
ispăşită nelegiuirea şi prin te-
merea** de DDDDDomnul oamenii se
abat de la rău.

Când Îi plac DDDDDomnului căile
unui om, îi pune chiar şi pe vrăj-
maşii săi în pace* cu el.

Mai bine* puţin cu dreptate,
decât mari venituri fără dreptate.

Inima* omului îşi propune
calea, dar DDDDDomnul îi îndreaptă**
paşii.

O hotărâre* inspirată este pe
buzele împăratului: gura lui nu va
greşi în judecată.

Balanţa dreaptă* şi cântarul
sunt ale DDDDDomnului; toate greu-
tăţile din sac sunt lucrarea Lui.

Este o urâciune pentru împă-
raţi să comită răutate, pentru că
tronul se întăreşte* prin dreptate.

Buzele* drepte sunt desfăta-
rea împăraţilor şi ei îl iubesc pe
cel care vorbeşte drept.

Mânia* împăratului este ca
solii morţii, dar un om înţelept o
va potoli.

În lumina feţei împăratului

*Cap. 17.22.

*Ps. 37.16.
Cap. 16.8.
1 Tim. 6.6.

*Cap. 17.1.

*Cap. 26.21;
29.22.

*Cap. 22.5.

*Cap. 10.1;
17.21; 29.3.

*Cap. 10.23.
**Ef. 5.15.

*Cap. 11.14;
20.18.

*Cap. 25.11.
Is. 50.4.

*Filip. 3.20.
Col. 3.1,2.

*Cap. 12.7;
14.11.
**Ps. 68.5,6;
146.9.

*Cap. 6.16;
6.18.
**Ps. 37.30.

*Cap. 1.19.
Is. 5.8.
Ier. 17.11.
**Ex. 23.8.

*1 Pet. 3.15.

*Ps. 10.1;
18.41; 34.16.
**Ps. 145.18;
145.19.
Iac. 5.16.

*Vers. 5.
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*Cap. 1.7.
**Cap. 18.12

*Cap. 19.21.
Ier. 10.23.
**Mt. 10.19.
*Cap. 21.2.
**1 Sam. 16.7

*Ps. 37.5; 55.22
Filip. 4.6.

*Gen. 1.31.
Ecl. 3.11.
Is. 43.7.
**Iov 21.30.
Rom. 9.22.

*Cap. 6.17;
8.13.
**Cap. 11.21

*Dan. 4.27.
Lc. 11.41.
**Cap. 14.16

*Gen. 33.4.
2 Cr. 17.10.

*Ps. 37.16.
Cap. 15.16.

*Cap. 19.21.
**Ps. 37.23.
Cap. 20.24.
Ier. 10.23.

*1 Împ. 3.28.

*Lev. 19.36.
Cap. 11.1;
20.10,23.

*Cap. 25.5;
29.14.

*Cap. 14.35;
22.11.

*Cap. 19.12;
20.2; 28.15.
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vede faptele
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a Sau �bună�    b Sau �nelinişte�    c Lit. �în�    d Lit. plural    e Lit. �îngraşă�    f Lit. �inimă�    g Lit.
�Prăvăleşte-ţi�    h Sau �împlinite�    i Sau �prin Sine�; sau �pentru Sine�    j Lit. �mână-n mână�
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este viaţă şi bunăvoinţa lui este
ca norul* unei ploi târziia.

Cu multb mai bine* este să do-
bândeşti înţelepciune decât aur
fin! Şi mai de preţ este dobândi-
rea inteligenţei decât a argintului!

Calea* celor drepţi este să se
depărteze de rău; acela care ia
aminte la calea sa îşi păzeşte su-
fletul.

Mândria* merge înaintea pie-
irii, şi un duh îngâmfat înaintea
căderii.

Mai bine este să fii într-un
duh smerit* cu cei blânzic, decât
să împarţi** prada cu cei mândri.

Cine ia seama la cuvânt va
găsi* binele şi oricine se încre-
de** în DDDDDomnul este fericit!

Cel înţelept cu inima este nu-
mit inteligent; şi dulceaţa buze-
lor sporeşte învăţătura.

Înţelepciunea* este un izvor
de viaţă pentru cel care o are,
dar să îndrumi pe nebun este
nebunie.

Inima* celui înţelept dă înţe-
lepciune gurii lui şi pe buzele lui
sporeşte ştiinţa.

Cuvintele* plăcute sunt un fa-
gure de miere, dulci pentru suflet
şi sănătate** pentru oase.

Este o cale* care pare dreaptă
omului, dar la sfârşitul ei sunt
căile morţii.

Celd care lucrează, pentru* el
lucrează, pentru că gura lui îl
obligă.

Un om* al lui Beliale sapă
pentru rău şi pe buzele lui este ca
un foc** arzător.

Un om înşelător* seamănă
ceartă şi un purtător** de  vor-
be dezbină prieteni buni.

Un om violent amăgeşte* pe
aproapele său şi-l duce pe o cale
care nu este bună.

Cine închide ochii o face ca
să plănuiască lucruri înşelătoa-

re; muşcându-şi buzele, săvârşeş-
te răul.

Perii* albi sunt o cunună de
glorie; ea se găseşte** pe calea
dreptăţii.

Cel încet* la mânie este mai
de preţ decât cel viteaz, şi cel care
îşi stăpâneşte duhul, decât cel
care ia o cetate.

Se aruncă sorţul* în poală,
dar orice hotărâre** este a DDDDDom-
nului.

Mai bine* o bucată de pâine
uscată şi linişte, decât o casă pli-
nă de carnef şi ceartă.

Un slujitor înţelept va stăpâ-
ni peste un fiu care face* ruşine
şi va avea parte de moştenire prin-
tre fraţi.

Vasul* topitorului este pentru
argint şi cuptorul pentru aur, dar
DDDDDomnul încearcă inimile.

Răufăcătorul pleacă urechea
la buze nelegiuite; mincinosulg

pleacă urechea la limba stricată.
Cine râde* de un sărac jig-

neşte pe Creatorul său. Cine se
bucură** de nenorocire nu va fi
considerat nevinovath.

Copiii copiilor sunt cununa*
bătrânilor şi gloria** copiilor
sunt părinţii lor.

Vorbireai aleasă nu se potri-
veşte unui om josnicj, cu atât mai
puţin buzele mincinoase unui om
de seamă.

Un dar* este o piatră preţioa-
săk în ochii celui care îl are: ori-
încotro se îndreaptă, reuşeşte.

Cine acoperă* greşeala caută
dragoste, dar cine o repetă dez-
bină** prieteni buni.

O mustrare îl pătrunde pe cel
care are pricepere mai adânc de-
cât o sută de lovituri pe un nebun.

Un răzvrătit caută numai
răull, dar un sol nemilos va fi tri-
mis împotriva lui.

Mai bine* să întâlneşti o ur-

*Iov 29.23.
Cap. 19.12.
Zah. 10.1.

*Cap. 8.11;
8.19.

*Is. 35.8.

*Cap. 11.2;
17.19; 18.12.

*Cap. 3.34.
Is. 57.15.
**Ex. 15.9.
Jud. 5.30.

*Cap. 19.8.
**Ps. 2.12;
34.8; 125.1.
Is. 30.18.
Ier. 17.7.

*Cap. 13.14;
14.27.

*Ps. 37.30.
Mt. 12.34.

*Ps. 19.10.
Cap. 15.26.
**Cap. 4.22;
17.22.

*Cap. 14.12.

*Cap. 9.12.
Ecl. 6.7.

*Cap. 6.12.
**Iac. 3.6.

*Cap. 6.14;
6.19; 15.18;
26.21; 29.22.
**Cap. 17.9.

*Cap. 1.10.
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*Cap. 20.29.
**Cap. 3.1,2.

*Cap. 19.11.

*Cap. 18.18.
**Cap. 29.26

*Cap. 15.17.

*Cap. 10.5;
19.26.

*Ps. 26.2.
Cap. 27.21.
Ier. 17.10.
Mal. 3.3.

*Cap. 14.31.
**Iov 31.29.
Obad. 12.
1 Cor. 13.6.

*Gen. 48.11.
Ps. 127.3;
128.3.
**Ex. 20.12.
Mal. 1.6.

*Cap. 18.16;
19.6.

*Cap. 10.12.
1 Cor. 13.5-7
Iac. 5.20.
1 Pet. 4.8.
**Cap. 16.28

*Osea 13.8.
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a Sau �de primăvară�    b Lit. �Cu cât�    c Sau �întristaţi�    d Lit. �Sufletul celui�    e Un om rău    f Lit.
�(carne de) jertfe�    g Lit. �falsitatea�    h Sau �nu va rămâne nepedepsit�    i Lit. �Buza�    j Sau �unui
nebun�    k Lit. �o piatră de har�     l Sau �Un om rău caută numai răzvrătirea�
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soaică lipsită de puii ei, decât
un nebun în nebunia lui.

Celui care răsplăteşte* binele
cu rău nu i se va depărta** răul
de casă.

Începutul certei este ca şi cum
s-ar da drumul apelor; părăseşte*
cearta înainte de a se aprinde.

Cine îndreptăţeşte* pe cel rău
şi cine condamnă pe cel drept
sunt amândoi o urâciune pentru
DDDDDomnul.

La ce foloseşte un preţ în
mâna unui nebun ca să cumpere
înţelepciune, când el n-are* min-
tea deloc?

Prietenul* iubeşte oricând şi un
frate se naşte pentru strâmtorare.

Un om fără minte bate* pal-
ma, punându-se garant pentru
aproapele său.

Cine iubeşte* greşeala iubeşte
cearta; cine îşi înalţă** poarta
caută pieirea.

Cine are o inimă stricată nu
găseşte* nici un bine şi cel cu
limba sucită** cade în rău.

Cine naşte* un nebun îl naşte
spre durerea lui şi tatăl unui om
rău n-are bucurie.

O inimă veselă* dă sănătate,
dar un duh zdrobit** usucă oa-
sele.

Un om rău scoate un darb din
sân*, ca să strice căile** judecăţii.

Înţelepciunea este înainteac

celui care are pricepere, dar ochii*
nebunului sunt la marginile pă-
mântului.

Un fiu* nebun este supărare
pentru tatăl său şi amărăciune**
pentru cea care l-a născut.

Nu este bine să-l pedepseşti*
pe cel drept, nici să-i loveşti pe
mai-mari pentru dreptatea lor.

Cine are cunoştinţă îşi con-
trolează* cuvintele şi un om pri-
ceput este cu duh calmd.

Chiar un nebun, când tace*,

este considerat înţelept; şi cel
care îşi închide buzele, inteli-
gent.

Cine se izoleazăe caută plă-
cerea lui, este cu totul împo-
triva* oricărei înţelepciuni.

Un nebun nu-şi găseşte plăc-
erea în pricepere, ci numai în
descoperirea* inimii sale.

Când vine cel rău, vine şi
dispreţul; şi cu dispreţul, ruşinea.

Cuvintele gurii unui om sunt
ape* adânci; izvorul înţelepciunii
este un izvor** care ţâşneşte.

Nu este bine* să cauţi la faţaf

celui rău, ca să-l nedreptăţeşti**
pe cel drept la judecată.

Buzele unui nebun stârnescg

ceartă şi gura lui aduce lovi-
turi*.

Gura* unui nebun este distru-
gerea lui şi buzele lui sunt un
laţ pentru sufletul său.

Cuvintele* unui purtător de
vorbe sunt ca nişte bucate alese
şi coboară în cămările sufletu-
luih.

Acela care este leneş* în lu-
crul său este frate** cu nimi-
citorul.

Numele DDDDDomnului este un
turn* tare: cel drept aleargă în
el şi se aşază** într-un adăpost
înalt.

Bogăţia* celui bogat este ceta-
tea lui tare şi ca un zid înalt în
închipuirea lui.

Înainte* de cădere, inima o-
mului este îngâmfată; şi smere-
nia** merge înaintea onoarei.

A răspunde înainte* să fi as-
cultat, aceasta este nebunie şi ru-
şine pentru cine o face.

Duhul* omului îi sprijină ne-
putinţa, dar cine poate susţinei

un duh zdrobit**?
Inima celui inteligent dobân-

deşte cunoştinţă şi urechea înţe-
lepţilor o caută.

*Ps. 109.4,5.
Ier. 18.20.
Rom. 12.17.
**2 Sam. 12.10
1 Împ. 21.22.
*Cap. 20.3.
1 Tes. 4.11.

*Ex. 23.7.
Cap. 24.24.
Is. 5.23.

*Cap. 21.25;
21.26.

*Rut 1.16.
Cap. 18.24.

*Cap. 6.1;
11.15.

*Cap. 29.22.
**Cap. 16.18

*Cap. 24.20.
**Iac. 3.8.

*Cap. 10.1;
19.13.

*Cap. 12.25;
15.13,15.
**Ps. 22.15.

*Cap. 21.14.
**Ex. 23.8.

*Cap. 14.6.
Ecl. 2.14;8.1.

*Cap. 15.20;
19.13.
**Cap. 10.1.

*Vers. 15.
Cap. 18.5.

*Iac. 1.19.

*Iov 13.5.
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*Cap. 8.14.

*Cap. 12.23.
Ecl. 10.3.

*Cap. 10.11;
20.5.
**Ps. 78.2.

*Lev. 19.15.
Cap. 24.23;
28.21.
**Ex. 23.2,6.
Mica 3.9.

*Cap. 19.29.

*Cap. 10.14;
12.13; 13.3.
Ecl. 10.12.

*Cap. 12.18;
26.22.

*Cap. 10.4.
**Cap. 28.24

*2 Sam. 22.3.
Ps. 18.2; 27.1;
61.3,4; 91.2;
144.2.
**Cap. 29.25

*Cap. 10.15.

*Cap. 11.2;
16.18.
**Cap. 15.33

*Ioan 7.51.

*Cap. 17.22.
**Cap. 15.13
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a Lit. �inimă�    b Sau �mită�    c Sau �pe faţa�    d Sau �ales�, �liniştit�    e Sau �Cel ursuz�, �Cine scrâşneşte
din dinţi�    f Sau �să primeşti după înfăţişare�, �să fii părtinitor faţă de�    g Sau �aduc�    h Sau �în părţile
cele mai dinăuntru ale pântecelui�    i Sau �ridica�
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Darul* unui om îi face loc şi-l
aduce înaintea celor mari.

Cine vine întâi în cauza lui
pare drept; apoi vine aproapele
său şi-l cercetează.

Sorţul* pune capăt certurilor
şi hotărăşte între cei puternici.

Un frate jignita este mai greu
de câştigat decât o cetate tare şi
certurile sunt ca zăvoarele unui
palat.

Cu rodul* gurii sale se satură
pântecele omului; cu rodul** bu-
zelor lui este săturat.

Moartea* şi viaţa sunt în pu-
terea limbii şi cei care o iubesc
vor mânca din rodul ei.

Cine a găsit o soţie* a găsit
un lucru bun şi a primit har** de
la DDDDDomnul.

Săracul* vorbeşte cu rugă-
minţib, dar bogatul** răspunde
cu asprime.

Un om cu mulţi prieteni se va
ruina, dar există un prieten* mai
apropiat decât un frate.

Mai de preţ* este un sărac
care umblă în integritatea lui,
decât cel stricat cu buzele sale
şi nebun.

De asemenea, nu este bine ca
un suflet să fie fără cunoştinţă; şi
cel grăbit în umblare face paşi
greşiţic.

Nebunia omului îi suceşte ca-
lea şi inima* lui se întărâtă îm-
potriva DDDDDomnului.

Bogăţia* aduce mulţi prieteni,
dar săracul este despărţit de prie-
tenul său.

Un martor* fals nu va fi con-
siderat nevinovat şi cine rosteşted

minciuni nu va scăpa.
Mulţi* caută bunăvoinţa unui

om de seamă şi fiecare** este
prieten cu un om care dăruieştee.

Toţi* fraţii unui sărac îl urăsc:
cu atât mai mult se depărtează**
de el prietenii săi! El îi urmăreşte

prin cuvinte, ... eif nu sunt de găsit.
Cine dobândeşte minte îşi iu-

beşte sufletul; cine păzeşte pri-
ceperea va găsi* binele.

Un martor* fals nu va fi con-
siderat nevinovat şi cine rosteşted

minciuni va pieri.
Traiul bung nu se potriveşte

unui nebun, cu atât mai puţin unui
slujitor* să aibă stăpânire peste
căpetenii.

Discreţia unui om îl face* în-
cet la mânie şi este glorie** pentru
el să treacă peste o greşeală.

Mâniah împăratului este ca răc-
netul* unui leu tânăr, dar bună-
voinţa sa este ca roua** pe iarbă.

Un fiu* nebun este nenoroci-
rea tatălui său şi certurile** unei
soţii sunt ca o streaşină care picu-
ră neîncetat.

Casa şi averea sunt o moşte-
nire* de la părinţi, dar o soţie**
chibzuită este de la DDDDDomnul.

Lenea cufundă* într-un somn
adânc şi sufletul leneş va flă-
mânzi**.

Cine păzeşte* porunca îşi pă-
zeşte sufletul; cine îşi dispreţu-
ieşte căile va muri.

Cine se îndură* de sărac îm-
prumută pe DDDDDomnul şi El îi va
reda ceea ce a dat**.

Cercetează-l* pe fiul tău cât
timp este speranţă, dar să nu-ţi pui
sufletul ca să-l omorii.

Un om aprig la mânie va fi
pedepsit; pentru că, dacă-l vei
scăpa, va trebui s-o faci din nou.

Ascultă sfatul şi primeşte în-
drumarea, ca să fii înţelept* la
sfârşitul tăuj.

Multe* sunt gândurile în ini-
ma omului, dar planul DDDDDomnului,
acela se împlineşte.

Ceea ce face farmecul unui
om este bunătatea lui; şi un sărac
este mai de preţ decât un mincinos.

Temerea* de DDDDDomnul duce la

*Gen. 32.20.
1 Sam. 25.27
Cap. 17.8;
21.14.

*Cap. 16.33.

*Cap. 12.14;
13.2.
**Cap. 14.14

*Mt. 12.37.

*Gen. 2.18.
Cap. 19.14;
31.10.
**Cap. 8.35.

*Cap. 19.7.
**Iac. 2.3,6.

*Cap. 17.17.
Ioan 15.14;
15.15.

*Cap. 28.6.

*Ps. 37.7.

*Cap. 14.20.

*Ex. 23.1.
Deut. 19.16.
Cap. 6.19;
21.28.

*Cap. 29.26.
**Cap. 17.8;
18.16; 21.14.

*Cap. 14.20.
**Ps. 38.11.
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*Cap. 14.29.
Iac. 1.19.
**Cap. 16.32

*Cap. 16.14.
**Gen. 27.28
Ps. 133.3.
Osea 14.5.
Mica 5.7.
*Cap. 10.1;
17.25.
**Cap. 21.9;
21.19; 27.15.

*2 Cor. 12.14
**Cap. 18.22

*Cap. 6.9.
**Cap. 10.4;
20.13; 23.21

*Cap. 13.13.
Lc. 10.28;
11.28.

*Ecl. 11.1.
Mt. 25.40.
**Cap. 12.14
Lc. 6.38.

*Cap. 13.24;
23.13; 29.17.

*Ps. 37.37.

*Iov 23.13.
Ps. 33.10,11.
Is. 14.26,27;
46.10.
Fap. 5.39.
Ev. 6.17.
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a Sau �rănit�    b Stăruitoare    c Sau �păcătuieşte�    d Lit. �suflă�    e Lit. �un om al darurilor�    f Sau �ele�
(cuvintele)    g Sau �Luxul�    h Sau �Neplăcerea�    i Sau �şi nu ţine seama de plânsetul lui�    j Sau �în
viitorul tău�
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**Ps. 25.13.
�Ps. 91.10.

*Cap. 15.19;
26.13,15.

*Cap. 21.11.
**Deut. 13.11
�Cap. 9.8.

*Cap. 28.24.
**Cap. 17.2.

*Iov 15.16;
20.12,13;
34.7.

*Cap. 9.12.
**Cap. 10.13;
26.3.

*Gen. 9.21.
Is. 28.7.
Osea 4.11.
**Lev. 10.9.
Num. 6.3.
Is. 29.9.
*Cap. 16.14;
19.12.
**Cap. 8.36.
Hab. 2.10.

*Cap. 17.14.

*Cap. 10.4;
19.15,24.

*Cap. 18.4.

*Cap. 25.14.
Mt. 6.2.
Lc. 18.11.
**Ps. 12.1.
Lc. 18.8.

*2 Cor. 1.12.
**Ps. 37.26;
112.2.

*Vers. 26.
*1 Împ. 8.46.
Iov 14.4.
Ps. 51.5.
1 Cor. 4.4.
1 Ioan 1.8.

viaţă şi cel care o are se va odih-
ni satisfăcut**, fără să fie vizitat
de rău�.

Un leneş* îşi pune mâna în vas
şi nu şi-o duce nici măcar la gură.

Bate-l* pe batjocoritor, şi cel
simplu va lua seamaa**; mustră-l�
pe cel inteligent, şi el va înţelege
cunoştinţa.

Cine ruinează* pe tată şi a-
lungă pe mamă este un fiu** care
face ruşine şi aduce dispreţ.

Încetează, fiul meu, să asculţi
îndrumarea care îndepărtează de
cuvintele cunoştinţei.

Un martor al lui Belialb bat-
jocoreşte judecata şi gura* celor
răi înghite nelegiuirea.

Judecăţile sunt pregătite pen-
tru batjocoritori* şi biciuirile**
pentru spatele nebunilor.

Vinul* este batjocoritor, bău-
tura tare** este zgomotoasă;
oricine se abate la ele nu este
înţelept.

Mânia unui împărat este ca
răcnetul* unui leu tânăr: cine îl
provoacă la mânie păcătuieşte
împotriva** propriului său suflet.

Este o onoare pentru cineva
să se retragă* din ceartă, dar ori-
ce nebun se aruncă în ea.

Leneşul* nu va ara din cauza
iernii; la seceriş va cerşi şi nu va
avea nimic.

În inima omului, sfatul este o
apă* adâncă şi un om priceput
scoate din ea.

Mulţi oameni îşi vor vesti*
propria bunătatec; dar cine va
găsi un om** credincios?

Cel drept umblă în integrita-
tea* lui; ferice** de copiii săi
după el!

Un împărat* care şade pe tro-
nul judecăţii risipeşte tot răul
cu ochii săi.

Cine* poate zice: �Mi-am
curăţit inima, sunt curat de pă-

catul meu�?
Greutăţi* diferite şi măsuri di-

ferited: amândouă sunt o urâciune
pentru DDDDDomnul.

Chiar un copil se cunoaşte*
din faptele lui, dacă purtarea lui
este curată şi dacă este dreaptă.
Şi urechea care aude* şi o-

chiul care vede, DDDDDomnul le-a fă-
cut pe amândouă.

Nu iubi* somnul, ca nu cum-
va să sărăceşti; deschide-ţi ochii
şi vei fi săturat cu pâine.

�Rău! Rău!� zice cumpărăto-
rul, dar se laudă după ce a plecat.

Există aur şi o mulţime de
rubine, dar buzele cunoştinţei sunt
o bijuteriee* preţioasă.

Ia-i* haina, pentru că s-a pus
garanţie pentru altul şi ţine-l ga-
ranţie din pricina unor străinif.

Pâinea înşelăciunii este dul-
ce* pentru om, dar după aceea
gura lui se va umple cu pietriş.

Planurile sunt întărite prin*
sfat; şi fă** războiul cu sfat
bun.

Cine* umblă cu vorba desco-
peră lucruri ascunse; de aceea
nu te amesteca cu cel vorbăreţg**.

Celui care blestemă* pe tatăl
său sau pe mama sa i se va stin-
ge lampa** în mijlocul întune-
riculuih.

O moştenire* căpătată în gra-
bă la început nu va fi binecu-
vântată** la sfârşit.

Nu zice*: �Voi răsplăti cu
rău!� Aşteaptă** pe DDDDDomnul şi
El te va salva!

Greutăţi diferite sunt o urâ-
ciune pentru DDDDDomnul şi o balan-
ţă falsă* nu este bună.

Paşii* omului sunt de la DDDDDom-
nul; şi cum poate un om să-şi
înţeleagă propria cale?

Este o cursă pentru un om să
spună în grabă: �Este sfinţit!� şi
să cerceteze lucrurile numai
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*Mt. 7.16.

*Ex. 4.11.
Ps. 94.9.

*Cap. 6.9;
12.11; 19.15.
Rom. 12.11.

*Iov 28.12;
28.16-19.
Cap. 3.15;
8.11.

*Cap. 22.26;
22.27; 27.13.

*Cap. 9.17.

*Cap. 11.14;
15.22.
**Cap. 24.6.
Lc. 14.31.
*Cap. 11.13.
**Rom. 16.18

*Ex. 21.17.
Lev. 20.9.
Mt. 15.4.
**Iov 18.5.
Cap. 24.20.

*Cap. 28.20.
**Hab. 2.6.

*Deut. 32.35.
Cap. 17.13;
24.29.
**2 Sam. 16.12
Ps. 27.14.

*Cap. 11.1.

*Ps. 37.23.
Cap. 16.9.
Ier. 10.23.

*Ecl. 5.4,5.
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a Sau �va deveni chibzuit�    b Un martor rău    c Sau �bunăvoinţă�    d Lit. �O piatră şi o piatră, o efă şi
o efă�    e Sau �un vas�    f Unii �pentru femeia străină�    g Lit. �cu cel care îşi deschide buzele�    h Lit. �în
ochiul întunericului�

20Fereşte-te de
îmbuibare
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după* ce a promis.
Un împărat* înţelept risipeş-

te pe cei răi şi aduce roata** pes-
te ei.

Duhul* omului este o lampă a
DDDDDomnului, cercetând toate cămă-
rile sufletuluia.

Îndurareab* şi adevărul îl păs-
trează pe împărat şi prin bunătate
îşi întăreşte tronul.

Gloria tinerilor este puterea
lor şi frumuseţea* bătrânilor este
capul cărunt.

Bătăile care rănesc curăţă răul,
şi loviturile, cămările sufletului.

Inima împăratului în mâna
DDDDDomnului este ca nişte izvoare de
apă: El o îndreaptă încotro vrea.

Orice cale a omului este
dreaptă în ochii* săi, dar DDDDDomnul
cântăreşte** inimile.

A practica dreptatea* şi jude-
cata este mai plăcut DDDDDomnului
decât jertfa.

Ochii* trufaşi şi o inimă în-
gâmfată, lampa celor răi, sunt
păcat.

Gândurile* celor harnici duc
numai la belşug, dar ale oricui
este grăbit, numai la lipsă.

Dobândirea* comorilor prin-
tr-o limbă mincinoasă este o
răsuflare trecătoare a celor care
caută moartea.

Pustiirea îi mătură pe cei răi,
pentru că refuză să facă ce este
drept.

Calea unui om vinovat este
foarte sucită, dar lucrarea celui
curat este dreaptă.

Este mai bine să locuieşti*
într-un colţ al acoperişului decât
să ai o femeie certăreaţă şi o casă
în comun.

Sufletul* celui rău doreşte
răul, aproapele său nu găseşte
bunăvoinţă în ochii lui.

Când batjocoritorul este pe-
depsit*, cel simplu devine înţe-
lept; şi când cel înţelept este în-

văţat, el primeşte cunoştinţă.
Unul care este drept* priveşte

cu înţelepciune casa celui rău. El
răstoarnă pe cei răi în nenorocirec.

Cine îşi astupă urechile la stri-
gătul săracului va striga şi el şi
nu va fi auzit.

Un dar* în ascuns potoleşte
mânia, şi un cadou în sând, furia
aprinsă.

Este bucurie pentru cel drept
să facă ce este drept, dar aceasta
este ruină pentru* lucrătorii ne-
legiuirii.

Omule care rătăceşte de la ca-
lea înţelepciunii va locui în a-
dunarea celor morţif.

Cine iubeşte veselia va fi un
sărac; cine iubeşte vinul şi unt-
delemnul nu va fi bogat.

Cel rău este o răscumpărare*
pentru cel drept şi cel înşelător
în locul celor drepţi.

Este mai bine să locuieşti* în-
tr-un pământ pustiug, decât cu o
femeie certăreaţă şi supărăcioasă.

O comoară* scumpă şi untde-
lemn sunt în locuinţa unui înţe-
lept, dar un om nebun le în-
ghite**.

Cine urmează* dreptatea şi în-
durareab găseşte viaţă, dreptate
şi onoare.

Un înţelept cucereşte cetatea*
celor puternici şi surpă tăria în-
crederii ei.

Cine îşi ţine* gura şi limba îşi
păzeşte sufletul de necazuri.

Mândru, îngâmfat, batjocori-
tor este numele celui care lucrea-
ză cu mânie şi îngâmfare.

Pofta leneşului* îl ucide, pen-
tru că mâinile lui refuză să lu-
creze:

pofteşte cu lăcomie toată
ziua; dar cel drept dă* şi nu ţine
pentru el.

Jertfa* celor răi este urâciune:
cu atât mai mult când este adusă
cu un scop rău!
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*Cap. 11.8.
Is. 43.4.

*Vers. 9.

*Ps. 112.3.
Mt. 25.3,4.
**Iov 20.15;
20.18.

*Cap. 15.9.
Mt. 5.6.

*Ecl. 9.14.

*Cap. 12.13;
13.3; 18.21.
Iac. 3.2.

*Cap. 13.4.
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112.9.
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a Sau �părţile cele mai dinăuntru ale pântecelui�    b Sau �Bunătatea�    c Sau �în rău�    d Pe furiş
e Ebr. �Adam�    f Sau �în adunarea umbrelor�    g Sau �într-o ţară pustie�
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21Providenţa
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Un martor* mincinos va pieri,
dar omul care ascultă va vorbi
întotdeauna.

Un om rău îşi împietreşte faţa,
dar cel drept îşi întăreştea calea.

Nu este* nici înţelepciune,
nici pricepere, nici sfat împotri-
vab DDDDDomnului.

Calul* este pregătit pentru
ziua luptei, dar izbăvirea** este
a DDDDDomnului.

Un nume* bun este mai de preţ
decât mari bogăţii şi bunăvoinţa
este mai bună decât argintul şi aurul.

Bogatul* şi săracul se întâl-
nesc unul cu altul; DDDDDomnul este
Cel care i-a făcut** pe toţi.

Un om chibzuit* vede răul şi
se ascunde, dar cei simpli merg
înainte şi sunt pedepsiţi.

Răsplata* smereniei, a teme-
rii de DDDDDomnul, este: bogăţii şi
onoare şi viaţă.

Spini* şi curse sunt pe calea
celui sucit; cine îşi păzeşte su-
fletul se depărtează** de ele.

Creşte-l* pe copil după rându-
ială pe calea sa şi, când va fi bă-
trân, nu se va abate de la ea.

Bogatul* stăpâneşte peste să-
raci şi datornicul este slujitorul
creditorului.

Cine seamănă* nedreptate va
secera nelegiuirec şi nuiaua**
mâniei lui va avea un sfârşit.

Cine are ochi binevoitor* va
fi binecuvântat, pentru că dă**
săracului din pâinea lui.

Alungă* pe batjocoritor şi
cearta se va sfârşi, iar neînţele-
gerea şi ruşinea vor înceta.

Împăratul este prietenul celui
care iubeşte curăţia* de inimă, pe
ale cărui buze este har**.

Ochii DDDDDomnului păstrează cu-
noştinţa, dar răstoarnă cuvintele
celui vicleand.

Leneşul* zice: �Este un leu
afară, voi fi ucis pe străzi!�

Gura* femeilor străine este o

groapă adâncă; cel care nu este
plăcut** DDDDDomnului va cădea în ea.

Nebunia este lipită de inima
copilului; nuiaua* disciplinei o va
îndepărta de la el.

Cine asupreşte* pe sărac o
face ca să se îmbogăţească; cine
dă celui bogat sigur va duce**
lipsă.
#Pleacă-ţi urechea şi ascultă

cuvintele înţelepţilor şi îndreap-
tă-ţi inima la învăţătura mea.

Pentru că este plăcut dacă le
vei păstra înăuntrul tău; ele se vor
potrivi împreună pe buzele tale.

Pentru ca încrederea ta să fie
în DDDDDomnul, ţi le-am făcut cunos-
cut eu ţie astăzi.

Nu ţi-am scris eu lucruri mi-
nunatee în sfaturi* şi cunoştinţă,

ca să-ţi fac cunoscut* sigu-
ranţaf cuvintelor adevărului, ca să
răspunzi** cuvinte ale adevărului
celor care te trimit?
! Nu jefui* pe sărac pentru

că este sărac, nici nu asupri** la
poartă pe cel întristat,

pentru că DDDDDomnul le va apăra*
cauza şi va prăda sufletul
celor care-i prădează.
! Nu te împrieteni cu un om

mânios şi nu merge cu un om*
furios,

ca nu cumva să înveţi cără-
rile lui şi să-ţi ajungă o cursă
pentru suflet.
! Nu fi dintre cei care bat*

palma, dintre cei care sunt garanţi
pentru datorii.

Dacă n-ai nimic să plăteşti,
de ce să-ţi ia* patul de sub tine?
! Nu muta* vechea piatră de

hotar pe care au pus-o părinţii tăi.
! Ai văzut un om harnic în

lucrul său? El va sta* înaintea
împăraţilor, nu va sta înaintea
celor neînsemnaţi.

Când te aşezi să mănânci cu
un conducător, ia seama bine cine
este înaintea ta;
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şi pune-ţi un cuţit în gâtlej,
dacă eşti om mâncăcios.

Nu pofti bunătăţile lui, pentru
că sunt hrană amăgitoare.
! Nu te trudi* să devii bo-

gat; lasă-te** de propria ta iscu-
sinţă:

dacă îţi vei pune ochii pe ea, s-
a dus; pentru că, în adevăr, îşi fa-
ce* aripi şi zboară ca un vultur spre
ceruri.
! Nu mânca* hrana celui care

are un ochi rău**, nici nu pofti
bunătăţile lui,

pentru că, aşa cum gândeşte
în sufletul său, aşa este el. �Mă-
nâncă şi bea�, îţi va zice; dar ini-
ma* lui nu este cu tine.

Bucăţica pe care ai mâncat-o
o vei vărsa* şi vei irosi cuvinte-
le tale dulci.
! Nu vorbi în auzul* unui

nebun, pentru că va dispreţui**
înţelepciunea cuvintelor tale.
! Nu muta* vechea piatră de

hotar şi nu intra** în ogoarele
orfanilor,

pentru că Răscumpărătorul*
lor este puternic: El le va apă-
ra** cauza împotriva ta.
! Pune-ţi inima la învăţătură şi

urechile la cuvintele cunoştinţei.
! Nu cruţa* copilul de corec-

tare, pentru că, dacă-l vei bate
cu nuiaua, nu va muri.

Îl vei bate cu nuiaua, dar îi
vei elibera* sufletul din Locuinţa
morţilor.
! Fiul meu, dacă inima* ta va

fi înţeleaptă, inima mea se va
bucura, da, a mea;
şi rărunchii mei se vor vese-

li, când buzele tale vor vorbi lu-
cruri drepte.
! Inima ta să nu-i invidieze*

pe păcătoşi, ci teme-te** de
DDDDDomnul toată ziua.

Pentru că sigur este* un vii-
tora, iar aşteptarea ta nu va fi
zadarnică.

! Tu, fiul meu, ascultă şi fii
înţelept şi îndreaptă-ţi* inima
pe cale.

Nu fi printre băutorii* de
vin, printre mâncăcioşii** neînfrâ-
naţi.

Pentru că beţivul şi mâncă-
ciosul vor sărăci*; şi somnolenţa
îmbracă** în zdrenţe.
! Ascultă* pe tatăl tău care

te-a născut şi nu dispreţui** pe
mama ta, când este în vârstă.
!  Cumpărăb* adevărul şi

nu-l vinde; da, înţelepciunea şi
îndrumarea şi inteligenţa.
! Tatăl* celui drept se va bu-

cura mult şi cine a dat naştere
unui înţelept se va bucura de el.

Să se bucure tatăl tău şi ma-
ma ta şi să aibă bucurie cea care
te-a născut.
! Fiul meu, dă-mi* inima ta,

şi ochii tăi să-şi găsească**
plăcerea înc căile mele.

Pentru că o curvă este o groa-
pă* adâncă, iar o femeie străi-
nă**, un puţ îngust;

de asemenea, ea pândeşte*
ca un hoţ şi înmulţeşte pe cei
vicleni între oameni.
! Pentru* cine este �Of!�?

Pentru cine este �Vai de mine!�?
Ale cui certurile? A cui plân-
gerea? Ale cui rănile fără motiv?
A cui roşeaţad ochilor?

Ale celor care întârzie* mult
la vin, ale celor care merg să
încerce vinul amestecat.

Nu te uita la vin* când este
roşu, când sclipeşte în pahar şi
alunecă uşor.

La sfârşite muşcă* asemenea
unui şarpe şi înţeapă ca o vipe-
ră**.

Ochii tăi vor privi femei stră-
ine şi inima ta va spune* lucruri
stricate.
Şi vei fi asemenea celui cul-

cat în inima mării şi asemenea
celui culcat pe vârful unui catarg:

*Cap. 15.27;
28.20.
Mt. 6.19.
**Cap. 3.5,7.
Rom. 12.16.

*Cap. 27.24.
1 Tim. 6.17.

*Ps. 141.4.
**Deut. 15.9.
Cap. 28.22.

*Ps. 12.2.

*Cap. 25.16.

*Cap. 9.8.
Mt. 7.6.
**Cap. 1.7.

*Deut. 19.14.
**Iov 31.21.
Ier. 22.3.
Zah. 7.10.
*Iov 19.25.
Ier. 50.34.
**Cap. 22.23

*Cap. 13.24;
19.18; 22.15;
29.15,17

*1 Cor. 5.5.

*Vers. 24,25.
Cap. 27.11;
29.3.

*Ps. 37.1;
73.3.
Cap. 3.31.
**Cap. 28.14

*Ps. 37.37.
Cap. 24.14.
Lc. 16.25.
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*Cap. 4.23;
9.6.

*Is. 5.22.
Mt. 24.49.
Lc. 21.34.
Ef. 5.18.
**Deut. 21.20

*Cap. 21.17.
**Cap. 19.15

*Cap. 1.8.
Ef. 6.1,2.
**Cap. 15.20;
30.17.
*Cap. 4.5,7.
Mt. 13.44.

*Cap. 10.1;
15.20.
Vers. 15.

*Cap. 3.1; 4.4.
**Ps. 1.2;
119.24.

*Cap. 22.14.
**Cap. 5.20.

*Cap. 7.12.
Ecl. 7.26.

*Gen. 49.12.
Is. 5.11,22.

*1 Sam. 25.36
Cap. 20.1.
Ef. 5.18.

*Ps. 75.8.
Cap. 9.2.

*Iov 20.16.
**Ps. 91.13.
Is. 11.8.

*Cap. 2.12.
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a Sau �un sfârşit�    b Sau �Dobândeşte�    c Sau �să ţină�    d Sau �întunecarea�
e Lit. �La sfârşitul lui�
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�M-au bătut*, dar nu mă
doare! m-au lovit, dar n-am
ştiut**! Când� mă voi trezi? Îl voi
căuta din nou!�

Nu fi invidios* pe oamenii
 răi, nici nu dori** să fii cu ei;

pentru că inima lor cugetă la
distrugere şi buzele lor vorbesc*
despre răutate.
! Prin înţelepciune se zideşte

o casă şi prin inteligenţă este în-
tărită;
şi prin cunoştinţă se umplu că-

mările cu toate bunurile scumpe
şi plăcute.
! Un om* înţelept este puter-

nic şi un om al cunoştinţei îşi în-
tăreşte puterea;

deoarece cu un sfat* bun vei
purta războiul şi în mulţimea**
sfătuitorilor este salvarea.
!  Înţelepciunea este prea*

înaltă pentru nebunb, el nu-şi va
deschide gura la poartă.

Cine se gândeşte* să facă rău
va fi numit răufăcător.

Intenţia nebuniei este păcat
şi batjocoritorul este o urâciune
pentru oameni.
! Dacă îţi pierzi curajul în

ziua necazului, puterea ta este
micăc.
! Scapă* pe cei care sunt duşi

la moarte şi nu te retrage de la
cei care merg clătinându-se la
măcel.

Dacă zici: �Iată, noi n-am ştiut
aceasta!�, nu va lua seama* Cel
care cântăreşte** inimile? Şi Cel
care îţi păzeşte� sufletul ştie
aceasta şi răsplăteşte�� omului
după lucrarea sa.
! Mănâncă* miere, fiul meu,

pentru că este bună; şi un fagure
este dulce pentru cerul gurii tale.

Tot aşa*, cunoaşte înţelep-
ciunea pentru sufletul tău; dacă
ai găsit-o, va fi un viitor** şi
aşteptarea ta nu va fi zadarnică.
! Răule, nu pândi* locuinţa

celui drept! Nu pustii locul său
de odihnă!

Pentru că cel drept cade de
şapte* ori şi iarăşi se ridică, dar
cei răi** se afundă în rău.
! Nu te bucura* când cade

vrăjmaşul tău şi să nu ţi se vese-
lească inima când el se împiedică,

pentru ca nu cumva DDDDDomnul
să vadă aceasta şi să fie rău în
ochii Săi şi să-Şi întoarcă mânia
de la el!
! Nu te nelinişti* din cauza

răufăcătorilor, nu fi invidios pe
cei răi,

pentru că nu va fi nici un
viitord* pentru cel rău; lampa**
celor răi se va stinge.
! Fiul meu, teme-te* de DDDDDom-

nul şi de împărat; nu te amesteca
cu cei schimbători,

pentru că nenorocirea lor va
veni deodată; şi cine cunoaşte
ruina unora sau a altora?
! Aceste lucruri de aseme-

nea vin de la cei înţelepţi:
Nu este bine* să cauţi la în-

făţişare în judecată.
Cine zice* celui rău: �Eşti

drept!�, va fi blestemat de po-
poare, va fi urât de naţiuni.

Dar cei care îl mustră* vor fi
plăcuţi şi o bună binecuvântare
va veni peste ei.

Sărută buzele cine dă un răs-
puns drept.
! Pregăteşte-ţi* afară lucra-

rea şi pune-ţi ogorul în ordine
şi după aceea zideşte-ţi casa.
! Nu fi martor* împotriva a-

proapelui tău fără motiv; ai vrea
tu să înşeli cu buzele tale?

Nu zice*: �Îi voi face cum
mi-a făcut, voi răsplăti omului
după lucrarea sa�.
! Am trecut pe lângă ogorul

unui leneş şi pe lângă via unui
om fără* minte.
Şi, iată, peste tot era năpădit

de spini* şi mărăcinii îl acope-

*Cap. 27.22.
**Ef. 4.19.
�Deut. 29.19
Is. 56.12.

*Cap. 23.17.
**Cap. 1.15.

*Ps. 10.7.

*Cap. 21.22.
Ecl. 9.16.

*Cap. 20.18.
Lc. 14.31.
**Cap. 11.14;
15.22.

*Ps. 10.5.
Cap. 14.6.

*Rom. 1.30.

*Ps. 82.4.
Is. 58.6,7.
1 Ioan 3.16.

*Ecl. 5.8.
**1 Sam. 16.7
Cap. 21.2.
�Ps. 121.3-8.
��Iov 34.11.
Ps. 62.12.
Ier. 32.19.
Rom. 2.6.
Apoc. 2.23.

*Cânt. 5.1.

*Ps. 19.10;
119.103.
**Cap. 23.18

*Ps. 10.9,10.
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a Sau �victorie�    b Sau �Lucrurile de preţ sunt înţelepciune pentru nebun�    c Lit. �strâmtă�    d Sau �nici o
răsplată�

*Iov 5.19.
Ps. 37.24.
Mica 7.8.
**Est. 7.10.
Ier. 18.17.
Amos 5.2.
*Iov 31.29.
Ps. 35.15,19.
Cap. 17.5.
Obad. 12.

*Ps. 37.1;
73.3.

*Ps. 11.6.
**Iov 18.5,6;
21.17.
Cap. 13.9;
20.20.
*Rom. 13.7.
1 Pet. 2.17.

*Lev. 19.15.
Cap. 18.5;
28.21.
Ioan 7.24.

*Cap. 17.15.
Is. 5.23.

*Cap. 28.23.

*1 Împ. 5.17;
5.18.
Lc. 14.28.

*Ef. 4.25.

*Cap. 20.22.
Mt. 5.39,44.
Rom. 12.17;
12.19.

*Cap. 6.32.

*Gen. 3.18.
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la răbdare şi
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riseră şi zidul de piatră era surpat.
M-am uitat, am pus la inimă,

am văzut, am primit învăţătură:
puţin somn*, puţină aţipire,

puţină încrucişare a mâinilor pen-
tru odihnă
şi sărăcia ta va veni ca un

hoţ, iar lipsurile tale, ca un om
înarmat.
# Acestea de asemenea sunt

proverbe* ale lui Solomon, pe
care le-au transcris oamenii lui
Ezechia, împăratul lui Iuda.

Gloria lui Dumnezeu este să
ascundă* un lucru, dar gloria îm-
păraţilor este să cerceteze** un
lucru.

Cerurile în înălţime şi pămân-
tul în adâncime şi inima împă-
raţilor sunt de nepătruns.

Scoate* zgura din argint şi va
ieşi un vas pentru argintar;

scoate pe cel rău* dinaintea
împăratului şi tronul** lui se va
întări în dreptate.

Nu te considera mare în pre-
zenţa împăratului şi nu te aşeza
în locul celor mari;

pentru că mai bine* este să ţi
se zică: �Vino mai sus!�, decât să
fii pus mai jos în prezenţa celui
marea pe care îl văd ochii tăi.

Nu participa în grabă* la o
ceartă, ca nu cumva să nu ştii
ce să faci la sfârşitul ei, când a-
proapele tău te-ar face de ruşine.

Discută-ţi* cauza cu aproa-
pele tău, dar nu dezvălui** se-
cretul altuia,

ca nu cumva cel care aude să
te facă de ruşine şi faima ta cea
rea să nu se mai schimbe.

Ca nişte mere* de aur în co-
şuleţe deb argint este un cuvânt
spus la timpc.

Ca un cercel de aur şi o po-
doabă de aur fin este un înţelept
care mustră, pentru o ureche
atentă.

Ca frigul* zăpezii în timpuld

secerişului este un sol credincios
pentru cei care îl trimit: pentru
că înviorează sufletul stăpânilor
săi.

Nori* şi vânt** fără ploaie, aşa
este un om care se laudă� cu un
dar false.

Prin îndelungă-răbdare* este
convins un conducător şi o limbă
dulce zdrobeşte oase.

Ai găsit* miere? Mănâncă atât
cât este suficient pentru tine, ca
nu cumva să te saturi de ea şi
s-o verşi.

Pune-ţi rar piciorul în casa a-
proapelui tău, ca nu cumva să se
sature de tine şi să te urască.

Ca un ciocanf şi o sabie şi o
săgeată ascuţită este un om care
depune* mărturie falsă împotri-
va aproapelui său.

Ca un dinte rupt şi un picior
care se clatină este încrederea
într-un înşelător în ziua necazu-
lui.

Ca unul care se dezbracă de
haină pe vreme rece şi ca oţetul
pe sodă, aşa este cel care cântă
cântece unei inimi triste.

Dacă* vrăjmaşul tău este flă-
mând, dă-i pâine să mănânce; şi,
dacă este însetat, dă-i apă să bea:

pentru că vei îngrămădi căr-
buni de foc pe capul lui şi DDDDDom-
nul îţi va răsplăti*.

Vântul de nord* aduceg ploa-
ie; tot aşa, limba** defăimătoa-
reh, o faţă mânioasăi.

Este mai bine să locuieşti*
într-un colţ al acoperişului, decât
să ai o femeie certăreaţă şi o
casă în comunj.

Ca apele reci pentru un suflet
însetat, aşa este o ştire* bună
dintr-o ţară îndepărtată.

Ca o fântână tulbure* şi un
izvor stricat este cel drept care
se clatină înaintea celui rău.

32

33

34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*Cap. 6.9.
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**Cap. 16.12;
29.14.

*Lc. 14.8-10.

*Cap. 17.14.
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16.14.

*Jud. 14.8.
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Vers. 27.
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Cap. 12.18.

*Ex. 23.4.
2 Împ. 6.22.
Dan. 6.18.
Mt. 5.44.
Rom. 12.20.

*2 Sam. 16.12

*Iov 37.22.
**Ps. 101.5.

*Cap. 19.13;
21.9,19.

*Cap. 15.30.
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Nu este bine să mănânci* mul-
tă miere; şi a cerceta** lucrurile
grele este o greutatea.

Cine nu are stăpânire* asupra
duhului său este o cetate dărâmată,
fără ziduri.

Ca zăpada vara şi ca ploaia* la
seceriş, aşa nu se potriveşte gloria
pentru un nebun.

Ca vrabia când sare ici şi colo,
ca rândunica atunci când zboa-
ră, aşa şi blestemul* neîntemeiat
nu va veni.

Biciul* este pentru cal, frâul
pentru măgar şi nuiaua** pentru
spatele nebunilor.

Nu răspunde unui nebun după
nebunia lui, ca să nu fii şi tu a-
semenea lui.

Răspunde* unui nebun după
nebunia lui, ca să nu fie înţelept**
în ochii lui.

Cine trimite o ştire prin mâna
unui nebun îşi taie picioarele, bea
nedreptateb.

Picioarele ologului atârnă
moale; aşa este un proverb în gura
nebunilor.

Ca o pungă de nestemate în-
tr-o grămadă de pietrec, aşa este
cel care dă onoare unui nebun.

Ca un spin care intră în mâna
unuia beat, aşa este un proverb în
gura nebunilor.

Un stăpân este aspru cu ori-
cine: el angajează şi pe nebun şi
pe trecătorid.

Cum un câine se întoarce* la
vărsătura lui, un nebun îşi re-
petă** nebunia.

Ai văzut pe cineva înţelept*
în ochii săi? Este mai multă**
speranţă pentru un nebun decât
pentru el.

Leneşul* zice: �Este un leu
fioros pe drum! Un leu este în
mijlocul străzilor!�

Cum se întoarce uşa în ba-

lamalele ei, aşa şi leneşul* în
patul lui.

Leneşul îşi punee* mâna în
vas: îi este greu s-o ducă iarăşi la
gură.

Un leneş este mai înţelept în
ochii săi decât şapte care răs-
pund* cu bun simţ.

Ca unul care apucă un câine
de urechi este trecătorul care se
amestecă într-o ceartă care nu-l
priveşte.

Ca un nebunf care aruncă tă-
ciuni de foc, săgeţi* şi moarte,

aşa este un om care-l înşală*
pe aproapele său şi zice: �N-a fost
doar o glumă**?�

Unde nu sunt lemne, focul se
stinge; şi unde nu este purtător*
de vorbe, cearta încetează.

Cărbuni pentru jăratic şi lemn
pentru foc, aşa este un om cer-
tăreţ* pentru aprinderea certei.

Cuvintele* unui purtător de
vorbe sunt ca nişte bucate alese
şi care coboară în părţile cele
mai dinăuntru ale pânteceluig.

Buze arzătoare şi o inimă rea
sunt ca un vas de pământ acope-
rit cu zgură de argint.

Cine urăşte se preface cu bu-
zele lui, dar adună înşelăciune
înăuntrul lui.

Când glasul* lui este plăcut,
nu-l crede, pentru că şapte urâ-
ciuni sunt în inima lui.

Deşi ura este acoperită de
prefăcătorie, răutatea lui se va
arăta* în adunare.

Cine sapă* o groapă va cădea
în ea; şi piatra se întoarce peste
cel care o rostogoleşte.

O limbă mincinoasă urăşte
pe cei care sunt răniţi de ea şi o
gură* linguşitoare lucrează ruină.

Nu te lăuda cu ziua de mâi-
ne, pentru că nu ştii* ce va adu-
ce o zi.

*Cap. 27.2.
**Lc. 14.11.

*Cap. 16.32.

*1 Sam. 12.17

*Num. 23.8.
Deut. 23.5.
2 Sam. 16.12

*Ps. 32.9.
**Cap. 10.13;
19.29.

*Mt. 16.1-4;
21.24-27.
**Cap. 3.7;
28.11.
Rom. 12.16.

*2 Pet. 2.22.
**Ex. 8.15.

*Lc. 18.11.
Rom. 12.16.
Apoc. 3.17.
**Cap. 29.20

*Cap. 22.13.
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*Cap. 6.9.

*Cap. 19.24.

*Cap. 27.11.

*Is. 50.11.

*Cap. 24.28.
**Ef. 5.4.

*Cap. 22.10.

*Cap. 15.18;
29.22.

*Cap. 18.8.

*Ps. 28.3.
Ier. 9.8.

*Lc. 8.17.

*Est. 7.10.
Ps. 7.15,16;
9.15; 10.2;
57.6.
Ecl. 10.8.

*Cap. 29.5.

*Lc. 12.19;
12.20.
Iac. 4.13.
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27:1

a Sau �este glorie�, cuvântul are ambele sensuri; sau �şi să cauţi propria glorie nu este glorie�    b Sau
�violenţă�    c Sau �ca legarea unei pietre într-o praştie�    d Sau �Ca un arcaş care răneşte pe toţi, aşa este
cel care angajează pe nebun şi cel care angajează pe trecători.�    e Lit. �îşi îngroapă�    f Sau �un bufon�
g Lit. �în cămările sufletului�

27
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Altula* să te laude, iar nu gura
ta; un străin, şi nu buzele tale.

O piatră este grea şi nisipul
este greu, dar supărarea unui nebun
este mai grea decât amândouă.

Furia este crudă şi mânia este
cumplită; dar cine* poate rezista
înaintea geloziei?

O mustrare* pe faţă este mai
bună decât o dragoste ascunsă.

Rănile* celui care iubeşte
sunt credincioşie, dar sărutări-
le** celui care urăşte sunt înşe-
lătoareb.

Sufletul sătul calcă în picioa-
re fagurele de miere, dar pentru
sufletul flămând* orice lucru amar
este dulce.

Ca o pasăre* care rătăceşte
de la cuibul ei, aşa este un om care
rătăceşte** de la locul lui.

Untdelemnul şi mireasma în-
veselesc inima; şi bunătatea unui
prieten este sfatul care vine din
inimă.

Nu părăsi pe prietenul* tău
şi pe prietenul tatălui tău şi nu
intra în casa fratelui tău în ziua
nenorocirii tale. Mai bine este
un vecin aproape decât un frate
departe.

Fii înţelept*, fiul meu, şi în-
veseleşte-mi inima, ca să am ce
să răspund** celui care mă in-
sultă.

Un om chibzuit* vede răul şi
se ascunde; cei simpli trec înain-
te şi sunt pedepsiţi.

Ia-i* haina, pentru că este
garanţie pentru altul şi ţine-l ga-
rant pentru o femeie străină.

Celui care binecuvântează*
pe prietenul său cu glas tare, tre-
zindu-se dis-de-dimineaţă, i se
va socoti ca blestem.

O streaşină care picură* ne-
încetat într-o zi ploioasă şi o
femeie certăreaţă se aseamănă.

Cine o va opri opreşte vân-
tul şi dreapta sa apucăc untde-
lemn.

Fierul se ascute cu fier; tot
aşa, un om ascute înfăţişarea prie-
tenului său.

Cine îngrijeşte* de smochin
va mânca din rodul lui, iar cine
îl păzeşte pe stăpânul său va fi
onorat.

După cum în apă faţa răs-
punde feţei, aşa şi inima omului,
omului.

Locuinţa* morţilor şi Adâncul
sunt nesătule**; aşa şi ochii�
omului: nu se satură niciodată.

Vasul* topitorului este pentru
argint şi cuptorul pentru aur; aşa
şi omul pentru gura care-l laudă.

Dacă-l vei pisa pe nebun în
piuă* printre grăunţe cu un pisă-
log, tot nu se va îndepărta ne-
bunia de la el.

Ia seama bine la înfăţişarea
turmelor tale; uită-te bined la
cirezile tale,

pentru că averea nu este pen-
tru totdeauna; şi rămâne cunu-
na* din generaţie în generaţie?

Fânul* este îndepărtat şi se a-
rată otava şi iarba munţilor este
strânsă.

Mieii sunt pentru îmbrăcă-
mintea ta şi ţapii sunt preţul unui
ogor;
şi laptele caprelor este destul

pentru hrana ta, pentru hrana ca-
sei tale şi pentru viaţa slujnicelor
tale.

Cel rău fuge* chiar când nu-l
urmăreşte nimeni, dar cei drepţi
îndrăznesc ca un leu tânăr.

Din pricina fărădelegii unei
ţări, capii ei sunt mulţi*, dar
printr-un om** priceput în cu-
noştinţă se prelungeşte stator-
nicia.

Un sărac* care-i asupreşte pe
cei neajutoraţie este un şuvoi de
ploaie care lasă fără pâine.

Cei care părăsesc legea îi lau-
dă* pe cei răi, dar cei care pă-
zesc legea se luptă** cu ei.

Oamenii răi* nu înţeleg ju-

*Cap. 25.27.
2 Cor. 10.12;
12.11.

*Cap. 6.34.
1 Ioan 3.12.

*Cap. 28.23.
Gal. 2.14.

*Ps. 141.5.
Cap. 20.30.
**Mt. 26.49.

*Iov 6.7.

*Cap. 26.2.
Is. 16.2.
**Gen. 21.14

*Cap. 17.17;
18.24; 19.7.

*Cap. 10.1;
23.15,24.
**Ps. 119.42;
127.5.

*Cap. 22.3.

*Ex. 22.26.
Cap. 20.16.

*Ps. 12.2.

*Cap. 19.13.
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*Cânt. 8.12.
Is. 36.16.
1 Cor. 3.8;
9.7,13.
2 Tim. 2.6.

*Iov 26.6.
Cap. 15.11.
**Cap. 30.15.
Hab. 2.5.
�Ecl. 1.8; 4.8

*Cap. 17.3.

*Cap. 23.35.
Is. 1.5.
Ier. 5.3.

*Iov 19.9.
Ps. 89.39.
Ier. 13.18.

*Ps. 104.14.

*Lev. 26.17;
26.36.
Ps. 53.5.

*1 Împ. 16.8.
**Cap. 11.11

*Mt. 18.28.
*Ps. 49.18.
Rom. 1.32.
**1 Împ. 18.18;
18.21.
Neem. 13.11,15
Mt. 3.7; 14.4
Ef. 5.11.
*Ps. 92.6.
Is. 6.9; 44.18
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a Sau �Un străin�    b Sau �dese�    c Sau �dă de�    d Lit. �pune-ţi inima�    e Sau �săraci�, �slabi�



699

PROVERBE

decata, dar cei care-L caută**
pe DDDDDomnul înţeleg totul.

Mai mult preţuieşte* săracul
care umblă în integritate, decât
cel stricat care umblă strâmb pe
două căi, deşi este bogat.

Cine păzeşte* legea este un
fiu inteligent, dar cine este to-
varăş** cu cei destrăbălaţi adu-
ce ruşine tatălui său.

Cine îşi înmulţeşte* averea
prin camătă şi prin câştig ne-
drept o adună pentru cel care
este milos cu cei săraci.

Cine îşi întoarce urechea ca
să n-audă legea � chiar* şi rugă-
ciunea lui este o urâciune.

Cine face pe cei drepţi să ră-
tăcească pe o cale rea va cădea
el însuşi în groapa* sa; dar cei
integri** vor moşteni binele.

Un om bogat este înţelept în
ochii săi, dar săracul care este
inteligent îl cercetează.

Când înving* cei drepţi este
mare glorie, dar când se înalţă**
cei răi, oamenii se ascund.

Cine îşi acoperă* fărădele-
gile nu va prospera, dar cine le măr-
turiseşte** şi le părăseşte va că-
păta îndurare.

Fericit este omul care se te-
me* întotdeauna, dar cine îşi îm-
pietreşte** inima va cădea în
nenorocirea.

Ca un leu* care răcneşte şi un
urs care caută pradă, aşa este un
conducător rău** peste un popor
sărac.

Conducătorul* lipsit de inteli-
genţă este şi un mare asupritor; cine
urăşte lăcomiab îşi va lungi zilele.

Un om împovărat* de sângele
cuivac va fugi până la groapă; ni-
meni să nu-l oprească.

Cine umblă în integritate* va fi
salvat, dar cine este stricat, um-
blând pe două** căi, va cădea
deodatăd.

Cine îşi ară* ogorul se va să-
tura** cu pâine, dar cine umblă
după oamenie de nimic se va
sătura de sărăcie.

Un om credincios* prisoseşte
în binecuvântări, dar cine se gră-
beşte** să se îmbogăţească nu
va rămâne nevinovatf.

Nu este bine să cauţi* la în-
făţişare; chiar pentru o bucată**
de pâine, omul va păcătui.

Cine are un ochi rău* alear-
gă** după avereg şi nu ştie că
sărăcia va veni peste el.

Cel care mustră* pe un om
va căpăta după aceea mai multă
bunăvoinţă decât cel care lingu-
şeşte** cu limba.

Cine jefuieşte* pe tatăl său şi
pe mama sa şi zice: �Nu este pă-
cat!� este tovarăş** cu un nimicitor.

Cine se îngâmfăh* în suflet
stârneşte ceartă, dar cine se încre-
de** în DDDDDomnul va prosperai�.

Cine se încrede* în propria lui
inimă este un nebun, dar cine um-
blă cu înţelepciune va fi eliberat.

Cine dă* săracului nu va duce
lipsă, dar cine îşi ascunde ochii
va fi copleşit de blesteme.

Când se înalţă* cei răi, oa-
menii se ascund**; dar când pier
cei răi, cei drepţi se înmulţesc.

Omul care, fiind mustratj*
des, îşi înţepeneşte grumazul, va
fi zdrobit** deodată şi fără leac.

Când se înmulţesck* cei drepţi,
poporul se bucură; dar când con-
duce cel rău, poporul geme**.

Cine iubeşte* înţelepciunea
înveseleşte pe tatăl său, dar un
tovarăş al** desfrânatelor îşi ri-
sipeşte averea.

Un împărat* întăreşte ţara
prin judecată dreaptă, dar cine
ia mită o răstoarnă.

Un om care îl linguşeşte* pe
aproapele său îi întinde un laţ
pentru paşii lui.

**Ps. 119.110
Ioan 7.17.
1 Cor. 2.15. 1
Ioan 2.27.

*Cap. 19.1.

*Cap. 29.3.
**Iov 27.16;
27.17.
Cap. 13.22.
Ecl. 2.26.

*Zah. 7.11.

*Ps. 66.18;
109.7.
Cap. 15.8.

*Ps. 7.15.
Cap. 26.27.
**Mt. 6.33.
Ev. 6.12.
1 Pet. 3.9.

*Cap. 11.10.
**Ecl. 10.5,6

*Iov 31.33.
Ps. 32.3.
**Ps. 32.5.
1 Ioan 1.9.

*Cap. 23.17.
**Ps. 95.8.
Rom. 2.5;
11.20.

*1 Pet. 5.8.
**Ex. 1.14.
Mt. 2.16.

*Ecl. 10.16.
Is. 3.12.

*Gen. 9.6.
Ex. 21.14.

*Cap. 10.9.
**Vers. 6.

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*Cap. 12.11.
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*Cap. 10.6.
Mt. 24.45;
25.21.
**Cap. 20.21
1 Tim. 6.9.

*Cap. 18.5;
24.23.
**Ezec. 13.19

*Cap. 23.6.
**Cap. 21.5.

*Cap. 27.5,6.
**Cap. 29.5.

*Cap. 19.26.
**Cap. 18.9.

*Cap. 13.10.
**Cap. 29.25
1 Tim. 6.6.
�Cap. 11.25.

*Cap. 3.5.

*Deut. 15.7.
Cap. 19.17;
22.9.

*Cap. 29.2.
**Iov 24.4.

*1 Sam. 2.25
**2 Cr. 36.16
Cap. 1.24-27.
*Est. 8.15.
Cap. 11.10.
**Est. 3.15.

*Cap. 27.11.
**Cap. 5.9;
5.10; 6.26.
Lc. 15.13,30.

*2 Cr. 9.8.

*Ps. 5.9.
Cap. 26.28.
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29:5

a Sau �în rău�    b Sau �câştigul necinstit�    c Lit. �unui suflet�    d Sau �odată pentru totdeauna�, sau �pe
una din ele�    e Sau �lucruri�    f Sau �nu va fi iertat�    g Sau �Cine aleargă după avere are un ochi rău�
h Sau �se umflă de mândrie�    i Lit. �se va îngrăşa�    j Lit. �Omul mustrărilor�     k Sau �Când promovează�

29 Înţelepciunea
aduce fericire;
nebunia, pieire
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În nelegiuirea unui om rău
este o cursă, dar cel drept va cân-
taa şi se va bucura.

Cel drept* ia cunoştinţă de
cauza săracilorb; cel rău nu are
înţelegere.

Oamenii batjocoritori pun*
cetatea pe foc, dar înţelepţii
abat** mânia.

Dacă un om înţelept se cear-
tă cu un nebunc, fie că se mânie,
fie că râde*, n-are odihnă.

Cei* însetaţi de sânged urăsc
pe cel integru, dar cei drepţi se
îngrijesc de sufletul lui.

Un nebune* îşi arată tot duhulf,
dar înţeleptul** şi-l stăpâneşteg.

Dacă un conducător ascultă*
de cuvinte mincinoase, toţi slujito-
rii săi sunt răi.

Săracul* şi asupritorul se în-
tâlnesc: DDDDDomnul le luminează**
ochii la amândoi.

Un împărat care judecă* pe
săraci cu credincioşie îşi va întări
tronul** pentru totdeauna.

Nuiaua* şi mustrarea dau în-
ţelepciune, dar un copil lăsat în
voia lui aduce ruşine** mamei lui.

Când se înmulţesc cei răih,
fărădelegea se înmulţeşte, dar cei
drepţi* vor vedea căderea lor.

Corectează-ţi* fiul, şi el îţi
va da odihnă şi va oferi desfătă-
ri** sufletului tău.

Când nu este nici* o viziune,
poporul este fără frâu**; dar fe-
rice de cel care respectă� legea.

Un slujitor nu este corectat
prin cuvinte: pentru că el, în
adevăr, înţelege, dar nu răspunde.

Ai văzut pe cineva grăbit* în
cuvintele lui? Este mai multă**
speranţă pentru un nebun decât
pentru el.

Cine îşi răsfaţăi din copilărie
slujitorul, la urmă îl va avea ca
fiu al caseij.

Un om mânios* stârneşte ceartă
şi un om furios prisoseşte în  păcat.

Mândria* unui om îl înjoseşte,
dar cel smerit** în duh va primi
onoare.

Cine împarte cu hoţul îşi u-
răşte sufletul; aude* jurământul,
dar nu spune ceva.

Frica* de om întinde o cursă,
dar cine îşi pune încrederea** în
DDDDDomnul este apăratk.

Mulţi caută* faţa conducăto-
rului, dar judecata dreaptă a o-
mului este de la DDDDDomnul.

Un om nedrept este o urâciu-
ne pentru cei drepţi şi cine este
drept pe cale este o urâciune pen-
tru cel rău.
# Cuvintele lui Agur, fiul

lui Iache, profeţia* rostită de omul
acesta  pentru Itiel, chiar pentru
Itiel şi Ucal:

În adevăr*, eu sunt mai prost
decât oricine şi nu am pricepere
de om;

n-am învăţat înţelepciune, nici
n-am cunoştinţa* Celui Sfântl.
! Cine s-a suit* în ceruri şi

s-a coborât? Cine a adunat vân-
tul** în pumnii săi? Cine a legat�
apele într-o manta? Cine a întă-
rit�� toate marginile pământului?
Care este Numele Său şi care este
Numele*� fiului Său, dacă ştii?
! Fiecare cuvânt* al lui Dum-

nezeum este curatn. El este un
scut** pentru cei care îşi pun în-
crederea în El.

Nu adăuga* la cuvintele Lui,
ca să nu te mustre şi să fii găsit
mincinos.
! Două lucruri Îţi cer; nu mi

le refuza înainte de a muri:
depărtează de la mine deşer-

tăciunea şi minciunile; nu-mi da
nici sărăcie, nici bogăţie; hrăneş-
te-mă cu pâinea* de care am ne-
voie zilnic,

*Iov 29.16;
31.13.
Ps. 41.1.
Cap. 31.8,9.

*Cap. 11.11.
**Ezec. 22.30

*Mt. 11.17.

*Gen. 4.5,8.
1 Ioan 3.12.

*Jud. 16.17.
Cap. 12.16;
14.33.
**Cap. 19.11

*1 Împ. 12.14.

*Cap. 22.2.
**Ezra 9.8.
Ps. 13.3.
Mt. 5.45.
*Ps. 72.4.
Is. 11.4.
**Cap. 16.12;
20.8; 25.5.

*Cap. 13.24;
22.15.
**Cap. 10.1;
17.25.

*Ps. 37.36;
58.10; 91.8;
92.11.

*Cap. 13.24;
19.18.
**Cap. 10.1.

*1 Sam. 3.1.
Ps. 74.9.
Amos 8.11;
8.12.
**Ex. 32.25.
�Ps. 1.1,2;
106.3; 119.2.
Ioan 13.17.
Iac. 1.25.

*Iac. 1.19.
**Cap. 26.12
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*Cap. 15.18;
26.21.

*Dan. 4.30.
Mt. 23.12.
**Iov 22.29.
Is. 66.2.
Lc. 14.11.

*Lev. 5.1.

*Gen. 12.12.
Lc. 12.4.
Ioan 12.42.
**Ps. 91.1.

*Ps. 20.9.
Cap. 19.6.

*Cap. 31.1.

*Ps. 73.22.

*Cap. 9.10.

*Ps. 68.18.
Ioan 3.13.
**Ex. 15.10.
Ps. 104.3;
135.7.
Is. 40.12.
�Iov 26.8;
38.8,9.
��Is. 45.18.
*�Apoc. 19.12

*Ps. 12.6;
18.30.
**Ps. 3.3;
84.11; 115.9;
115.10,11.

*Deut. 4.2;
12.32.
Apoc. 22.18;
22.19.

*Iov 23.12.
Mt. 6.11.
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a Sau �va striga�    b Lit. �celor slabi�     c Lit. �un om, un nebun�    d Lit. �Oamenii sângelui�    e Cel greu
de cap, încăpăţânat, rău    f Sau �îşi dă afară tot duhul (sau: o patimă)�    g Lit. �şi-l calmează�    h Sau �Când
cei răi promovează�    i Sau �îşi creşte cu delicateţe�    j Cu pretenţie de moştenire     k Sau �este aşezat
pe loc înalt�    l Sau �celor sfinţi�, �celor sfinte�    m Ebr. �Eloah�    n Sau �încercat�

29:6

30 Mărturisirea
lui Agur
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ca nu cumva, fiind sătul*, să
Te tăgăduiesc şi să zic: �Cine este
DDDDDomnul?� Sau ca nu cumva, fiind
sărac**, să fur şi să iau în deşert�
Numele Dumnezeului meu.
! Nu vorbi prea mult despre

un slujitor stăpânului său, ca nu
cumva să te blesteme* şi să fii
considerat vinovata.

Este o generaţie care bleste-
mă* pe tatăl său şi nu binecuvân-
tează pe mama sa.

Este o generaţie care este cu-
rată* în ochii ei, deşi nu este spă-
lată de necurăţia ei.

Este o generaţie � ce trufaşi*
îi sunt ochii şi cum îşi înalţă
pleoapele! �

o generaţie ai cărei dinţi* sunt
săbii, şi măselele** ei, cuţite, ca
să devoreze� pe cei întristaţi de
pe pământ şi pe cei nevoiaşi din-
tre oameni.
! Lipitoarea are două fiice:

�Dă! Dă!� Sunt trei lucruri nicio-
dată sătule, patru care nu zic
�Este de ajuns!�:

Locuinţa morţilor* şi pânte-
cele steril**, pământul care nu
se saturăb de apă şi focul care
nu zice: �Este de ajuns!�
! Ochiul care-şi bate joc* de

tată şi dispreţuieşte** ascultarea
de mamă va fi scobit de corbii�
din vale şi va fi mâncat de vultu-
rii tineri.
! Sunt trei lucruri prea minu-

nate pentru mine şi patru pe care
nu le înţeleg:

calea unui vultur* pe cer, ca-
lea unui şarpe pe o stâncă, calea
unei corăbii în mijlocul mării şi
calea unui bărbat la o tânără.

Aşa este calea unei femei*
curve. Ea mănâncă şi îşi şterge
gura şi zice: �N-am făcut ceva
rău�.
! Sub trei lucruri se cutre-

mură pământul şi sub patru nu

mai poate:
sub un rob* când el împără-

ţeşte şi sub un nebunc când se sa-
tură cu carne;

sub o femeie dispreţuităd când
se mărită şi sub o slujnică atunci
când moşteneşte pe stăpâna ei.
! Sunt patru fiinţe mici pe

pământ şi sunt deosebit de înţe-
lepte:

furnicile*, un popor fără pute-
re, totuşi îşi pregătesc hrana vara;
şafaniie* sunt doar un popor

slab, totuşi îşi fac casa în stâncă;
lăcustele n-au împărat, totuşi

pornesc toate* în cete;
prinzi păianjenulf cu mâinile,

totuşi este în palatele împăraţilor.
!  Sunt trei care au un pas

măreţ şi patru au un mers frumos:
leulg puternic* între animale,

care nu se abate** dinaintea ni-
mănui;

un cal bine încins la coapseh

sau ţapul şi un împărat împotri-
va căruia nimeni nu se poate ri-
dicai.
! Dacă ai lucrat nebuneşte,

îngâmfându-te, sau dacă ai gân-
dit rău, pune mâna* la gură!
! Pentru că baterea laptelui

dă unt şi lovirea nasului dă sânge
şi întărâtarea mâniei* dă ceartă.
# Cuvintele împăratului Le-

muel, profeţia* cu care mama lui
îl  învăţa:
! Ce să-ţi spun, fiul meu? Şi

ce să-ţi spun, fiul* pântecelui
meu? Şi ce să-ţi spun, fiul** pro-
misiunilor mele?

Nu da* femeilor tăria ta, nici
căile tale celor care distrug** pe
împăraţi.
! Lemuele, nu este demn pen-

tru împăraţi*, nu este pentru
împăraţi să bea** vin, nici pentru
conducători să zică: �Unde este
băutura tare?j�

Ca nu cumva să bea şi să

*Deut. 8.12;
31.20; 32.15.
Neem. 9.25.
Iov 31.24.
**Cap. 6.30.
�Ex. 20.7.

*Ecl. 7.21.

*Ex. 21.17.
Cap. 20.20.

*Is. 65.5.
Lc. 18.11.
Tit 1.15,16.

*Ps. 131.1.
Is. 2.11; 5.15.

*Ps. 57.4.
**Iov 29.17.
�Ps. 14.4.
Amos 8.4.

*Cap. 27.20.
Hab. 2.5.
**Gen. 30.1.

*Gen. 9.22.
**Cap. 20.20
�Deut. 28.26.

*Deut. 28.49.

*Cap. 5.6.
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*Cap. 19.10.
Ecl. 10.7.

*Cap. 6.6.

*Ps. 104.18.

*Ioel 2.7.

*Jud. 14.18.
2 Sam. 1.23.
**Mica 5.8.

*Iov 21.5; 40.4
Ecl. 8.3.
Mica 7.16.

*Cap. 10.12;
29.22.

*Cap. 30.1.
*Is. 49.15.
**1 Sam. 1.11

*Cap. 5.9.
**Deut. 17.17
Neem. 13.26.
Cap. 7.26.

*Ecl. 10.17.
**Cap. 20.1.
Is. 5.22.
Osea 4.11.
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a Sau �să suporţi pedeapsa�    b Sau �nu este plin�    c Greu de cap, încăpăţânat, rău    d Neiubită, urâtă,
odioasă    e Animal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi     f Sau �şopârla�    g Sau �leul bătrân�
h Probabil calul de luptă    i Sau �când oştirea este cu el�    j Sau �să dorească băutura tare.�

31:5

Proverbele
înţelepte ale

lui Agur

31 Sfaturi date
lui Lemuel
de mama sa
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uite legea şi să sucească* judeca-
ta vreunuia dintre fiii întristării.
! Daţi băutură tare celui care

este gata* să piară şi vin celui
cu sufletul** amărât:

să bea şi să-şi uite sărăcia şi
să nu-şi mai amintească de ne-
cazul lui.
! Deschide-ţi* gura pentru

cel mut, pentru cauza tuturor ce-
lor părăsiţia.

Deschide-ţi gura, judecă*
drept şi fă** dreptate celui în-
tristat şi nevoiaş.
! bCine poate găsi o femeie*

virtuoasă? Pentru că preţul ei este
cu mult mai presus de rubine**.

Inima soţului ei se încrede în
ea şi el nu va duce lipsă de venitc.

Ea îi face bine şi nu rău, în
toate zilele vieţii ei.

Ea caută lână şi in şi lucrea-
ză de bunăvoie cu mâinile ei.

Ea este asemenea corăbiilor*
negustorilor: îşi aduce hrana de
departe.
Şi ea se trezeşte* când încă

este noapte şi dă** de mâncare
casei ei şi datoria zileid slujitoa-
relor ei.

Ea se gândeşte la un ogor şi-l
cumpără; din rodul mâinilor ei
plantează o vie.

Ea îşi încinge* coapsele cu
putere şi îşi întăreşte braţele.

Ea vede că este bun câştigul

*Ex. 23.6.
Deut. 16.19.
Cap. 17.15.

*Iov 29.13.
Ps. 104.15.
**Iov 3.20.
Is. 38.15.

*1 Sam. 19.4
Est. 4.16.
Iov 29.15,16.

*Lev. 19.15.
**Iov 29.12.
Is. 1.17.

*Rut 3.11.
Cap. 12.4;
19.14.
**Iov 28.18.
Cap. 8.11.

*Ezec. 27.25

*Cap. 20.13.
Rom. 12.11.
**Lc. 12.42.

*1 Împ. 18.46
2 Împ. 4.29.
Iov 38.3.
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ei; lumina ei nu se stinge noaptea.
Ea pune mâinile pe furcă şi

palmele ei ţin fusul.
Ea îşi întinde* mâna către

cel întristat; şi îşi întinde mâinile
către cel nevoiaş.

Ea nu se teme de zăpadă pen-
tru casa ei, pentru că toată casa
ei este îmbrăcată* în stacojiu.

Ea îşi face singură cuver-
turi*; îmbrăcămintea ei este in**
subţire şi purpură�.

Soţul ei este cunoscut la
porţi*, când stă între bătrânii ţării.

Ea face cămăşi* de in şi le
vinde şi oferăe cingători negusto-
rului.

Putere şi demnitate* sunt îm-
brăcămintea ei şi ea râde de ziua
care vine.

Ea îşi deschide* gura cu în-
ţelepciune şi pe limba ei este le-
gea bunătăţii.

Supraveghează căile casei ei
şi nu mănâncă pâinea* leneviei.

Fiii ei se ridică şi o numesc
fericită şi soţul ei o laudă:

�Multe fiice au lucrat cu vred-
nicie, dar tu le întreci pe toate�.

Farmecul este înşelător şi fru-
museţea este deşartă; femeia
temătoare* de DDDDDomnul � aceea
va fi lăudată.

Daţi-i din rodul mâinilor ei
şi propriile ei lucrări s-o laude
la porţi.
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*Ef. 4.28.
Ev. 13.16.

*2 Sam. 1.24

*Cap. 7.16.
**Gen. 41.42
Apoc. 19.8,14
�Lc. 16.19.
*Deut. 16.18
Rut 4.1,11.

*Jud. 14.12.

*1 Tim. 2.9;
2.10.

*Cap. 10.31.

*Cap. 19.15.

*Ps. 112.1.
Cap. 22.4.
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a Lit. �fiilor celor morţi�    b De la versetul 10 până la sfârşit, în acrostih: litera iniţială în ebraică a
fiecărui verset urmează în ordine alfabetică    c Lit. �pradă�    d Sau �porţia zilnică�    e Pentru vânzare
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ECLESIASTUL

*Cap. 7.27;
12.8-10.
**Pr. 1.1.
*Ps. 39.5,6;
62.9;144.4.
**Rom. 8.20.

*Cap. 2.22;
3.9; 5.16.

*Ps. 104.5;
119.90.

*Ps. 19.5,6.

*Cap. 11.5.
Ioan 3.8.

*Iov 38.8.
Ps. 104.8,9.

*Pr. 27.20.
Cap. 4.8.

*Cap. 3.15.

*Cap. 2.16;
9.5.

*Vers. 1.

*Vers. 17.
**Cap. 3.11;
7.25; 8.16,17
�Gen. 3.19.
Cap. 2.23;
3.10.

a Numele �Eclesiastul� este în Septuaginta; �Predicatorul� în Vulgata; cuvântul ebraic înseamnă �unul
care face adunări�    b Lit. �ciclurile�    c Lit. �nu se umple�    d Sau �hrănire cu vânt�, �tulburare a duhului�
e Lit. �vezi binele�    f Lit. �carnea�    g Lit. �în numărul zilelor�

Deşertăciunea
tuturor lucruri-
lor pământeşti

Cuvintele* Eclesiastuluia, fiul
lui David, împărat** în Ierusalim.

Deşertăciunea* deşertăciuni-
lor, zice Eclesiastul, deşertăciunea
deşertăciunilor! Totul** este de-
şertăciune!

Ce folos* are omul din toată
truda lui cu care se trudeşte sub
soare?

Generaţie trece şi generaţie
vine, dar pământul* rămâne pen-
tru totdeauna.
Şi soarele*  răsare şi soarele

apune şi se grăbeşte spre locul său
unde răsare.

Vântul se duce* spre sud şi
se întoarce spre nord; se duce şi
se întoarce; şi vântul revine la
rotirileb lui.

Toate* râurile curg în mare şi
marea nu se umple; spre locul de
unde vin râurile, într-acolo merg
iarăşi.

Toate lucrurile sunt pline de
frământare, aşa cum nimeni nu
poate spune. Ochiul* nu se satură
văzând, nici urechea nu se mul-
ţumeştec auzind.

Ce* a fost, aceea va fi; şi ce
s-a făcut, aceea se va face; şi nu
este nimic nou sub soare.

Este ceva despre care s-ar
putea spune: �Iată, acesta este
nou�? Era deja în veacurile care
au fost înainte de noi.

Nu este nici o aducere-aminte*
de cele trecute; nici nu va fi
amintire despre cele care vor veni,
pentru cei care vor fi după aceea.

Eu, Eclesiastul*, am fost îm-
părat peste Israel în Ierusalim.
Şi mi-am pus* inima să caut
şi să cercetez** cu înţelepciune
despre tot ce se face sub ceruri:
aceasta este o preocupare� neplă-

cută pe care a dat-o Dumnezeu
fiilor oamenilor, ca să fie chinuiţi
cu ea. Am văzut toate lucrările
care se fac sub soare; şi, iată, to-
tul este deşertăciune* şi goană
după vântd!

Ce este strâmb* nu se poate
îndrepta şi ce lipseşte nu se poate
număra.

Am vorbit cu inima mea, zi-
când: �Iată, am ajuns mare şi am
dobândit* înţelepciune mai mult
decât toţi cei care au fost înain-
te de mine peste Ierusalim şi ini-
ma mea a văzut multă înţelep-
ciune şi cunoştinţă�. Şi mi-am
pus* inima la cunoaşterea înţe-
lepciunii şi la cunoaşterea** ne-
buniei şi a prostiei; am aflat că
aceasta de asemenea este goană
după vânt.

Pentru că în multă* înţelep-
ciune este mult necaz; şi cel care
înmulţeşte cunoştinţa înmulţeş-
te durerea.

Am zis în inima* mea: �Vino
acum să te încerc cu bucurie**:
deci bucură-te de plăceree!� Dar,
iată, aceasta� de asemenea este
deşertăciune. Am zis despre râs*:
�Nebunie!� Şi despre bucurie:
�Ce foloseşte aceasta?� Am cău-
tat* în inima mea cum să-mi în-
veselesc** trupulf cu vin, în timp
ce îmi voi conduce inima cu în-
ţelepciune, şi cum să stăpânesc
nebunia, până voi vedea ce� este
bine pentru fiii oamenilor să
facă sub ceruri în toate zileleg

vieţii lor.
Mi-am făcut lucruri mari:

mi-am construit case*, mi-am
plantat vii**. Mi-am făcut gră-
dini* şi parcuri** şi am plantat
pomi în ele, de orice fel de rod.
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*Cap. 2.11;
2.17; 4.4;
6.9.

*Cap. 7.13.

*1 Împ. 3.12;
3.13; 4.30;
10.7,23.
Cap. 2.9.

*Cap. 7.25.
**Cap. 2.12;
7.23.
1 Tes. 5.21.

*Cap. 2.23;
12.12.

*Lc. 12.19.
**Cap. 7.4;
8.15.
�Cap. 1.2.
*Pr. 14.13.
Cap. 7.3,6.

*Cap. 1.17.
**Jud. 9.13.
Ps. 104.15.
Cap. 10.19.
�Cap.3.12,13

*1 Împ. 7.1.
**Cânt. 8.11.

*Cânt. 4.16;
5.1.
**Neem. 2.8
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Mi-am făcut iazuri de apă*, să
ud cu ele pădurea unde cresc
arborii. Am dobândit robi şi roa-
be şi am avut robi* născuţi în
casa mea; am avut de asemenea
mari averi de cirezi** şi turme,
mai mult decât toţi cei care au
fost înainte de mine în Ierusalim.
Mi-am adunat argint şi aur* şi
comori ca de împăraţi şi de pro-
vincii; mi-am adus cântăreţi**
şi cântăreţe şi desfătările fiilor
oamenilor: o soţie şi ţiitoare. Şi
am devenit mare* şi i-am în-
trecut pe toţi cei care au fost
înainte de mine în Ierusalim; to-
tuşi înţelepciunea mea a rămas
cu mine.
Şi orice au dorit* ochii mei

nu le-am refuzat, nu mi-am oprit
inima de la nici o bucurie; pentru
că inima mea s-a bucurat de toa-
tă truda mea şi aceasta mi-a
fost partea** din toată truda mea.

Apoi am privit la toate lu-
crările pe care mâinile mele le-au
lucrat şi la truda cu care m-am
trudit ca să le fac; şi, iată, totul
era deşertăciune* şi goană după
vânt şi nu am avut nici un fo-
los** sub soare.
Şi m-am întors să privesc*

înţelepciunea şi nebunia şi pros-
tia. Pentru că ce va face omul
care vine după împărat? Ceea**
ce s-a făcut deja!
Şi am văzut că înţelepciunea*

întrece cu atât nebunia, cu cât lu-
mina întrece întunericul.

Înţeleptul* îşi are ochii în cap,
dar nebunul umblă** în întune-
ric. Dar tot eu am observat că a-
celaşi� lucru se întâmplă tuturor.
Şi am zis în inima mea: �Cum

se întâmplă nebunului, aşa mi
se va întâmpla chiar mie; şi*
atunci pentru ce am fost eu
maia înţelept?� Atunci am zis în
inima mea că aceasta, de aseme-
nea, este deşertăciune.

Pentru că nu va fi nici o amin-

tire pentru totdeauna* a înţelep-
tului mai mult decât a nebunului;
pentru că totul se va uita deja
în zilele care vin. Şi cum moare
înţeleptul întocmai ca nebunul?
Şi am urât* viaţa, pentru că

lucrarea care se face sub soare
mi-a fost o povară; pentru că
totul este deşertăciune şi goană
după vânt. Şi am urât toată*
truda mea cu care m-am muncit
sub soare, pentru că trebuie s-o
las** omului care va fi după
mine. Şi cine ştie dacă* el va fi
înţelept sau nebun? Totuşi el va
stăpâni peste toată munca mea
cu care m-am trudit şi cu care
am fost înţelept sub soare.
Aceasta de asemenea este deşer-
tăciune.

Atunci am ajunsb până acolo
că inima mi s-a abătut spre dis-
perare pentru lucrarea cu care
m-am trudit sub* soare. Pentru că
este un om a cărui trudă a fost cu
înţelepciune şi cu cunoştinţă şi
cu îndemânarec şi lasă ce a do-
bândit unui om care nu s-a trudit
cu ea, să fie partea lui. Aceasta
de asemenea este deşertăciune şi
un mare rău.

Căci ce are omul din toată
truda* sa şi din străduinţa inimii
sale cu care s-a chinuit sub soare?
Pentru că toate zilele lui sunt
dureri, iar osteneala lui, necaz*;
nici chiar noaptea inima lui nu are
odihnă. Aceasta de asemenea este
deşertăciune.

Nu este nimic* mai bun pen-
tru om decât să mănânce şi să
bea şi să-şi facă sufletul să se
bucure de truda lui. Am văzut,
de asemenea, că şi aceasta este
din mâna lui Dumnezeu. Căci
cine poate mânca şi cine se poate
desfăta mai mult decât mined?
Pentru că El dă* unui om care este
bun în ochii Săi înţelepciune şi
cunoştinţă şi bucurie, dar celui
păcătos îi dă grija să strângă şi

*Neem. 2.14;
3.15,16.

*Gen. 14.14;
15.3.
**1 Împ. 4.23.

*1 Împ. 9.28;
10.10,14,21.
**2 Sam. 19.35

*1 Cr. 29.25.
Cap. 1.16.

*Cap. 6.2.
**Cap. 3.22;
5.18; 9.9.

*Cap. 1.14.
**Cap. 1.3;
3.9; 5.16.

*Cap. 1.17;
7.25.
**Cap. 1.9;
1.10; 3.15.

*Cap.7.11,19;
9.18; 10.10.

*Pr. 17.24.
Cap. 8.1.
**1 Ioan 2.11
�Ps. 49.10.
Cap. 3.19;
6.6; 9.2,3.

*Cap. 6.8,11.

*Cap. 1.11;
9.5.

*Cap. 4.2,3.

*Cap. 1.3.
**Ps. 39.6;
49.10.

*1 Împ. 12.13.

*Cap. 1.3,9;
1.14.

*Cap. 3.9.

*Iov 5.7;
14.1.

*Cap. 3.12;
3.13,22;
5.18; 8.15.
Is. 56.12.
Lc. 12.19.
1 Cor. 15.32.
1 Tim. 6.17.

*Iov 32.8.
Pr. 2.6.
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muncii omului
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Deşertăciunea
nebuniei

a Sau �atât de�    b Lit. �m-am întors�    c Sau �dreptate�    d După alţii �fără El�
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să adune, pentru ca să dea**
celui care este bun înaintea lui
Dumnezeu. Aceasta, de asemenea,
este deşertăciune şi goană după
vânt.

Pentru orice lucru este o vreme
şi pentru orice ocupaţiea un timp*
sub ceruri:

un timp pentru a se naşte şi
un timp* pentru a muri; un timp
pentru a planta şi un timp pentru
a smulge ce este plantat;

un timp pentru a ucide şi un
timp pentru a vindeca*; un timp
pentru a dărâma şi un timp pen-
tru a construi;

un timp pentru a plânge* şi
un timp pentru a râde**; un timp
pentru a jeli şi un timp pentru
a sări de bucurie;

un timp pentru a arunca pietre
şi un timp pentru a strânge pietre;
un timp pentru a îmbrăţişa şi un
timp pentru a se feri* de îmbră-
ţişare;

un timp pentru a căuta şi un
timp pentru a pierde; un timp
pentru a păstra şi un timp pentru
a arunca;

un timp pentru a rupe şi un
timp pentru a coase; un timp
pentru a tăcea* şi un timp pentru
a vorbi;

un timp pentru a iubi şi un
timp pentru a urî*; un timp pen-
tru război şi un timp pentru pace.

Ce folos* are cel care lucrea-
ză din ceea ce se trudeşte? Am
văzut grija* pe care a dat-o Dum-
nezeu fiilor oamenilor, ca să se
chinuiască în ea. El a făcut* ori-
ce lucru frumos la timpul său; a
pus şi eternitateab în inima lor,
încât omul** nu poate cuprinde
de la început până la sfârşit lu-
crarea pe care o face Dumnezeu.

Am înţeles că nu este nimic*
mai bun pentru ei decât să se
bucure şi să facă bine în viaţa

lor; şi, de asemenea, ca fiecare
om să mănânce şi să bea şi să
vadă binele în toată truda lui,
acesta este darul* lui Dumnezeu.
Am înţeles că tot ce face Dum-
nezeu va fi pentru totdeauna;
nu este nimic* de adăugat la a-
ceasta şi nimic de scăzut din ea;
şi Dumnezeu face aceasta ca ei
să se teamă** înaintea Lui.

Ceea ce* este a fost de mult
şi ceea ce va fi a fost deja; şi Dum-
nezeu aduce înapoi ce a trecutc.
Şi, mai mult, am văzut* sub

soare că, în locul pentru judeca-
tă, acolo era răutate; şi că, în
locul** pentru dreptate, acolo era
răutate. Am zis în inima mea:
�Dumnezeu va judeca* pe cel
drept şi pe cel rău, pentru că este
rânduit un timp** pentru orice
lucrare şi pentru orice faptă�.

Am zis în inima mea: �Aşa
este cu fiii oamenilor, ca Dum-
nezeu să-i încerce şi ca ei să
vadă că nu sunt decât animale*�.
Pentru că ce se întâmplă*
fiilor oamenilor se întâmplă şi
animalelor; chiar acelaşi lucru li
se întâmplă: cum moare unul,
aşa moare şi celălalt; şi o sufla-
red au toţi, iar omul n-are nici
un avantaj faţă de animal, pen-
tru că totul este deşertăciune.
Toţi merg spre acelaşi loc, toţi
sunt din ţărână* şi toţi se întorc
în ţărână. Cine cunoaşte* duhuld

fiilor oamenilor? Merge el sus,
şi duhul animalelor merge ele

jos, în pământ?
Şi am văzut că nimic* nu este

mai bine decât ca omul să se
bucure de ceea ce face, pentru
că aceasta este partea** lui;
pentru că cine-l va aduce� să
vadă ce va fi după el?
Şi m-am întors şi am văzut

toate asupririle* care se fac sub
soare: şi iată lacrimile celor asu-

**Iov 27.16;
27.17.
Pr. 28.8.

*Vers. 17.
Cap. 8.6.

*Iov 14.5.
Ev. 9.27.

*Osea 6.1,2.

*Rom. 12.15.
**Ps. 126.2.

*Ioel 2.16.
1 Cor. 7.5.

*Amos 5.13.

*Pr. 13.5.
Lc. 14.26.

*Cap. 1.3.

*Cap. 1.13.

*Gen. 1.31.
**Iov 5.9.
Cap. 7.23;
8.17.
Rom. 11.33.

*Cap. 2.24.
Vers. 22.

*Cap. 5.19.

*Iac. 1.17.
**Cap. 5.7;
7.18; 12.13.

*Cap. 1.9.

*Cap. 1.3; 2.20
**Cap. 5.8.
*Cap. 11.9.
Rom. 2.6-8.
2 Cor. 5.10.
2 Tes. 1.6,7.
**Cap. 8.6.

*Ps.49.12,20;
73.22.

*Cap. 2.16;
9.12.

*Gen. 3.19.
Ps. 103.14.

*Cap. 12.7.

*Cap. 2.24;
5.18; 11.9.
**Cap. 2.10.
�Cap. 6.12;
8.7; 10.14.

*Iov 35.9.
Ps. 12.5.
Cap. 3.16; 5.8.
Is. 5.7.
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3Orice lucru
la timpul

lui

a Sau �plăcere�    b Sau �lumea�, �veacul�, �infinitul�    c Sau �caută ce a fost
alungat�    d �Suflare� şi �duh� sunt acelaşi cuvânt în ebraică    e Sau �duhul
fiilor oamenilor care merge sus şi duhul animalelor care merge�

Despre
judecată
şi despre

viitor

4 Deşertăciunea
de sub soare
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priţi şi nici un mângâietor pen-
tru ei! Şi puterea era de partea
asupritorilor lor, iar ei n-aveau
nici un mângâietor**.

Atunci am lăudat* pe cei
morţi, care au murit deja, mai
mult decât pe cei vii, care trăiesc
încă.
Şi mai bine* decât amândoi

este cel care încă nu este, care
n-a văzut lucrul rău care se face
sub soare.
Şi am văzut toată truda* şi

toată iscusinţaa la lucru: aceasta
este doar din gelozia omului faţă
de aproapele său. Aceasta de a-
semenea este deşertăciune şi goa-
nă după vânt.

Nebunul îşi încrucişează*
mâinile şi mănâncă** propria lui
carne.

Mai bine* un pumn plin de
paceb decât amândouă mâinile
pline de trudă şi goană după vânt.
Şi m-am întors şi am văzut

altă deşertăciune sub soare:
este unul şi fără un al doilea

şi n-are nici fiu, nici frate, totuşi
toată truda lui nu are sfârşit şi
ochiul* său nu se satură de bo-
găţii. Şi nu zice: �Pentru cine**
mă trudesc eu şi-mi lipsesc su-
fletul de bine?�

Aceasta de asemenea este
deşertăciune şi o preocupare� ne-
plăcută.

Mai bine doi decât unul, pen-
tru că au o bună răsplată pentru
truda lor.

Pentru că, dacă ar cădea, unul
va ridica pe tovarăşul lui; dar vai
de cine este singur când cade şi
nu are pe altul să-l ridice!

Iarăşi, dacă se culcă doi îm-
preună, le este cald; dar cum poa-
te unul singur să se încălzească*?
Şi dacă ar învinge cineva pe

unul, doi îi vor rezista; şi o funie
împletită în trei nu se rupe uşorc.

Mai bine un tânăr sărac* şi

înţelept, decât un împărat bătrân
şi nebun, care nu primeşted să
fie înştiinţat; pentru că din în-
chisoare a ieşit* el ca să împă-
răţească şi s-a născut sărac în
împărăţia lui. Am văzut pe toţi
cei vii care umblă sub soare, cu
copilul, urmaşule care-i va ocupa
loculf. Fără sfârşit era tot popo-
rul, toţi care stăteau înaintea lorg;
totuşi cei care vor veni după el
nu se vor bucura de el. Cu adevă-
rat, şi aceasta este deşertăciune şi
goană după vânt.

Păzeşte-ţi* piciorul când
mergi în casa lui Dumnezeu şi
apropie-te mai bine să asculţi
decât să aduci** jertfa nebuni-
lor; pentru că ei nu ştiu că fac rău.

Nu te pripi* cu gura ta şi să
nu ţi se grăbească inima să ros-
tească ceva înaintea lui Dumne-
zeu, pentru că Dumnezeu este în
ceruri şi tu pe pământ; pentru
aceasta, cuvintele** tale să fie
cumpătateh!

Pentru că un vis vine din mul-
ţimea grijilor, şi un glas* al ne-
bunului, din mulţimea cuvintelor.

Când faci* o promisiune lui
Dumnezeu, nu întârzia s-o îm-
plineşti, pentru că El nu găseşte
nici o plăcere în nebuni; împli-
neşte** ce ai promis! Mai bine*
este să nu promiţi decât să pro-
miţi şi să nu împlineşti. Nu în-
gădui gurii tale să-ţi îndrepte
carnea spre păcat şi nu zice
înaintea îngeruluii că a fost o
greşeală. Pentru ce să Se mânie
Dumnezeu la glasul tău şi să ni-
micească lucrarea mâinilor tale?
Pentru că în mulţimea visurilor
sunt deşertăciuni, tot aşa şi în
mulţimea cuvintelor; dar teme-te*
de Dumnezeu!

Dacă vezi asuprirea* celui
sărac şi judecata şi dreptatea
încălcate prin violenţă într-o pro-
vincie, să nu te miri** de aceas-

**Ier. 16.7.
Plân. 1.9.

*Iov 3.17.

*Iov 3.11,16;
3.21.
Cap. 6.3.
Lc. 23.29.

*Cap. 2.21.

*Pr. 6.10;
24.33.
**Is. 9.20.

*Pr.15.16,17;
16.8.

*Pr. 27.20.
Cap. 1.8; 5.10.
1 Ioan 2.16.
**Ps. 39.6.
Cap. 2.21.
�Cap. 1.13.

*1 Împ.1.1,2

*Cap. 7.19;
9.15.

*Gen. 41.14.

*Ex. 3.5;
30.18-20.
Is. 1.12.
**1 Sam. 15.22
Pr. 15.8; 21.27

*Pr. 20.25.
**Pr. 10.19.
Mt. 6.7.

*Pr. 10.19.

*Num. 30.2.
Deut. 23.21-23.
Ps. 50.14;
76.11.
**Ps. 66.13,14.

*Pr. 20.25.
Fap. 5.4.

*Cap. 12.13.

*Cap. 3.16;
4.1.
**1 Pet. 4.12
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Temerea de
Dumnezeu

a Sau �succesul�    b Lit. �linişte�    c Lit. �repede�    d Lit. �nu mai ştie cum�    e Lit. �al doilea�    f Al împăratului
g Sau �toţi înaintea cărora stătea el (împăratul)�    h Lit. �puţine�    i Sau �trimisului�, �mesagerului�

Deşertăciunea
bogăţiei
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de truda lui: aceasta este un dar al
lui Dumnezeu; pentru că nu-şi va
aminti mult de zilele vieţii lui, pentru
că Dumnezeu îi dă un răspuns* în
bucuria inimii lui.

Este un rău pe care l-am vă-
zut sub* soare şi este des prin-
tre oamenib: unul căruia îi dă*
Dumnezeu bogăţii, bunuri şi o-
noare şi sufletului său nu-i lipseşte
nimic** din tot ce doreşte,
dar Dumnezeu nu-i dă putere�
să mănânce din ele, ci un străin
mănâncă din ele; aceasta este
deşertăciune şi un rău dureros.

Dacă un om naşte o sută de
fii şi trăieşte mulţi ani, astfel că
zilele anilor lui sunt multe, dar
nu i se satură sufletul de bine şi
n-are nici înmormântare*, zic: un
născut prematurc** este mai bine
decât el, pentru că vine în deşer-
tăciune şi pleacă în întuneric şi
numele său este acoperit cu în-
tuneric; mai mult, n-a văzut şi
nici n-a cunoscut soarele: acesta
are odihnă mai degrabă decât
acela. Şi chiar dacă ar fi trăit de
două ori o mie de ani, tot n-ar fi
văzut nici un bine; nu merg toţi*
spre acelaşi loc?

Toată* truda omului este pen-
tru gura lui şi totuşi sufletul nu
se satură.

Căci ce avantaj are* înţeleptul
mai mult decât nebunul? Ce folos
are săracul care ştie să umble
înaintea celor vii?

Mai bine este ce vezi* cu ochii
decât rătăcirea sufletului; aceas-
ta de asemenea este deşertăciune
şi goană după vânt.

Ceea ce este, deja i s-a pus
numele, şi ce este omul se cunoaş-
te* şi el nu poate** să se judece
cu cel care este mai puternic de-
cât el.

Pentru că sunt multe lucruri
care înmulţesc deşertăciunea, ce
folos are omul?

*Cap. 1.8;
2.10; 4.8.

*Cap. 2.9.

*Pr. 3.24.

*Cap. 6.1,2.

*Iov 1.21.
**Ps. 49.17.
1 Tim. 6.7.

*Cap. 1.3.
**Pr. 11.29.

*Ps. 127.2.

*Cap. 2.24;
3.12,13; 9.7;
11.9.
1 Tim. 6.17.
**Cap. 2.10;
3.22.

*Cap. 6.2.

*Ex. 23.25.

*Cap. 5.13.

*Iov 21.10.
**Ps. 17.14;
73.7.
�Lc. 12.20.

*2 Împ. 9.35.
Is. 14.19,20.
Ier. 22.19.
**Iov 3.16.
Ps. 58.8.
Cap. 4.3.

*Cap. 2.14.

*Pr. 16.26.

*Cap. 2.15.

*Cap. 11.9.

*Cap. 1.9;
3.15.
**Iov 9.32.
Is. 45.9.
Ier. 49.19.
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ta; pentru că un mai-mare decât
cel mare veghează şi sunt alţii mai
mari decât ei. Mai mult, pământul
este de folos în toate privinţele:
împăratul este dependent de ogora.

Cel care iubeşte* argintul nu
se va sătura de argint, nici cel
care iubeşte belşugul, de câştig.
Aceasta, de asemenea, este deşer-
tăciune.

Când se înmulţesc* bunurile,
se înmulţesc cei care le mănân-
că; şi ce folos are stăpânul lor,
decât că le priveşte cu ochii săi?

Dulce* este somnul lucrăto-
rului, fie că a mâncat puţin, fie
mult; dar pe cel bogat, belşugul
nu-l lasă să doarmă.

Este un rău dureros pe care
l-am văzut sub soare:

bogăţii* păstrate spre răul ce-
lui care le stăpâneşte; sau acele
bogăţii se pierd printr-o întâm-
plare rea; şi dacă a născut un
fiu, nu rămâne nimic în mâna lui.

Cum a ieşit* gol din pântece-
le mamei lui, aşa se va întoarce,
cum a venit; şi nu va lua nimic**
din truda lui, să ducă în mâna lui.
Şi acesta, de asemenea, este

un rău dureros:
că în toate privinţele, aşa cum

a venit, aşa se va duce; şi ce fo-
los* are el că s-a trudit** pentru
vânt?

În toate zilele lui, de aseme-
nea, el mănâncă* în întuneric şi
are mult necaz şi boală şi supă-
rare.

Iată ce am văzut bun* şi fru-
mos: ca omul să mănânce şi să
bea şi să vadă binele în toată tru-
da lui cu care se trudeşte sub
soare, în toate zilele vieţii lui
pe care i le-a dat Dumnezeu; pen-
tru că aceasta este partea** lui.
De asemenea, orice om căruia i-a
dat* Dumnezeu bogăţii şi bunuri
şi putere, să mănânce din ele şi
să-şi ia partea şi să se bucure
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Mulţumirea
cu puţin

6 Averea şi
onoarea sunt
deşertăciuni

a Sau �Dar de folos pentru o ţară, în toate privinţele, este un împărat care se ocupă de ogor�    b Sau �este
mare asupra oamenilor�    c Avorton (care nu supravieţuieşte)
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Pentru că cine ştie ce este
bine pentru om în viaţă, în toate
zilele vieţii lui deşarte pe care o
petrece ca* o umbră? Pentru că
cine poate spune** omului ce va
fi după el sub soare?

 Mai mult face un nume* bun
decât untdelemnul preţiosa, şi
ziua** morţii decât ziua naşterii.

Mai bine să mergi în casa de
jale, decât să mergi în casa de
ospăţ, întrucât acolo vezi sfâr-
şitul* oricărui om; şi cel care tră-
ieşte îşi pune** la inimă lucrul
acesta.

Mai bună este mâhnirea* de-
cât râsul, pentru că, prin întris-
tarea** feţei, inima se face mai
bună.

Inima înţelepţilor este în casa
de jale, dar inima nebunilor în
casa de veselie.

Mai bine este pentru un om
să asculte* mustrarea înţeleptu-
lui, decât să asculte cântarea ne-
bunilor.

Pentru că, asemeni pârâitului
spinilor* sub oală, aşa este râ-
sul** nebunului: aceasta de ase-
menea este deşertăciune.

Cu siguranţă, asuprirea* îl în-
nebuneşte pe înţelept şi darulb**
nimiceşte inima.

Mai bun este sfârşitul* unui
lucru decât începutul lui. Mai
bun este un duh răbdător** decât
un duh îngâmfat.

Nu te grăbi* să te mânii în
duhul tău, pentru că mânia se
odihneşte în sânul nebunilor.

Nu spune: �Cum se face că zi-
lele de mai înainte erau mai bune
decât acestea?� Pentru că nu cu
înţelepciune întrebi despre lucrul
acesta.

Înţelepciunea este bună ca şi
o moştenire, şi folositoare* celor
care văd soarele.

Pentru că cineva este la um-
bra* înţelepciunii ca la umbra

banilor; dar folosulc cunoaşterii
este că înţelepciunea îi face să
trăiască** pe cei care o au.

Priveşte lucrarea* lui Dum-
nezeu:

căci cine poate** face drept
ce a făcut El strâmb?

În ziua* prosperităţii, bucu-
ră-te de bined; şi în ziua** neno-
rocirii ia seama: tot Dumnezeu a
pus pe una alături de cealaltă, ca
omul să nu afle nimic� din ce va
fi după el.

Am văzut de toate în zilele*
deşertăciunii mele:

este unul drept** care piere
îne dreptatea lui şi este unul
rău� care îşi prelungeşte zilele
îne răutatea lui.

Nu fi prea* drept, nici nu te
face prea** înţelept! Pentru� ce
să te distrugi pe tine însuţi?

Nu fi prea rău, nici nu fi ne-
bun! Pentru ce să mori* înainte
de timpul tău?

Este bine să apuci aceasta şi,
de asemenea, nici de la aceea să
nu-ţi opreşti mâna: pentru că cel
care se teme* de Dumnezeu iese
din toate.

Înţelepciunea* întăreşte pe cel
înţelept mai mult decât zece oameni
puternici care sunt într-o cetate.

Cu siguranţă, nu este nici un
om* drept pe pământ, care să facă
binele şi să nu păcătuiască.

De asemenea, nu lua aminte
la toate vorbele care se spun, ca
nu cumva să auzi pe slujitorul*
tău vorbindu-te de răuf.

Pentru că ştie inima ta că şi
tu la fel i-ai vorbit de rău de multe
ori pe alţii.

Toate acestea le-am încercat
cu înţelepciune. Am zis: �Voi fi
înţelept!� Dar aceasta era depar-
te* de mine.

Ce era rămâne departe şi foar-
te* adâncg: cine** o poate a-
junge?

**Pr. 3.18.

*Cap. 3.11;
8.17.
**Iov 12.14.
Cap. 1.15.
Is. 14.27.

*Deut. 28.47.
Cap. 3.4.
**Deut. 8.5.
Iov 2.10.
�Cap. 3.22.

*Cap. 6.12;
9.9.
**Cap. 8.14.
�Cap. 8.12,13.

*Pr. 25.16.
Filip. 3.6.
**Rom. 12.3.
�Iov 15.32.
Ps. 55.23.
Pr. 10.27.

*Iov 22.16.

*Cap. 3.14;
12.13.

*Pr. 21.22;
24.5.
Cap. 9.16,18.

*1 Împ. 8.46.
2 Cr. 6.36.
Pr. 20.9.
Rom. 3.23.
1 Ioan 1.8.

*Pr. 30.10.

*Cap. 3.11;
8.17.
Rom. 1.22.

*Rom. 11.33.
**Iov 28.12;
28.20.
1 Tim. 6.16.
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*Ps. 102.11.
Iac. 4.14.
**Ps. 39.6.
Cap. 3.22.

*Pr. 15.30;
22.1.
**Cap. 4.2.

*Cap. 2.14;
3.19; 6.6.
**Ps. 90.12.

*Cap. 2.2.
**2 Cor. 7.10

*Ps. 141.5.
Pr. 13.18;
15.31,32.
Cap. 9.17.

*Ps. 118.12.
**Cap. 2.2.

*Cap. 4.1; 5.8.
**Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
Pr. 17.8,23.

*Vers. 1.
**Pr. 14.29.
Gal. 5.22.
Ef. 4.2.

*Pr. 14.17;
16.32.
Iac. 1.19.

*Pr. 8.10,11.
Cap. 2.13;
11.7.

*Cap. 9.18.

6:12

7Puterea
înţelepciunii

a Sau �plăcut mirositor�    b Sau �mita�    c Sau �superioritatea�    d Sau �fii în prosperitate�    e Sau �prin�
f Sau �blestemându-te� (şi în v. 22)    g Lit. �Ce este, este departe şi adânc, adânc�
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M-am întors*, eu şi inima
mea, ca să cunosc şi să cercetez
şi să caut înţelepciunea şi ros-
tula lucrurilor şi să cunosc şi
nebunia răutăţii şi rătăcirea pros-
tiei.
Şi am găsit mai amară* decât

moartea femeia, a cărei inimă
este laţuri** şi curse, ale cărei
mâini sunt lanţuri: cel plăcut lui
Dumnezeu va scăpa� de ea, dar
cel păcătos�� va fi prins de ea.

Iată, aceasta am găsit, spune
Eclesiastul, punând una lângă
alta ca să le pătrund rostul, a-
ceasta caută încă sufletul meu şi
n-am găsit: un bărbat între o mie
am găsit, dar n-am găsit o femeie*
între toate acelea.

Iată numai ce am găsit: că
Dumnezeu l-a făcut pe om drept*;
dar ei au căutat** tot felul de
născocirib.

Cine este asemenea celui în-
ţelept? Şi cine cunoaşte explica-
ţia lucrurilor? Înţelepciunea o-
mului face să-i strălucească*
faţa şi asprimea** feţei lui se
schimbă.

Eu zic: �Păzeşte porunca îm-
păratului şi aceasta pentru ju-
rământul* lui Dumnezeu. Nu te
grăbi să pleci* dinaintea lui; nu
stărui într-un lucru rău, pentru că el
face orice îi place, deoarece cuvân-
tul unui împărat este plin de pu-
tere, şi cine-i* va zice: «Ce faci?»�

Cel care păzeşte porunca nu va
cunoaşte nici o nenorocire şi inima
omului înţelept cunoaşte timpul şi
judecatac,

deoarece pentru orice lucru
este un timp* şi o judecată; pentru
că nenorocirea omului este mare
peste el,

pentru că el nu ştie* ce va
fi; căci cine-i poate spune cumd

va fi?
Nu este nici un om* care să

aibă stăpânire asupra duhului, să

oprească duhul, şi nimeni nu are
putere asupra zilei morţii; şi nu este
nici o scăpare în acest război; şi
răutatea nu va scăpa pe cei
care o făptuiesc.

Toate acestea le-am văzut şi
mi-am îndreptat inima spre orice
lucrare care se face sub soare: este
un timp când un om stăpâneşte
peste altul spre nenorocirea lui.
Şi am mai văzut pe cei răi în-
mormântaţi şi ducându-se; şi cei
care lucrau cu dreptate au plecat
de la locul sfânt şi au fost uitaţi*
în cetatee. Aceasta de asemenea
este deşertăciune.

Pentru că sentinţa* împotriva
unei fapte rele nu se execută
imediat, de aceea, în ei, inima**
fiilor oamenilor este plină ca să
facă rău. Deşi un păcătos face*
rău de o sută de ori şi îşi pre-
lungeşte zilele, totuşi ştiu că va
fi bine de cei** care se tem de
Dumnezeu, pentru că ei se tem
înaintea Lui. Dar nu va fi bine
de cel rău, nici nu-şi va prelun-
gi zilele ca o umbră, pentru că el
nu se teme înaintea lui Dumnezeu.

Este o deşertăciune care se face
pe pământ: că sunt oameni drepţi*
cărora li se întâmplăf potrivit cu
fapta celor răi şi sunt oameni răi**
cărora li se întâmplă potrivit cu
fapta celor drepţi. Am zis că şi
aceasta este deşertăciune.
Şi am lăudat* bucuria, pentru

că nu este nimic mai bun pentru
om sub soare decât să mănânce
şi să bea şi să fie vesel; pentru
că aceasta va rămâne cu el din
truda lui în zilele vieţii lui pe care
i le-a dat Dumnezeu sub soare.

Când mi-am pus* inima să
cunosc înţelepciunea şi să mă uit
la lucrarea care se face pe pământ
� pentru că, de asemenea, este
câte unul care nu vede somn** cu
ochii lui nici zi, nici noapte �
atunci am văzut că toată lucrarea

*Cap. 1.17;
2.12.

*Pr. 5.4.
**Pr. 7.23.
�Pr. 6.24.
��Pr. 22.14.

*1 Împ. 11.3.
Iov 33.23.
Ps. 12.1.

*Gen. 1.27.
**Gen. 3.6,7.

*Ex.34.29,30
Pr. 4.8,9;
17.24.
Fap. 6.15.
**Deut.28.50

*Ex. 22.11.
1 Cr. 29.24.
Ezec. 17.18.
Rom. 13.5.

*Cap. 10.4.

*Iov 34.18.
Dan. 4.35.

*Cap. 3.1.

*Pr. 24.22.
Cap. 6.12;
9.12; 10.14.

*Ps. 49.6,7.

*Cap. 2.16;
9.5,15.

*Ps. 10.6;
50.21.
Is. 26.10.
Rom. 2.4.
2 Pet. 3.9.
**Cap. 9.3.
*Is. 65.20.
Rom. 2.5.
**Ps. 37.11;
37.18,19.
Pr. 1.32,33.
Is. 3.10,11.
Mt. 25.34,41

*Ps. 73.14.
Cap. 7.15.
**Iov 21.7.
Ps. 73.3,12.
Ier. 12.1.
Mal. 3.15.

*Cap. 2.24;
3.12,22;
5.18; 9.7.

*Cap. 1.13,14.
**Cap. 2.23.
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a Sau �planul�    b Sau �planuri�    c Sau �modul�    d Sau �când�    e  Sau �cei care veneau şi plecau de la
locul sfânt au fost uitaţi în cetatea în care făceau aşa�    f Sau �sunt atinşi�, �sunt loviţi�

8:17

8Nesiguranţa
vieţii

Cei drepţi
şi cei răi
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este a lui Dumnezeu, că omul nu
poate* înţelege lucrarea care se
face sub soare; pentru că, oricât
s-ar munci omul să caute, totuşi
nu va găsi; şi chiar dacă un înţe-
lept gândeşte că ştie, nu va fi
în stare să înţeleagă**.

Pentru că toate acestea mi
le-am pus la inimă, să cercetez
toate acestea: că cei drepţi şi
înţelepţii şi faptele lor sunt în
mâna* lui Dumnezeu; omul** nu
cunoaşte nici dragostea�, nici
ura. Totul este înaintea lor. Toate
sunt la fel tuturor*: aceeaşi în-
tâmplare celui drept şi celui rău,
celui buna, şi celui curat şi celui
necurat, celui care jertfeşte şi ce-
lui care nu jertfeşte.

Cum este cel bun, aşa este
şi cel păcătos; cel care jură, ca şi
cel care se teme de jurământ.

Acesta este un rău în tot ce
se face sub* soare, că acelaşi lu-
cru se întâmplă tuturor**; şi, de
asemenea, inima� fiilor oameni-
lor este plină de rău, iar nebunia
este în inima lor cât trăiesc;
şi după aceea se duc la cei morţi.
Deoarece pentru cel care este
unit cu toţi cei vii există speran-
ţă; desigur, un câine viu este mai
mult decât un leu mort.

Pentru că cei vii ştiu că vor
muri, dar cei morţi* nu ştiu ni-
mic, nici nu mai au vreo răsplată,
fiindcă amintirea** lor se uită.

Dragostea lor de asemenea, şi
ura lor, şi invidia lor au pierit de-
ja  şi nu mai au nici o parte* nicio-
dată în tot ce se face sub soare.

Mergi, mănâncă-ţi* pâinea cu
bucurie şi bea-ţi vinul cu inimă
bună, pentru că Dumnezeu a pri-
mit deja lucrările tale.

Hainele* să-ţi fie albe întot-
deauna şi untdelemnul să nu-ţi
lipsească de pe cap**.

Bucură-teb de viaţă cu soţia
pe care o iubeşti, în toate zilele
vieţii deşertăciunii* tale, pe care

El ţi-a dat-o sub soare, în toate
zilele deşertăciunii tale; pentru
că aceasta este partea** ta în via-
ţă şi în truda ta cu care te obo-
seşti sub soare. Tot ce găseşte
mâna ta să facă, fă* cu puterea
ta; pentru că nu este** nici lu-
crare, nici plan, nici cunoştinţă,
nici înţelepciune în Locuinţa
morţilor, unde te duci.

M-am întors şi am văzut sub
soare că alergarea* nu este pentru
cei iuţi, nici lupta** pentru cei
puternici; nici chiar pâine pentru
cei înţelepţi, nici bogăţii� pentru
cei inteligenţi, nici bunăvoinţă
pentru cei care au cunoştinţe;
pentru că timpul şi împrejurările
îi ating�� pe toţi.

Pentru că, de asemenea, omul
nu-şi cunoaşte* timpul; ca peştii
prinşi în plasa înşelătoare
şi ca păsările** prinse în laţ, ca ei
sunt prinşi� în cursă fiii oamenilor
într-un timp al nenorocirii, care
cade deodată asupra lor.

Am văzut de asemenea aceas-
ta ca înţelepciune sub soare şi a
fost mare pentru mine: era* o
cetate mică şi puţini oameni în
ea; şi a venit un împărat mare
împotriva ei şi a împresurat-o şi
a ridicat întărituri mari împo-
triva ei. Şi se afla în ea un om
sărac* şi înţelept care a scăpat ce-
tatea prin înţelepciunea lui, dar
nimeni nu şi-a adus aminte** de
omul acela sărac. Atunci am zis:
�Înţelepciunea* este mai bună
decât tăria�, dar înţelepciunea**
omului sărac este dispreţuită şi
cuvintele lui nu sunt ascultate.

Cuvintele* înţelepţilor sunt as-
cultate în linişte mai mult decât
strigătul celui care stăpâneşte
printre nebuni.

Înţelepciunea este mai bună
decât armele de război; dar un
singur* păcătos strică mult bine.

Muştele moarte fac să miroa-
să urât şi să fermenteze untde-

*Iov 5.9.
Cap. 3.11.
**Ps. 73.16.
Rom. 11.33.

*Deut. 33.3.
Iov 12.10.
Cap. 8.14.
**Cap. 10.14
�Vers. 6.

*Iov 21.7.
Ps. 73.3,12;
73.13.
Mal. 3.15.

*Cap. 6.1.
**Ier. 17.10.
�Cap. 8.11.

*Iov 14.21.
Is. 63.16.
**Iov 7.8-10.
Is. 26.14.

*Cap. 2.10;
3.22.

*Cap. 8.15.

*Apoc. 3.4.
**Ps. 23.5.

*Cap. 6.12;
7.15.
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**Cap.2.10,24

*Cap. 11.6.
Rom. 12.11.
Col. 3.23.
**Gen. 37.35
Iov 21.13.
Is. 38.10.

*Ier. 9.23.
Amos 2.14,15
**2 Cr. 20.15
Ps. 76.5.
Zah. 4.6.
�Deut. 8.17,18
��1 Sam. 6.9

*Cap. 8.7.
**Pr. 7.23.
�Pr. 29.6.
Lc. 12.20,39;
17.26.
1 Tes. 5.3.

*2 Sam. 20.16-22

*Cap. 4.13.
**Cap. 2.16;
8.10.

*Pr. 21.22;
24.5.
Cap. 7.19.
**Mc. 6.2,3.

*Cap. 7.5;
10.12.

*Ios. 7.1,11;
7.12.
2 Împ. 21.2,9

9

9:1

a Sept. şi alte ms. ad. �şi celui rău�    b Lit. �Vezi�

Trăieşte
acum, pentru
că vei muri

Înţelepciunea,
mai bună decât

nebunia

10
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*Ex. 25.6.

*Mt. 6.33.
Col. 3.1.

*Pr. 13.16;
18.2.

*Cap. 8.3.
**1Sam.25.24
Pr. 25.15.

*Est. 3.1.
Pr. 28.12.

*Est. 6.8-10.
Pr. 19.10;
30.22.

*Ps. 7.15.
Pr. 26.27.
**Amos 5.19

*Ps. 58.4,5.
Ier. 8.17.

*Pr. 10.32;
22.11.
Lc. 4.22.
**Pr. 10.14;
18.7.
Cap. 4.5.
*Cap. 7.25.

*Pr. 15.2.
Cap. 5.3.
**Cap. 3.22;
6.12; 7.14;
8.7.

lemnul* făcătorului de mir; tot
aşa, puţină nebunie este mai grea
decât înţelepciunea şi onoareaa.

Inima înţeleptului este la
dreapta* lui, dar inima nebunului
la stânga lui.
Şi chiar când cel care este

nebun umblă pe cale, îi lipseşte
minteab şi spune* oricuic

că este nebun.
Dacă duhul stăpânitorului se

ridică împotriva ta, nu-ţi* părăsi
locul, pentru că liniştea** astâm-
pără păcate mari.

Este un rău pe care l-am vă-
zut sub soare, ca o greşeală care
vine de la stăpânitor:

nebunia este aşezată* în mari
demnităţi, iar cei bogaţi stau în-
tr-o poziţie de jos.

Am văzut robi călare* şi căpe-
tenii mergând pe jos ca nişte robi.

Cel care sapă* o groapă va
cădea în ea şi pe cel care dărâmă
un zid îl muşcă** un şarpe.

Cel care mută pietre se răneş-
te cu ele; cel care despică lemne
se poate lovi cu ele.

Dacă fierul este tocit şi nu i
se ascute tăişul, atunci este nevoie
de mai multă putere; dar înţe-
lepciunea este de folos ca să dea
reuşită.

Dacă şarpele muşcă pentru
că nu este* descântec, atunci
descântătoruld nu are nici un
folose.

Cuvintele* din gura înţelep-
tului sunt plăcute; dar buzele**
nebunului îl înghit pe el însuşi.

Începutul cuvintelor gurii lui
este prostie, iar sfârşitul vorbirii
lui este nebunie* curatăf. Şi ne-
bunul* înmulţeşte cuvintele.

Omul nu ştie ce va fi; şi cine-i
va spune ce** va fi după el?

Truda nebunilor îi oboseşte,
pentru că ei nu ştiu cum să mear-
gă spre cetate.

Vai de tine, ţară, când împăratul
tău este un copilg* şi mai-marii tăi
se ospătează dimineaţa!

Ferice de tine, ţară, când îm-
păratul tău este un fiu de neam
ales şi mai-marii tăi mănâncă la
timp, pentru întărire, iar nu pen-
tru* beţie!

De multăh lene* construcţia
cade şi prin lenevirea mâinilor
picură în casă.

Ospăţul se face pentru veselie
şi vinul* înveseleşte viaţa, dar
banii** răspund la toate.

Nu blestema pe împărat nici
chiar în gândul tău şi nu bleste-
ma pe cel bogat în dormitorul
tău: pentru că pasărea cerurilor
va duce glasul şi cea care are aripi
va da pe faţă cuvintele.

Aruncă-ţi pâinea pe* apei,
pentru că după multe zile o vei
găsi**.

Împarte* la şapte şi chiar la
opt, pentru că nu ştii ce rău**
va veni peste pământ.

Dacă norii sunt plini de ploa-
ie, se golesc pe pământ; şi dacă
un copac cade spre sud sau spre
nord, în locul unde cade copa-
cul, acolo va rămâne.

Cel care se uită după vânt nu
va semăna şi cel care priveşte la
nori nu va secera.

Cum nu ştii care este calea*
vântuluij, cum se fac oasele** în
pântecele celei însărcinate, tot
aşa nu cunoşti� lucrarea lui Dum-
nezeu, care face totul.

Dimineaţa seamănă-ţi sămân-
ţa şi seara nu lăsa* să ţi se odih-
nească mâna; pentru că nu ştii
care va reuşi: aceasta sau aceea
sau dacă amândouă vor fi la fel
de bune.

Cu adevărat, dulce este lumi-
na şi este plăcut pentru ochi să
vadă* soarele.

Iar dacă un om trăieşte mulţi
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*Is. 3.4,5,12;
5.11.

*Pr. 31.4.

*Pr. 24.30.

*Jud. 9.13.
Ps. 104.15.
Cap. 2.3.
**Cap. 7.12.

*Ex. 22.28.
Fap. 23.5.

*Is. 32.20.
**Deut. 15.10
Pr. 19.17.
Mt. 10.42.
Gal. 6.9,10.
Ev. 6.10.
*Ps. 112.9.
Lc. 6.30.
1 Tim. 6.18;
6.19.
**Mica 5.5.
Ef. 5.16.

*Ioan 3.8.
**Ps. 139.13-16
�Cap. 1.13;
3.10,11.

*Cap. 9.10.

*Cap. 7.11.

11:8

a Sau �aşa face puţină nebunie celui preţuit pentru înţelepciune şi onoare�    b Lit. �inima�    c Sau �despre
oricine�    d Lit. �stăpânul limbii�    e Sau �cel care are o limbă nu este mai bun�    f Lit. �rea�    g  Sau �tânăr�
h Lit. �dublă�    i Lit. �pe faţa apelor�     j Sau �duhului�

11 Pâinea pe
ape

Bucură-te
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s-a dus, pentru că omul merge
spre casa* lui dintotdeauna şi
bocitorii** cutreieră străzile;

înainte ca funia de argint să
se slăbească şi vasul de aur să
se sfărâme* şi urciorul să se spar-
gă la izvor şi roata să se strice
la fântână
şi ţărâna* să se întoarcă în

pământ, cum era, şi duhul** să
se întoarcă la Dumnezeu, care l-a
dat�.

Deşertăciunea* deşertăciuni-
lor, spune Eclesiastul, totul este
deşertăciune!
Şi mai mult, pentru că Ecle-

siastul a fost înţelept, a mai învă-
ţat pe popor cunoaşterea, şi el
a cugetat şi a căutat, a pus în
ordine multe* proverbe. Ecle-
siastul a căutat să afle cuvinte
plăcute*; şi ceea ce s-a scris este
drept, cuvinte ale adevărului**.

Cuvintele* înţelepţilor sunt ca
nişte ţepuşe**, şi culegerile lork,
ca nişte piroane înfipte: sunt date
de un singur păstor. Şi, pe lângă
aceasta, fiul meu, ia seama la ele;
a face multe* cărţi n-are sfârşit
şi mult** studiu este o oboseală
a cărnii.

Să ascultăm încheierea tuturor
celor spuse: Teme-te* de Dum-
nezeu şi păzeşte poruncile Lui!
Pentru că aceasta este datoria
oricărui om.

Pentru că Dumnezeu va adu-
ce* orice faptă la judecată, cu ori-
ce lucru ascuns, fie bun, fie rău.

*Cap. 9.7.
**Cap. 12.1.

*Num. 15.39
Iov 31.7.
Cap. 2.10.
**Cap. 12.14
Rom. 2.6-11.

*2 Cor. 7.1.
2 Tim. 2.22.
**Ps. 39.5.

*2 Cr. 34.3.
Pr. 22.6.
Plân. 3.27.
**Cap. 11.8.
�2 Sam. 19.35

*Is. 5.30;
13.10.
Ezec. 32.7,8.

*Ps. 35.14;
38.6.
**Gen. 27.1;
48.10.
1 Sam. 3.2.

*Ier. 25.10.
Apoc. 18.22.
**2 Sam. 19.35

ani, să se bucure* în ei toţi; totuşi
să-şi amintească de zilele** de
întuneric, pentru că vor fi multe; tot
ce vine este deşertăciune.

Bucură-te, tinere, în tinereţea
ta şi să te înveselească inima
ta în zilele tinereţii tale şi umblă
pe căile inimii tale şi după pri-
virea* ochilor tăi; dar să ştii că,
pentru toate acestea, Dumnezeu
te va chema** la judecată.

Îndepărtează* deci necazul
din inima ta şi alungă răul din
carnea ta, deoarece tinereţea** şi
zorile vieţii sunt deşertăciune.
Şi adu-ţi aminte* de Creato-

rula tău în zilele tinereţii tale,
înainte de a veni zilele** cele rele
şi de a se apropia anii despre
care vei zice: �N-am nici o plă-
cere� în ei�,

înainte de a se întuneca*
soarele şi lumina şi luna şi stelele
şi de a se întoarce norii după
ploaie,

în ziua când tremură paznicii
caseib şi se încovoaie* cei taric

şi încetează râşnitoriid, pentru că
sunt puţini, şi se întunecă cei
care se uită** pe ferestree

şi se închid uşile dinspre stra-
dăf; când slăbeşte uruitul* râşni-
torilor şi te trezeşti la glasul pă-
sării şi se aud înăbuşit toate fii-
cele** cântăriig;

te temi, de asemenea, de ce
este înalt şi spaimele sunt pe
cale şi migdalul este în floareh şi
lăcusta este o povarăi şi dorinţaj
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*Iov 17.13;
30.23.
**Gen.50.10.
Ier. 9.17.

*Zah. 4.2,3.

*Gen. 3.19.
Ps. 90.3.
**Iov 34.14.
Cap. 3.21.
Lc. 23.46.
Fap. 7.59.
�Num.16.22.

*Ps. 62.9.

*1 Împ. 4.32.

*Pr. 10.32.
**Pr.22.20,21

*Pr. 1.6.
**Fap. 2.37.

*1 Împ. 4.32.
**Cap. 1.18.

*Deut. 6.2;
10.12.
Cap. 8.5.

*Cap. 11.9.
Mt. 12.36.
Fap.17.30,31
Rom. 2.16;
14.10,12.
1 Cor. 4.5.
2 Cor. 5.10.

11:9

12Înainte de
a îmbătrâni

Teme-te de
Dumnezeu

a Lit.  plural    b Mâinile    c Picioarele    d Dinţii    e Ochii   f Buzele
g Sunetele    h Perii albi; sau �migdalul este dispreţuit�    i Sau �se târăşte�
j Sau �gustul�    k Sau �cei care le culeg�
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CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Cântarea* Cântărilor, care
este a lui Solomon.

Să mă sărute cu sărutările gurii
lui! Pentru că iubireaa ta este mai
bună decât* vinul.

Miresmeleb tale au un miros
plăcut. Numele tău este o mireas-
mă vărsată; de aceea te iubesc
fecioarele.

Trage-mă*! Să alergăm** după
tine! � Împăratul m-a dus� în ca-
merele sale. � Ne vom veseli şi ne
vom bucura de tine. Ne vom amin-
tic de iubireaa ta mai mult decât
de vin; pe drept te iubesc ele.

Sunt neagră, dar sunt plăcută,
fiice* ale Ierusalimului, ca şi cor-
turile** Chedarului, ca perdelele
lui Solomon.

Nu vă uitaţi la mine că sunt
neagră, pentru că m-a privitd soa-
rele. Fiii* mamei mele s-au mâ-
niat pe mine: m-au pus păzitoa-
re** la vii; via mea, care este a
mea, nu am păzit-o.

e! Spune-mi, tu, pe care te
iubeşte sufletul meu, unde-ţi
paşti* turma, unde o odihneşti**
la amiază? Pentru că, de ce să fiu
ca una rătăcităf pe lângă turmele
tovarăşilor tăi?

Dacă nu ştii unde, tu, cea*
mai frumoasă dintre femei, ieşi pe
urmele turmei şi paşte-ţi iezii lâ-
ngă colibele păstorilor!

Iubitag mea, te asemăn cu o
iapăh* de la carele lui Faraon.

Frumoşi sunt obrajii* tăi cu
şiraguri de mărgăritare, gâtul tău
cu lănţişoare de podoabă!

Îţi vom face şiraguri de aur cu
stropituri de argint.

În timp ce împăratul este la
masa lui, nardul meu îşi răs-
pândeşte* mirosul.
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*1 Împ. 4.32.

*Cap. 4.10.

*Osea 11.4.
Ioan 6.44;
12.32.
**Filip.3.12-14
�Ps. 45.14,15
Ioan 14.2.
Ef. 2.6.

*Cap. 2.7;
3.5,10.
**Ps. 120.5.
Is. 60.7.

*Ps. 69.8.
**Cap. 8.11.

*Cap. 2.16;
6.3.
**Is. 13.20.
Ier. 33.12.

*Cap. 5.9;
6.1.

*2 Cr.1.16,17

*Ezec.16.11-13

*Cap. 4.14.
Mc. 14.3.
Ioan 12.3.
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Iubirea
mirelui şi a

miresei

1 Un mănunchi de mir* este
preaiubitul meu pentru mine; el va
petrece noapteai între sânii mei.

Preaiubitul meu este pentru
mine un ciorchine de flori* de
henaj în viile din En-Ghedi**.

Iată, ce frumoasă* eşti, iubita
mea! Iată, ce frumoasă eşti:
ochii** tăi sunt porumbei.

Iată, ce frumos eşti, preaiu-
bitul* meu, ce plăcut eşti! Şi patul
nostru este verdeaţăk.

!  Grinzile caselor noastre
sunt cedri*; bolţile noastre sunt
chiparoşi**.

Eu sunt un trandafirl* din
Saron**, un crin� din văi!

Ca un crin între spini, aşa este
iubita mea între fete.

! Ca mărul* între copacii pă-
durii, aşa este preaiubitul meu
între fii; la umbra lui m-am des-
fătat şi m-am aşezat; şi rodul**
lui este dulce pentru cerul gurii
mele.

El m-a adus* în casa vinului,
şi dragostea este steagul** lui pes-
te mine.

Întăriţi-mă cu turte* de stru-
guri, învioraţi-mă cu mere**,
pentru că sunt bolnavă� de dra-
goste.

Stânga* lui este sub capul meu
şi dreapta lui mă îmbrăţişează.

! Vă jurm*, fiice ale Ierusa-
limului, pe gazelele** sau pe că-
prioarele� câmpului, nu stârniţi,
nici nu treziţi dragostea, până nu
va voi ea.

" Glasul preaiubitului meu!
Iată, el vine sărind* pe munţi,
săltând pe dealuri!

Preaiubitul meu este ca o ga-
zelă sau ca un pui* de cerb. Iată,
el stă în spatele zidului nostru,
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a Lit. plural    b Lit. �Untdelemnurile�    c Sau �Vom sărbători�   d Sau �m-a ars�    e Paragrafele indică
succesiunea vorbitorilor, atât cât este posibil    f Sau �acoperită cu un văl�    g Sau �Prietena�    h Sau
�cu o pereche de cai�    i Sau �care rămâne noaptea�    j Arbust cu flori albe    k Sau �umbros�    l Sau �o
narcisă�    m Sau �Vă rog stăruitor�

*Ps. 45.8.
Cap. 4.6.
Ioan 19.39.

*Cap. 4.13.
**1Sam. 23.29

*Cap. 2.10.
**Cap. 4.1;
5.12.

*Cap. 2.3;
2.9,17; 5.2,5.

*1Împ.6.9,10
Ier. 22.14.
**2 Cr. 3.5.

*Is. 35.1.
**Is. 33.9;
35.2.
�Cap. 5.13;
7.2.
Osea 14.5.

*Cap. 8.5.
**Cap. 4.13;
8.11.
Apoc. 22.2.

*Cap. 1.4.
**Ps. 20.5.

*2 Sam. 6.19
1 Cr. 16.3.
Osea 3.1.
**Cap. 7.8.
�Cap. 5.8.

*Cap. 8.3.

*Cap. 3.5;
5.8,9; 8.4.
**Pr. 6.5.
Cap. 8.14.
�Ps. 18.33.
Hab. 3.19.

*Is. 52.7.

*Cap. 8.14.

Dorul miresei
după mirele ei

2

Timpul
cântării
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priveşte prin ferestre, arătân-
du-sea printre** zăbrele.

! Preaiubitul meu a vorbit şi
mi-a zis: �Ridică-te, iubita mea,
frumoasa mea, şi vino!

Pentru că, iată, iarna a trecut,
ploaia a încetat, s-a dus;

florile se arată pe pământ,
timpul cântării a venit şi glasul
turturicii* se aude în ţara noastră;

smochinul* îşi înmiresmea-
ză smochinele de iarnă şi viţele**
în floare răspândesc miros. Ridi-
că-te, iubita mea, frumoasa mea,
şi vino!�

Porumbiţa* mea din crăpătu-
rile** stâncii, din ascunzişul pră-
păstiilorb, lasă-mă să-ţi văd chi-
pul, lasă-mă să-ţi aud� glasul!
Pentru că glasul tău este dulce şi
chipul tău este plăcut��.

! Prindeţi-ne* vulpile, vulpile
cele mici, care strică viile; pentru
că viile noastre sunt în floare.

! Preaiubitul meu este al meu
şi eu sunt a lui. El îşi paşte turma
printre crini.

Până* la răcoarea zilei şi până
fug umbrele, întoarce-te, prea-
iubitul meu, fii ca o gazelă sau ca
un pui de cerb pe munţii Beterc!

În patul meu, nopţile*, l-am
căutat pe cel pe care-l iubeşte**
sufletul meu; l-am căutat�, dar nu
l-am găsit.

Mă voi ridica acum şi voi cu-
treiera cetatea, pe străzi* şi pe
drumuri marid; voi căuta pe cel
pe care-l iubeşte sufletul meu.
L-am căutat, dar nu l-am găsit.

! M-au găsit păzitorii* care
cutreieră cetatea. �L-aţi văzut pe
cel pe care-l iubeşte sufletul meu?�

Abia trecusem de eie, că l-am
şi găsit* pe cel pe care-l iubeşte
sufletul meu; l-am apucat şi nu
l-am lăsat** până nu l-am adus�
în casa mamei mele şi în camera
celei care m-a zămislit.

! Vă jur, fiice ale Ierusali-
mului, pe gazelele sau pe căpri-
oarele câmpului, nu stârniţi, nici
nu treziţi dragostea, până nu va
voi ea.

" Cine este aceasta* care se
suie din pustiu ca nişte stâlpi**
de fum înmiresmaţi cu smirnă�
şi tămâie, cu toate pudrelef ne-
gustorului?

! Iată lectica lui, chiar a lui
Solomon! Şaizeci de viteji o în-
conjoară, dintre cei puternici ai lui
Israel.

Ei toţi ţin sabia, fiind deprinşi*
la război; fiecare îşi are sabia**
la coapsă, din cauza spaimelor�
nopţii.

!  Împăratul Solomon şi-a
făcut o lectică din lemnul Liba-
nului.

I-a făcut stâlpii din argint,
spătarulg de aur, scaunul de pur-
pură; mijlocul i-a fost pardosit
cu dragoste de către fiicele Ieru-
salimului.

! Ieşiţi, fiice* ale Sionului,
şi priviţi-l pe împăratul Solomon,
cu coroana cu care l-a încoronat
mama lui în ziua** nunţii lui şi
în ziua veseliei inimii lui.

! Iată, ce frumoasă eşti, iubita
mea; iată, ce frumoasă eşti! Ochii
tăi sunt porumbei, sub* vălul tău,
părul** tău este ca o turmă de
capre pe povârnişurile munte-
lui� Galaad.

Dinţii* tăi sunt ca o turmă de
oi tunse, se suie din scăldătoare;
care toate au gemeni şi nu este
nici una sterilă printre ele.

Buzele tale sunt ca un fir* de
stacojiu şi gurah** ta este plăcu-
tă; ca o bucată de rodie sunt
obrajii� tăii sub vălul tău.

Gâtul* tău este ca turnul lui
David, clădit pentru a fi o casă**
de arme. O mie de scuturi atârnă
pe el, toate scuturi� de viteji.

**Jud. 5.28.

*Gen. 15.9.
Ps. 74.19.

*Mt. 24.32.
**Cap. 7.12.

*Cap. 5.2;
6.9.
**Ier. 48.28.
�Cap. 8.13.
��Cap. 1.5.

*Ps. 80.13.
Ezec. 13.4.
Lc. 13.32.

*Cap. 4.6.

*Is. 26.9.
**Cap. 1.7.
�Cap. 5.6.

*Ier. 5.1.

*Cap. 5.7.
Is. 21.6-8;
21.11,12.

*Pr. 8.17.
**Pr. 4.13.
Rom.8.35,39
�Cap. 8.2.

*Cap. 8.5.
**Ex. 13.21.
Ioel 2.30.
�Cap. 1.13;
4.6,14.
Mt. 2.11.

*Ier. 50.9.
**Ps. 45.3.
�Ps. 91.5.

*Is. 3.16;
4.4.
**Is. 62.5.

*Cap. 6.7.
**Cap. 6.5.
�Mica 7.14.

*Cap. 6.6.

*Ios. 2.18.
**Cap. 5.16.
�Cap. 6.7.

*Cap. 7.4.
**Neem.3.19
Ezec.27.10,11
�2 Sam. 1.21
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3Credincioşia
miresei 4

a Lit. �strălucind�; sau �privind în treacăt�    b Lit. �suişului�    c Plini de râpe; sau �Munţii Despărţirii�
d Sau �prin pieţe�    e Lit. �departe de ei�    f Pudre parfumate    g Sau �partea de jos�    h Sau �vorbirea�
i Sau �tâmplele tale� (şi în 6.7)

Ziua veseliei

Însuşirile
alese ale
miresei
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Sânii* tăi sunt ca doi pui de
cerb, ca gemenii unei gazele, care
pasc printre crini.

Până la răcoarea zilei şi până fug
umbrele, voi veni la muntele de
smirnă şi la dealul de tămâie!

! Eşti frumoasă de tot*, iubita
mea, şi fără nici un cusur.

Vino cu mine din Liban*,
mireaso**, vino cu mine din Li-
ban! Vino, priveşte de pe vârful
Amana�, de pe vârful Senir�� şi
Hermon, din vizuinile leilor, din
munţii leoparzilor!

Mi-ai răpit inima, sora mea,
mireaso! Mi-ai răpit inima numai
cu o privire a ochilor tăi, numai
cu un lănţişor* al gâtului tău!

Ce frumoasă este dragostea
ta, sora mea, mireaso! Cu cât mai
plăcută* este dragostea ta decât
vinul şi mirosul miresmelor tale
decât toate mirodeniile!

Buzele tale, mireaso, picură
ca fagurul de miere! Miere* şi
lapte sunt sub limba ta şi miro-
sul** hainelor tale este ca miro-
sul Libanului.

! Eşti o grădină închisă, sora
mea, mireaso! Un izvor închis, o
fântână* pecetluită**!

Lăstarii tăi sunt un paradis* de
rodii**, cu roade� scumpe; he-
na�� cu nard,

nard* şi şofran, trestie mirosi-
toare şi scorţişoară**, cu tot felul
de arbori de tămâie; smirnă� şi
aloe, cu cele mai alese miresme:

o fântână în grădini, un izvor
de ape* vii, care curg din Liban.

Trezeşte-te, vânt de la nord, şi
vino, vântule de la sud! Suflă
peste grădina* mea, ca să-i picu-
re miresmele! Să vină preaiubitul
meu în grădina lui şi să mănânce
roadele eia scumpe.

Am venit în grădina mea, sora
mea, mireaso! Am cules smirna
mea cu mireasma mea; am mân-
cat* fagurul meu cu mierea mea;
am băut vinul meu cu laptele meu;

mâncaţi, prieteni**; beţi, da, beţi
din belşug, preaiubiţilor!

" Dormeam, dar inima mea
veghea... Glasul preaiubitului
meu! El bate*: �Deschide-mi, sora
mea, iubita mea, porumbiţa
mea, tu, desăvârşita mea! Pentru
că-mi este capul plin de rouă,
buclele** mele, de picurii nopţii�.

! Mi-am dezbrăcat* haina,
cum să mi-o pun? Mi-am spă-
lat** picioarele, cum să mi le
murdăresc?

! Preaiubitul meu şi-a intro-
dus mâna prin deschizătura zăvo-
rului şi lăuntrul* meu s-a aprins
de dorul lui.

M-am ridicat să deschid prea-
iubitului meu, şi mâinile mele
picurau* smirnă, şi de pe degete-
le mele curgea smirnă pe mâne-
rul zăvorului.

Am deschis preaiubitului
meu, dar preaiubitul meu se retră-
sese, plecase. Mi se topea sufle-
tul când vorbea* el. L-am cău-
tat**, dar nu l-am găsit; l-am
chemat�, dar nu mi-a dat nici
un  răspuns.

Păzitorii* care cutreieră ceta-
tea m-au găsit, m-au bătut, m-au
rănit; păzitorii zidurilor mi-au luat
vălul.

! Vă jur, fiice ale Ierusalimu-
lui, dacă veţi găsi pe preaiubitul
meu, ce-i veţi spune? Că sunt
bolnavă* de dragoste!

Cu ce este preaiubitul tău mai
mult decât un alt preaiubit, tu,
cea mai frumoasă dintre femei?
Cu ce este preaiubitul tău mai
mult decât un alt preaiubit, că
ne rogi astfel?

! Preaiubitul meu este alb şi
rumen*, cel dintâib** între zece
mii.

Capul lui este ca aurul cel mai
fin; buclele lui se revarsăc, negre
cum e corbul;

ochii* lui sunt ca porumbeii
lângă pâraiele de apă, scăldaţi în

*Pr. 5.19.
Cap. 7.3.

*Ef. 5.27.

*1 Împ. 4.33.
Ps. 72.16.
**Cap. 5.1.
Is. 62.5.
�2 Împ. 5.12.
��Deut. 3.9.
1 Cr. 5.23.
Ezec. 27.5.

*Gen. 41.42.
Pr. 1.9.
Ezec. 16.11.
Dan. 5.7.

*Cap. 1.2.

*Pr. 24.13.
Cap. 5.1.
**Gen. 27.27
Osea 14.6,7.

*Pr. 5.15.
**Gen. 29.3.

*Ecl. 2.5.
**Cap. 6.11.
�Cap. 2.13.
��Cap. 1.14.

*Cap. 1.12.
**Ex. 30.23.
�Ps. 45.8.
Ioan 19.39.

*Ioan 4.10;
7.38.
Zah. 14.8.

*Cap. 5.1.

*Cap. 4.11.

**Lc.15.7,10
Ioan 3.29;
15.14.

*Apoc. 3.20.
**Vers. 11.

*Lc. 11.7.
**Gen. 19.2.

*Ier. 31.20.

*Vers. 13.

*Cap. 6.1.
**Cap. 3.1.
�Pr. 1.28.

*Cap. 3.3.

*Cap. 2.5.

*1Sam.16.12
**Ps. 45.2.

*Cap. 1.15; 4.1

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5:12

5Mireasa
aude glasul

mirelui

a Sau �care-i sunt�    b Lit. �înălţat ca un steag�    c Sau �sunt un mănunchi de curmale�
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lapte, frumos aşezaţia;
obrajii lui sunt ca un strat* de

miresme, rânduri de plante aro-
mate; buzele lui, crini** picurând
smirnă curgătoare;

mâinile lui, inele de aur, fe-
recate cu crisolit*; pântecele lui
este fildeş strălucitorb, acoperit
cu  safire**;

picioarele lui, stâlpi de mar-
mură, aşezaţi pe postamente de
aur fin; înfăţişarea lui, ca Liba-
nul*, măreaţă ca cedrii**;

cerul gurii lui este plin de
dulceaţă; fiinţa lui este plină de
farmecc. Acesta este preaiubitul
meu, da, acesta este prietenul*
meu, fiice ale Ierusalimului!

Unde s-a dus preaiubitul tău,
tu, cea mai frumoasă dintre fe-
mei? Încotro s-a îndreptat prea-
iubitul tău? Şi îl vom căuta cu
tine.

Preaiubitul meu a coborât în
grădina lui, la straturile de mires-
me, să pască turma în grădini şi
să culeagă crini.

!  Eu* sunt a preaiubitului
meu şi preaiubitul meu este al
meu. El îşi paşte turma printre
crini.

Ce frumoasă eşti, iubita mea,
ca Tirţa*, plăcută ca Ierusali-
mul**, cumplită� ca cetele cu
steaguri!

Întoarce-ţi ochii de la mine,
pentru că mă copleşesc! Părul tău
este ca* o turmă de capre pe po-
vârnişurile Galaadului.

Dinţii* tăi sunt ca o turmă de
oi care se suie din scăldătoare;
toate au gemeni şi nu este nici
una sterilă printre ele.

Ca* o bucată de rodie sunt
obrajii tăi sub vălul tău.

Sunt şaizeci de împărătese* şi
optzeci de ţiitoare şi fecioare**
fără număr,

dar porumbiţa mea, desăvâr-

şita mea, este unică; ea este sin-
gură la mama ei, ea este aleasa
celei care a născut-o. Fetele* au
văzut-o şi au numit-o fericită; la
fel împărătesele şi ţiitoarele, şi au
lăudat-o:

! Cine este aceasta care se
iveşte ca zorile, frumoasă ca lu-
na*, curată ca soarele**, cumpli-
tă� ca cetele cu steaguri?

Am coborât în grădina de
nuci, să văd verdeaţa din vale, să
văd dacă a înmugurit* viţa, dacă
au înflorit rodiile**.

Fără să-mi dau seama, sufle-
tul meu m-a dus la carele poporu-
lui meu binevoitor.

" Întoarce-te, întoarce-te, o,
Sulamitad! Întoarce-te, întoar-
ce-te, ca să te privim! � Ce vreţi
să vedeţi la Sulamita? � Ca şi
cum ar fi dansul* a două cetee**.

Ce frumoşi sunt paşii tăi în
sandale, o, fiică* de domn! Ro-
tunjimile coapselor tale sunt ca
nişte bijuterii, lucrarea mâinilor
unui artist.

Buricul tău este un potir ro-
tunjit, din care nu lipseşte vinul a-
mestecat; pântecele tău, un snop
de grâu, încins cu crini.

Sânii* tăi sunt ca doi pui de
cerb, ca gemenii unei gazele.

Gâtul* tău este ca un turn
de fildeş; ochii tăi, ca iazurile
din Hesbon**, de lângă poarta
Bat-Rabim; nasul tău, ca turnul
Libanului care priveşte spre Da-
masc;

capul tăuf este ca şi Carme-
lul*; şi părul capului tău, ca pur-
pura. Împăratul este înlănţuit de
buclele tale!

Ce frumoasă şi ce plăcută eşti
tu, iubita mea, în desfătări!

Statura ta este asemenea unui
palmier şi sânii tăi, asemenea
ciorchinilor de struguri.

Am zis: �Mă voi sui în pal-

*Cap. 6.2.
**Cap. 2.1.

*Ex. 28.20.
Ezec. 1.16.
**Ex. 24.10.
Iov 28.16.
Is. 54.11.

*Cap. 7.4.
**1Împ. 4.33
Ps. 80.10.
Ezec. 17.23;
31.8.

*1 Sam. 18.3
2 Sam. 1.23.

*Cap. 2.16;
7.10.

*1 Împ.14.17
**Ps. 48.2;
50.2.
�Vers. 10.

*Cap. 4.1.

*Cap. 4.2.

*Cap. 4.3.

*1 Împ. 11.3.
**Cap. 1.3.
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*Gen. 30.13.

*Iov 31.26.
**Mt. 17.2.
Apoc. 1.16.
�Vers. 4.

*Cap. 7.12.
**Cap. 4.13.

*Jud. 21.21.
**Gen. 32.2.
2 Sam. 17.24

*Ps. 45.13.

*Cap. 4.5.

*Cap. 4.4.
**Num.21.26

*Is. 35.2.
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6Frumuseţea
miresei

a Ca pietrele preţioase în ferecăturile lor; sau �odihnindu-se în mijlocul belşugului�   b Sau �sculptat�
c Lit. �este de dorit�     d �Sulamita� este forma feminină a numelui �Solomon�,�Cea paşnică�, �Cea
care a găsit pace�      e Sau �Mahanaim�    f Lit. �capul tău pe tine�

7 Mirele
vorbeşte
miresei
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mier, îi voi apuca ramurile�. Şi
sânii tăi vor fi, în adevăr, ca
ciorchinii viţei, şi mirosul răsuflă-
rii talea, ca merele*;
şi cerul gurii* tale, ca vinul cel

mai bun, ... care alunecă** uşor
pentrub preaiubitul meu şi se fu-
rişează peste buzele celor care
dorm.

! Eu sunt a preaiubitului meu
şi dorinţa* lui este pentru mine.

Vino, preaiubitul meu, să ie-
şim pe câmpii, să rămânemc în
sate!

Să ne suim devreme la vii, să
vedem dacă a înmugurit* viţa,
dacă se deschide floarea şi dacă
rodiile sunt în floare. Acolo îţi
voi da dragostele mele.

Mandragorele* răspândesc
miros şi la porţile noastre sunt
tot felul de roade** alese, noi şi
vechi. Le-am păstrat pentru tine,
preaiubitul meu!

O, de ai fi fost fratele meu,
care a supt la sânii mamei mele!
Dacă te-aş găsi afară, te-aş să-
ruta şi nimeni nu m-ar dispreţui.

Te-aş lua, te-aş aduce* în ca-
sa mamei mele: ea m-ar învăţad;
te-aş face să bei din vinul** aro-
mat, din sucul rodiei mele.

Stânga* lui ar fi sub capul meu
şi dreapta lui m-ar îmbrăţişa!

! Vă jur*, fiice ale Ierusali-
mului, de ce să stârniţi, de ce să
treziţi dragostea până nu va voi
ea?

" Cine* este aceasta care se
suie din pustiu rezemată de prea-
iubitul ei? Te-am trezit sub măr**:

acolo te-a născut în dureri mama
ta; acolo cea care te-a născut a
fost în munci.

Pune-mă ca o pecete pe inima
ta, ca o pecete* pe braţul tău.
Pentru că dragostea este tare ca
moartea; gelozia** este neîndu-
plecată ca Locuinţa morţilor, ja-
rule ei este jar de foc, o flacără
a Domnuluif.

Ape multe nu pot stinge dra-
gostea, nici şuvoaiele n-o îneacă.
Chiar dacă* cineva ar da toată
averea casei lui pentru dragoste,
ar fi profund dispreţuit.

Avem o soră mică* şi n-are**
sâni; ce vom face pentru sora
noastră în ziua când se va vorbi
pentru ea?

! Dacă ar fi zid, am construi
un turn de argint pe ea; şi dacă
ar fi uşă, am închide-o cu scân-
duri* de cedru.

Eu sunt un zid şi sânii mei sunt
ca nişte turnuri. Atunci am fost în
ochii lui ca una care a găsit pace.

!  Solomon avea o vie* la
Baal-Hamong. El a arendat** via
unor păzitori�; fiecare trebuia să
aducă pentru rodul ei o mie de
arginţi��.

Via mea, care este a mea, este
înaintea mea: o mie să fie pentru
tine, Solomon, iar două sute pen-
tru cei care păzesc rodul ei.

Tu, care locuieşti în grădini,
însoţitorii* ascultă de glasul tău:
fă-mă** să-l aud!

Vino repede*, preaiubitul meu,
şi fii ca** o gazelă sau ca un pui
de cerb pe munţii� de miresme!
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8Unirea
mirelui şi a
miresei în
dragoste

a Lit. �mirosul nasului tău�    b Sau �care curge drept către�    c Să rămânem noaptea    d Sau �tu m-ai
învăţa�    e Sau �scânteile�, �săgeţile�    f Ebr. �Yah�    g Stăpân al unei mulţimi
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felor* voastre?� zice DDDDDomnul;
�Sunt sătul de arderile-de-tot de
berbeci şi de grăsimea vitelor în-
grăşate şi nu-Mi place sângele
taurilor şi al mieilor şi al ţapilor.

Când veniţi să vă arătaţi* îna-
intea feţei Mele, cine a cerut aceas-
ta din mâna voastră, ca să călcaţi
curţile Mele?

Nu mai aduceţi daruri deşarte.
Tămâia* Îmi este o urâciune, luna
nouă** şi sabatul, chemarea adu-
nărilor�. Nu pot suferi�� nelegiu-
iread şi adunarea de sărbătoare.

Sufletul Meu urăşte lunile*
voastre noi şi sărbătorile** voas-
tre. Îmi sunt o povară. Am obosit�
purtându-le.
Şi când vă veţi întinde* mâi-

nile, Îmi voi ascunde** ochii de
voi; chiar dacă vă veţi înmulţi
rugăciunile, nu voi asculta�:
mâinile�� voastre sunt pline de
sânge.
! Spălaţi-vă*, curăţiţi-vă; de-

părtaţi răutatea faptelor voastre
dinaintea ochilor Mei; încetaţi**
să faceţi rău!

Învăţaţi-vă să faceţi bine; cău-
taţi* judecata dreaptă, faceţi bu-
curie celui asuprite, judecaţi**
drept pe orfan, apăraţi pe văduvă!
! Veniţi dar să ne judecăm*�,

zice DDDDDomnul. �Dacă vor fi păca-
tele voastre cum** este cârmâzul,
se vor face albe ca zăpada; dacă
vor fi roşii ca stacojiul, se vor face
ca lâna.

Dacă* veţi avea bunăvoinţă şi
veţi asculta, veţi mânca**  bună-
tăţile ţăriif;

dar, dacă veţi refuza şi vă veţi
răzvrăti, veţi fi mâncaţi* de sa-
bie�; pentru că gura** DDDDDomnului
a vorbit.
! Cum a ajuns o curvă* ce-
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40.9.
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�Cap. 30.1,9;
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�Ex. 12.16.
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*Num. 28.11
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�Cap. 43.24.

*1 Împ. 8.22.
Plân. 1.17.
**Cap. 8.17;
59.2.
�Iov 27.9.
Ps. 66.18.
��Cap. 59.3.

*Ps. 26.6.
Cap. 52.11.
Ier. 4.14.
**Ps. 34.14.
Amos 5.15.
1 Pet. 3.11.

*Ier. 22.3.
Ţef. 2.3.
**Ps. 82.3.

*Cap. 41.1;
41.21; 43.26
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**Ps. 51.7.
Cap. 44.22.
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Îndemn la
pocăinţă

a Salvarea lui Yah sau Yah este Salvator    b Lit. �greu�    c Covergă    d Sau �falsitatea�    e Sau
�călăuziţi pe cel asuprit�    f Lit. �bunul ţării�

Viziunea* lui Isaiaa, fiul lui
Amoţ, despre Iuda** şi Ierusa-
lim, pe care a văzut-o în zilele lui
Ozia�, Iotam, Ahaz şi Ezechia,
împăraţi ai lui Iuda.

Auziţi*, ceruri, şi pleacă ure-
chea, pământule, pentru că DDDDDom-
nul a vorbit: �Am hrănit şi am cres-
cut fii** şi ei s-au răzvrătit� îm-
potriva Mea.

Boul îşi cunoaşte* stăpânul, şi
măgarul cunoaşte ieslea stăpânu-
lui său: dar Israel nu Mă cunoaşte**;
poporul Meu nu are inteligenţă��.

Oh, naţiune păcătoasă, popor
plinb de nelegiuire, sămânţă* de
răufăcători, fii stricaţi! L-au pă-
răsit pe DDDDDomnul, L-au dispreţuit
pe Sfântul lui Israel, I-au întors
spatele.

De ce să mai fiţi loviţi*? Veţi
spori în răzvrătire! Tot capul este
bolnav** şi toată inima slăbită.

Din talpa piciorului până în
creştet, nimic nu-i sănătos în el;
răni şi vânătăi şi bube deschise:
necurăţate*, nici legate, nici ali-
nate cu untdelemn.
Ţara* voastră este pustiită,

cetăţile voastre sunt arse cu foc;
pământul vostru vi-l mănâncă stră-
inii înaintea ochilor voştri şi este
pustiit, ca răsturnat de străini.
Şi fiica Sionului a rămas ca

o colibă* în vie, ca un acoperişc

într-un câmp de castraveţi, ca o
cetate** asediată.

Dacă nu ne-ar fi lăsat* DDDDDom-
nul oştirilor o foarte mică ră-
măşiţă**, am fi fost ca Sodoma�,
ne-am fi asemănat cu Gomora.
! Ascultaţi cuvântul DDDDDom-

nului, căpetenii ale Sodomei*!
Plecaţi urechea la legea Dumne-
zeului nostru, popor al Gomorei!

�Ce-Mi trebuie mulţimea jert-

Nu jertfe şi
sărbători
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tatea cea credincioasă! Era plină
de judecată, dreptatea locuia în ea,
iar acum locuiesc ucigaşii.

Argintul tău s-a făcut* zgură,
vinul tău este amestecat cu apă;

conducătorii* tăi sunt răzvră-
tiţi şi tovarăşi ai hoţilor; fiecare
iubeşte** mita şi umblă după
răsplătiri. Nu judecă� drept pe
orfan şi cauza văduvei nu ajunge
până la ei.
!  De aceea zicea Domnul

DDDDDumnezeul oştirilorb, Puterni-
cul* lui Israel: �Ah, Mă voi uşura
de potrivnicii Mei şi Mă voi răz-
buna** pe vrăjmaşii Mei.
Şi-Mi voi întoarce mâna îm-

potriva ta şi-ţi voi curăţi zgura*
ca şi cu leşiec, şi-ţi voi îndepăr-
ta tot plumbuld.
Şi-i voi aşeza din nou pe ju-

decătorii tăi ca* mai înainte şi
pe sfetnicii tăi ca la început.
După aceea te vei numi «Ce-
tatea dreptăţii», «Oraş** credin-
cios»�.

Sionul va fi răscumpărat* prine

judecată, şi cei ai lui care
se întorcf, prin dreptate.

Dar nimicirea* va fi a celor
răzvrătiţi şi a păcătoşilor laolal-
tă, şi cei care-L părăsesc pe DDDDDom-
nul vor pieri.

Pentru că se vor ruşina de te-
rebinţiig* pe care i-aţi dorit; şi
veţi roşi de grădinile** pe care
le-aţi ales;

pentru că veţi fi ca un tere-
binth a cărui frunză se veştejeş-
te* şi ca o grădină care n-are apă.
Şi cel tare* va fi ca un câlţ

şi lucrarea lui ca o scânteie, şi a-
mândoi vor arde împreună şi ni-
meni nu-i va stinge**.
" Cuvântul lui Isaia, fiul lui

Amoţ, pe care l-a văzut despre
Iuda şi Ierusalim.

! Şi va fi aşa: la sfârşitul*
zilelori, muntele** casei DDDDDomnu-
lui va fi întărit în vârful munţi-
lor şi se va înălţa peste dealuri;
şi toate� naţiunile vor venij spre el.
Şi multe popoare vor merge

şi vor zice: �Veniţi* să ne suim la
muntele DDDDDomnului, la casa Dum-
nezeului lui Iacov; şi El ne va în-
văţa căile Sale şi vom umbla pe
cărările Sale�. Pentru că din Sion**
va ieşi legea, şi din Ierusalim cu-
vântul DDDDDomnului.
Şi El va judeca între naţi-

uni şi va hotărî între multe po-
poare. Şi îşi vor bate* săbiile în
fiare de plug şi suliţele lor în co-
soare; nici o naţiune nu va ridi-
ca** sabia împotriva altei na-
ţiuni, nici nu vor mai învăţa răz-
boiul.
! Veniţi, casă* a lui Iacov, şi

să umblăm în lumina** DDDDDom-
nului!
! Pentru că ai părăsit* pe po-

porul Tău, pe casa lui Iacov, pen-
tru că ei s-au umplut de ceea
ce vine din răsărit** şi fac vră-
jitorii� ca filistenii şi bat�� pal-
ma cu fiii străinilor.
Şi ţara lor este plină de argint

şi de aur, iar comorile lor n-au
sfârşit. Şi ţara lor este plină de
cai*, iar carele lor n-au sfârşit;
şi ţara lor este plină* de i-

dolik; se închină la lucrarea**
mâinilor lor, la ceea ce au făcut
degetele lor.
Şi omul de rândl se va pleca,

şi omul cel marem va fi smerit; şi
nu-i vei ierta*.

�Intră în stâncă şi ascun-
de-te* în ţărână dinaintea groa-
zei** DDDDDomnului şi dinaintea glo-
riei măreţiei Sale!�

Ochii cei mândrin* ai omu-
luil vor fi smeriţi şi îngâmfarea

*Ier. 6.28,30
Ezec. 22.18;
22.19.
*Pr. 29.24.
Osea 5.10;
9.15
**Ier. 22.17.
Ezec. 22.12.
Osea 4.18.
Mica 7.3.
�Cap. 10.2.
Ier. 5.28.
Zah. 7.10.
*Ps. 132.2.
Cap. 49.26.
**Deut. 28.63
Ezec. 5.13.

*Ier. 6.29;
9.7
Mal. 3.3.

*Ier. 33.7.
**Zah. 8.3.

*Cap. 35.9;
62.12; 63.4.

*Iov 31.3.
Ps. 1.6; 5.6;
73.27; 92.9;
104.35.

*Cap. 57.5.
**Cap. 65.3;
66.17.

*Cap. 64.6.

*Cap. 43.17.
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**Cap. 66.24
Mt. 3.12.
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Osea 2.18.
Zah. 9.10.
**Ps. 72.3,7.
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a Un cuvânt care introduce o profeţie    b Ebr. �Adon Yahve Ţebaot� � vezi 48.2    c Sau �cu
desăvârşire�    d Tot ce este amestec în minereul de argint    e Sau �cu�    f Sau �se pocăiesc�    g Sau
�stejarii�    h Sau �ca un ulm�    i Expresie ebraică referitoare la sfârşitul perioadei legii, când
urma să vină Mesia    j Lit. �vor curge�    k Sau �lucruri de nimic�    l Ebr. �adam�    m Ebr. �iş�
n Sau �Ochii trufiei�

Ziua
Domnului
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oamenilor se va pleca; şi DDDDDom-
nul singur va fi înălţat** în ziua
aceea.
! Pentru că va fi o zi a DDDDDom-

nului oştirilor peste orice este
mândru* şi falnic şi peste orice
este înălţat � şi se va pleca;
şi peste toţi cedrii* falnici şi

înălţaţi ai Libanului şi peste toţi
stejarii** Basanului,
şi peste toţi munţii cei falnici*

şi peste toate dealurile înălţate,
şi peste orice turn înalt şi pes-

te orice zid întărit*,
şi peste toate corăbiile* Tar-

sisului şi peste toate lucrările
plăcutea.
Şi mândria omului va fi sme-

rită şi trufia oamenilor se va ple-
ca şi DDDDDomnul singur va fi înălţat
în ziua aceea.
Şi idolii* vor pieri cu totul;
şi vor intra în peşterile* stân-

cilor şi în crăpăturile pământului
dinaintea groazei DDDDDomnului şi di-
naintea gloriei măreţiei Sale,
când Se va ridica să clatine**
cu putereb pământul.

În ziua aceea*, oamenii îşi
vor arunca la cârtiţec şi la lilieci
idolii de argint şi idolii de aur,
pe care şi-i făcuseră, ca să li se
închine.
Şi vor intra* în despicătu-

rile stâncilor şi în crăpăturile pie-
trelor, dinaintea groazei DDDDDomnului
şi dinaintea gloriei măreţiei Sale,
când Se va ridica să clatine cu
putere pământul.
! Terminaţi* cu omul, a cărui

suflare este în nările lui; pentru
că în ce** s-ar ţine seama de el?

Pentru că, iată, Domnul DDDDDum-
nezeul oştirilor va îndepărta*
din Ierusalim şi din Iuda spriji-
nul şi toiagul, orice resursăd de pâi-
ne şi orice resursăd de apă,

pe cel viteaz* şi pe bărbatul
de război, pe judecător şi pe pro-
fet şi pe ghicitor şi pe bătrân,

pe căpetenia peste cincizeci
şi pe omul onorabile şi pe sfătui-
tor şi pe cel iscusit între meşteri
şi pe cel priceput în descântece.
Şi le voi da copii* drept că-

petenii ale lor şi prunciif vor stă-
pâni peste ei.
Şi poporul va fi asuprit, omul

de  către om şi fiecare de către
aproapele* său. Copilul va fi o-
braznic faţă de cel bătrân, şi cel
de nimic faţă de cel onorabil.

Când va apuca* omul pe fra-
tele său, în casa tatălui său, zi-
când: �Tu ai o manta, fii condu-
cătorul nostru, iar dărâmătura
aceasta va fi sub mâna ta�,

el va ridica mâna în ziua
aceea, zicând: �Nu pot să fiu le-
gător* de răni, pentru că în casa
mea nu este nici pâine, nici man-
ta. Nu mă faceţi conducător al
poporului�.

Pentru că Ierusalimul* se po-
ticneşte şi Iuda cade, pentru că
limba lor şi faptele lor sunt îm-
potriva DDDDDomnului, întărâtând
ochii gloriei Sale.

Privirea feţei lor mărturiseşte
împotriva lor şi ei şi-au dat pe fa-
ţă păcatul, ca Sodoma*: nu-l as-
cund. Vai de sufletul lor, pentru
că au făcut** să vină răul asupra
lor înşişi.
! �Spuneţi celui* drept că îi

va fi bine, pentru că ei vor mân-
ca rodul faptelor lor.

Vai de cel rău: lui îi va fi
rău, pentru că i se va da* ce au
făcut mâinile lui.

Cât despre poporul Meu, co-
piii* sunt asupritorii lor iar femei-
le stăpânesc peste ei. Poporul Meu,
cei care te conduc** te rătăcesc
şi pustiescg calea cărărilor tale�.
! DDDDDomnul Se ridică* să în-

vinuiască şi stă în picioare să ju-
dece popoarele.

DDDDDomnul va intra* la judecată
cu bătrânii poporului Său şi cu
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*Vers. 10,19.

*Ps. 146.3.
Ier. 17.5.
**Ps. 8.4.
Cap. 40.15.

*Lev. 26.26.
Ier. 37.21;
38.9.

*2 Împ. 24.4.

*Ecl. 10.16.

*Cap. 9.19.
Ier. 9.3-8.

*Cap. 4.1.

*Ezec. 34.4.
Osea 5.13.

*Mica 3.12.

*Gen. 13.13;
18.20,21;
19.5.
Cap. 1.10-15
**Pr. 8.36;
15.32.
Rom. 6.23.

*Ps. 128.2.
Ecl. 8.12.
Cap. 54.17.

*Ps. 11.6.
Ecl. 8.13.

*Vers. 4.
**Cap. 9.16;
28.14,15.

*Cap. 66.16.
Osea 4.1.
Mica 6.2.

*Iov 22.4.
Ps. 143.2.

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a Sau �dorite�, �măreţe�    b Sau �să îngrozească�    c Lit. �săpătorul de găuri�    d Lit. �tot sprijinul�
e Lit. �cu faţa înălţată�    f Sau �copilăriile�, �capriciile�    g Lit. �înghit�
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căpeteniile sale: �Voi aţi mâncat
via**; prada de la cel sărac� este
în casele voastre.

Ce aveţi voi de zdrobiţi* pe
poporul Meu şi sfărâmaţia faţa
săracilor?� zice Domnul DDDDDum-
nezeul oştirilor.
! Şi DDDDDomnul a zis: �Pentru că

fiicele* Sionului s-au mândrit şi
umblă cu gâtul întins şi cu ochi
pofticioşi şi păşesc mărunţel
când merg şi zornăie cu verigile
de la picioarele lor, de aceea
Domnul va pleşuvi* creştetul ca-
pului fiicelor Sionului şi DDDDDomnul
le va dezgoli** goliciunea�.

În ziua aceea, Domnul va în-
lătura podoaba gleznelor şi so-
rişorii şi lunişoarele*, cerceii ca-
re atârnă şi brăţările şi vălurile,
podoabele de capb şi lănţişoare-
le de la glezne şi brâiele şi cutiile
de parfum şi amuletele, inelele şi
verigile de nas, veşmintele de
sărbătoare şi hainele şi mantiile şi
pungile şi hainele străveziic şi
cămăşile subţiri şi turbanele şi
vălurile fined.
Şi va fi aşa: în loc de mi-

reasmă* plăcută va fi putrezi-
ciune; şi în loc de cingătoare, o
funie; şi în loc de păr** încre-
ţite, chelie�; şi în loc de haină
largă, sac�� încins; un semn de
înfierare în loc de frumuseţe.

Bărbaţii tăi vor cădea* prin
sabie, şi vitejii tăi în război.
Şi porţile* ei vor plânge şi

vor jeli; şi ea va şedea** dezbră-
cată pe pământ.
Şi în ziua aceea* şapte femei

vor apuca un singur** bărbat, zi-
când: �Vom mânca pâinea noas-
tră şi vom îmbrăca hainele noas-
tre, numai să fim numite după
numele tău; ridică-ne dispreţul�!�

În ziua aceea, Odrasla* DDDDDom-
nului va fi spre frumuseţe şi glo-
rie, iar rodul pământului spre mă-

reţie şi strălucire pentru cei scă-
paţi ai lui Israel. Şi va fi aşa:
cel care va rămâne* în Sion şi
cel lăsat în Ierusalim se va numi**
sfânt, oricine este scris� printre
cei vii în Ierusalim; după ce va
spăla Domnul murdăria fiicelor
Sionului şi va curăţi sângele Ie-
rusalimului din mijlocul lui, prin
duhul de judecată* şi prin duhul
de ardere**. Şi DDDDDomnul va crea
peste orice locuinţă a muntelui
Sion şi peste adunările lui un
nor* şi un fum ziua, şi străluci-
rea unei flăcări de foc noaptea;
pentru că peste toată gloria**
va fi un acoperământ. Şi ziua va
fi o colibă pentru umbră împo-
triva căldurii şi ca refugiu* şi ca
loc de ascuns împotriva vijeliei şi
a ploii.
"  Voi cânta preaiubitului

meu o cântare a iubitului meu de-
spre via* sa.

Preaiubitul meu avea o vie pe
un deal foarte mănosf.
Şi a săpat-o şi i-a înlăturat

pietrele şi a plantat-o cu viţa cea*
mai aleasă. Şi a construit un turn
în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc
în ea; şi aştepta** să facă struguri,
dar a făcut struguri sălbatici.
! �Şi acum, locuitori ai Ieru-

salimului şi bărbaţi ai lui Iuda,
judecaţi*, vă rog, între Mine şi
via Mea.

Ce* mai era de făcut pentru
via Mea şi nu i-am făcutg? De ce,
când Mă aşteptam să facă stru-
guri, a făcut struguri sălbatici?
Şi acum vă voi face cunos-

cut ce voi face viei Mele: îi voi
smulge gardul şi va fi mâncatăh;
îi voi surpa* zidul şi va fi căl-
cată** în picioare;
şi o voi pustii*; va fi netăiată

şi nesăpată şi vor creşte în ea
mărăcini şi spini; şi voi porunci
norilor să nu lase să cadă ploaiei

**Cap. 5.7.
Mt. 21.33.
�Pr. 30.14.
Iac. 2.6.

*Mica 3.2,3.

*Cânt. 3.11.
Cap. 32.9-15.

*Deut. 28.27.
**Cap. 47.2,3
Ier. 13.22.
Naum 3.5.

*Jud. 8.21,26

*Est. 2.12.
**1 Pet. 3.3.
�Cap. 22.12.
Ezec. 27.31.
Amos 8.10.
��Cap. 15.3.
Plân. 2.10.

*Cap. 1.20;
65.12.

*Ier. 14.2.
Plân. 1.4.
**Plân. 2.10.

*Cap. 2.11,17
**Cap. 13.12
�Gen. 30.23.
Cap. 54.4.
Lc. 1.25.
*Cap. 11.1;
53.2.
Ier. 23.5.
Zah. 3.8; 6.12
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*Cap. 28.5.
Rom. 11.4,5.
**Cap.60.21.
�Ex. 32.32.
Lc. 10.20.
Apoc. 3.5.

*Cap. 28.6.
**Cap. 1.31;
9.19.
Mal. 3.2,3.
Mt. 3.11.

*Ex. 13.21,22
Num. 9.15.
**Cap. 60.1,2
Zah. 2.5.

*Ps. 27.5.
Cap. 25.4.

*Ps. 80.8.
Cânt. 8.12.
Cap. 27.2.
Mt. 21.33.

*Ier. 2.21.
**Mt. 21.19.
Lc. 13.6.

*Rom. 3.4.

*2 Cr. 36.16.
Ier. 2.5.
Mt. 23.37.

*Ps. 80.12.
**Cap. 10.6.
Plân. 1.15.
Lc. 21.24.
Apoc. 11.2.

*2 Cr. 36.19.

a Lit. �râşniţi�    b Sau �diademele�    c Sau �oglinzile�    d Şaluri sau eşarfe    e Coafat    f Lit. �pe
un corn al unui fiu al grăsimii�    g Sau �nu i-am dat�    h Sau �mâncată de foc�    i Lit. �să nu plouă
ploaie�
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O rămăşiţă
va fi salvată
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viei
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peste ea�.
Pentru că via DDDDDomnului oşti-

rilor este casa lui Israel, iar bărba-
ţii lui Iuda, viţaa desfătării Lui.
Şi El Se aştepta la judecată şi
iată vărsare* de sânge; la drep-
tate, şi iată un strigăt.
! Vai de cei care înşiră casă*

lângă casă, care lipesc ogor lângă
ogor, până nu mai este loc, încât
locuiţi voi înşivă singuri în mijlo-
cul ţării!

În auzul meu, DDDDDomnul oş-
tirilor a zis:

�Cu adevărat, multe case vor
rămâne pustii*; cele mari şi fru-
moase vor fi fără locuitori.

Pentru că zece pogoaneb de vie
vor da un bat, şi un omer* de
sămânţă va da o efăc�.
!  Vai de cei care, sculân-

du-se dis-de-dimineaţă, aleargă
după băutură* tare, care întârzie
noaptea, până îi înfierbântă vinul;
şi harfa* şi lira, tamburina

şi flautul, şi vinul sunt la ospeţe-
le lor, dar la fapta** DDDDDomnului
nu se uită şi nu văd lucrarea
mâinilor Lui!

De aceea poporul meu este
dus în captivitate din lipsă* de
cunoştinţă: şi căpeteniile lui mor
de foame şi mulţimea lui se usu-
că de sete.

De aceea, Locuinţa morţilor
şi-a lărgit dorinţa şi şi-a deschis
gura fără măsură: şi măreţia eid

va coborî în ea, şi mulţimea ei şi
vuietul ei şi tot ce este vesel în ea.
Şi omul de rânde se va pleca,

şi omul cel maref va fi smerit*, şi
ochii celor mândri vor fi coborâţi;

dar DDDDDomnul oştirilor este înăl-
ţat* în judecată, şi Dumnezeul cel
sfânt este sfinţit** în dreptate.

Atunci* mieii vor paşte ca
pe păşunea lor şi străinii vor mân-
ca locurile pustiite ale celor bo-
gaţig**.
! Vai de cei care trag nele-

giuirea cu funia deşertăciunii, şi
păcatul ca şi cu frânghiile de car;

ei zic*: �Să Se grăbească
să-Şi facă repede lucrarea, ca s-o
vedem, şi să se apropie şi să vină
sfatul Sfântului lui Israel, ca să-l
cunoaştem!�

Vai de cei care numesc* răul
bine şi binele rău, care socotesc**
întunericul drept lumină şi lumina
drept întuneric, care dau amarul
drept dulce şi dulcele drept amar!

Vai de cei înţelepţi* în ochii lor
şi care se cred inteligenţi!

Vai de cei care sunt tari* la
băut vin şi bărbaţi viteji la ames-
tecarea băuturii tari,

care îl îndreptăţesc* pe cel
rău pentru mită şi iau dreptatea
celui drept de la el!

De aceea, cum* mistuie limba
de foc miriştea, şi iarba uscată se
afundă în flacără, tot aşa rădă-
cina** lor va fi ca putreziciunea
şi floarea lor se va înălţa ca pra-
ful, pentru că au nesocotit legea
DDDDDomnului oştirilor şi au dispreţuit
cuvântul Sfântului lui Israel.

De aceea mânia* DDDDDomnului
s-a aprins împotriva poporului
Său şi Şi-a întins mâna împotri-
va lor şi i-a lovit; şi munţii s-au
cutremurat** şi trupurile� lor
moarte au ajuns ca gunoiul în
mijlocul străzilor. Cu toate aces-
tea, mânia Sa nu se abate�� şi
mâna Sa este tot întinsă.
! Şi va înălţa* un steag na-

ţiunilor îndepărtate şi va fluiera**
uneia de la marginea� pământu-
lui: şi, iată, va veni repede, uşor.

Nici unul dintre eih nu este
obosit*, nici unul nu se poticneş-
te; ei nici nu dormitează, nici nu
dorm; nici unul nu are brâul**
coapselor dezlegat, nici cureaua
sandalelor ruptă.

Săgeţile* lor sunt ascuţite şi
toate arcurile lor întinse. Copite-
le cailor lor sunt asemenea creme-

*Cap. 3.14;
3.15; 30.12.
Ps. 80.

*Ier. 22.13.
Mica 2.2.
Hab. 2.9-12.

*Cap. 22.14.
Mt. 23.38.

*Ezec. 45.11.

*Pr. 23.29;
23.30.
Ecl. 10.16.
Vers. 22.

*Amos 6.5,6.
**Iov 34.27.
Ps. 28.5.

*Cap. 1.3.
Osea 4.6.
Lc. 19.44.

*Cap. 2.9;
2.11,17.

*Cap. 2.11,17;
33.5.
**Cap. 8.13.
1 Pet. 3.15.

*Cap. 7.25.
Mica 2.12.
Ţef. 2.6.
**Cap. 10.16

*Ier. 17.15.
Amos 5.18.
2 Pet. 3.3,4.

*Pr. 17.15.
Amos 5.7.
**Iov 17.12.
Mt. 6.22,23.

*Pr. 3.7.
Rom. 1.22.
1 Cor. 3.18.

*Pr. 23.20.
Vers. 11.
Hab. 2.15.

*Pr. 17.15;
24.24.

*Ex. 15.7.
**Iov 18.16.
Osea 9.16.
Amos 2.9.

*2 Împ. 22.13;
22.17.
Cap. 66.15.
**Ps. 18.7.
Cap. 64.3.
Ier. 4.24.
Naum 1.5.
�2 Împ. 9.37
��Cap. 9.12;
9.17.
Dan. 9.16.

*Cap. 11.12.
**Cap. 7.18.
�Deut. 28.49
Ps. 72.8.
Mal. 1.11.

*Ioel 2.7,8.
**Dan. 5.6.

*Ier. 5.16.
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a Lit. �sadul�     b Ebr. �juguri� (terenul arat de zece perechi de boi într-o zi)    c Un omer=10 efe
d A cetăţii Ierusalimului    e Ebr. �adam�    f Ebr. �iş�    g Lit. �graşi�    h Lit. �din ea�, din naţiunea aceea
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nii, şi roţile lor ca un vârtej.
Răcnetul lor este ca al leoai-

cei, răcnesc ca puii de leu. Da,
mugesc şi apucă prada şi o duc
şi nu este nimeni care să o scape.
Şi în ziua aceea vor mugi

împotriva lor ca mugetul mării; şi
se vor uita* la pământ, şi iată
întuneric şi strâmtorare, şi lumina
este întunecată de norii luia.
" În anul morţii împăratului*

Ozia L-am văzut** pe Domnul
şezând pe un tron, înaltb şi ridicat;
şi poalele Lui umpleau templul.
Serafimii stăteauc deasupra Luid;
fiecare avea şase aripi: cu două
îşi acopereau faţa şi cu două îşi
acopereau* picioarele şi cu două
zburau. Şi unul striga către altul
şi zicea:

�Sfânt, sfânt, sfânt* este DDDDDom-
nul oştirilor; tot** pământul este
plin de gloria Lui�.
Şi temeliile pragurilor se zgu-

duiau de glasul celui care striga
şi casa* s-a umplut de fum.

Atunci am zis: �Vai* de mine!
pentru că sunt pierdut; pentru că
sunt un om cu buze** necurate
şi locuiesc în mijlocul unui popor
cu buze necurate; pentru că ochii
mei L-au văzut� pe Împăratul,
DDDDDomnul oştirilor!�
Şi unul dintre serafimi a zbu-

rat spre mine şi avea în mâna lui
un cărbune aprins, pe care-l luase
cu cleştele de pe altar*. Şi l-a a-
tins* de gura mea şi a zis: �Iată,
acesta s-a atins de buzele tale, şi
nelegiuirea ta este îndepărtată şi
păcatul tău este ispăşit�.
Şi am auzit glasul Domnu-

lui, zicând: �Pe cine să trimit şi
cine va merge pentru* Noi?�
Şi eu am zis: �Iată-mă, tri-

mite-mă!�
Şi El a zis: �Mergi şi spune

poporului acestuia:
«Auzind, veţi auzi şi nu veţi

înţelege*, şi, văzând, veţi vedea
şi nu veţi cunoaşte».

Împietreştee inima* poporu-
lui acestuia şi astupă-i urechile
şi închide-if ochii**: ca nu cumva
să vadă cu ochii lor şi să audă
cu urechile lor şi inima lor să înţe-
leagă şi să se întoarcă şi să fie
vindecaţi�.

Atunci am zis: �Doamne, pâ-
nă* când?�
Şi El a zis: �Până vor rămâne

pustiite** cetăţile, fără locuitori,
şi casele fără oameni, şi ogorulg

va fi pustiit cu totul,
şi DDDDDomnul va îndepărta* pe

om şi singurătateah va fi mare în
mijlocul ţării.
Şi a zecea parte tot va fi în

ea, şi se va întoarce şi va fi mân-
catăi, ca terebintul şi ca stejarul*
a căror rădăcinăj rămâne după
tăiere: trunchiul lui va fi sămân-
ţa** sfântă�.
" Şi a fost aşa: în zilele lui

Ahaz*, fiul lui Iotam, fiul lui
Ozia, împăratul lui Iuda, Reţin**,
împăratul Sirieik, şi Pecah�, fiul
lui Remalia, împăratul lui Israel,
s-au suit la Ierusalim să facă răz-
boi împotriva lui, dar n-au fost
în stare�� să lupte împotriva lui.
Şi s-a spus casei* lui David,

zicând: �Siria s-a aliatl cu Efra-
im!� Şi inima lui şi inima popo-
rului său au tremurat cum tremură
copacii pădurii înaintea vântului.

Atunci DDDDDomnul i-a zis lui Isa-
ia: �Ieşi acum în întâmpinarea lui
Ahaz, tu şi Şear-Iaşubm*, fiul tău,
la marginea apeductului** iazu-
lui de sus, pe calea ogorului al-
bitorului; şi să-i zici: «Ia seama
şi fii liniştit; nu te teme* şi să nu
îţi slăbească inima înaintea aces-
tor două cozi de tăciuni care fu-
megă, din cauza aprinderii mâni-
ei lui Reţin şi a Siriei, şi a fiului
lui Remalia.  Pentru că Siria, Efra-

*Cap. 8.22.
Ier. 4.23.
Plân. 3.2.
Ezec. 32.7,8.

*2 Împ. 15.7.
Cap. 1.1.
**1 Împ. 22.19
Ioan 12.41.
Apoc. 4.2.

*Ezec. 1.11.

*Apoc. 4.8.
**Ps. 72.19.

*Ex. 40.34.
1 Împ. 8.10.

*Ex. 33.20.
Lc. 5.8.
**Ex. 4.10;
6.12,30.
�Jud. 6.22;
13.22.
Ier. 51.57.

*Apoc. 8.3.

*Ier. 1.9.
Dan. 10.16.

*Gen. 1.26;
3.22; 11.7.
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*Cap. 43.8.
Mt. 13.14.
Rom. 11.8.

*Ps. 119.70.
Cap. 63.17.
Mt. 13.15.
**Ier. 5.21.

*Ps. 79.5.
**Mica 3.12.

*2 Împ. 25.21

*Iov 14.7.
**Ezra 9.2.
Mal. 2.15.
Rom. 11.5.

*2 Împ. 16.1.
**2 Împ. 15.37
�2 Cr. 28.6.
��Vers. 6,7.

*Vers. 13.
Cap. 22.22.

*Cap. 10.21.
**2 Împ. 18.17
Cap. 36.2.

*Ex. 14.13.
Cap. 30.15.
Plân. 3.26.
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a Lit. �în cerurile lui�    b Sau �înălţat� (Domnul era înălţat)    c Sau �slujeau�    d Sau �lui�, deasupra tronului
e Lit. �Fă grasă�    f Lit. �lipeşte-i�, �murdăreşte-i�    g Lit. �solul�    h Sau �părăsirea�    i Sau �păscută�,
�decimată�    j Sau �butuc�     k Ebr. �Aramului�    l Lit. �s-a aşezat pe�    m Înseamnă: O rămăşiţă se va întoarce
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vor veni şi se vor aşeza toate
în văile pustii şi în crăpăturile*
stâncilor şi pe toţi mărăcinii**
şi pe toate păşunile. În ziua aceea,
Domnul va rade cu briciul* toc-
mit de dincolo de râu, cu împă-
ratul Asiriei, capul şi părul pi-
cioarelor; şi va lua şi barba. Şid,
în ziua aceea, un om va hrăni o
juncă şi două oi. Şid, de belşugul
laptelui ce-l vor da, va mânca
smântână. Pentru că oricine ră-
mâne în mijlocul ţării va mânca
smântână şi miere. Şid, în ziua
aceea, orice loc, unde erau o mie
de viţe pentru o mie de arginţi, va
fi acoperit de mărăcini* şi spini.
Vor veni acolo cu săgeţi şi cu
arcuri, pentru că toată ţara va fi
acoperită de mărăcini şi spini. Şi
pe toţi munţii care au fost lu-
craţi cu săpăliga � acolo nu vor
veni, de teama mărăcinilor şi
a spinilor; şi vor fi un loc unde
vor trimite boii şi unde vor călca
oile�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Ia-ţi o

tablă mare şi scrie* pe ea cu
condeie de om: Pentru Maher-
Şalal-Haş-Bazf�. Şi mi-am che-
mat martori credincioşi, pe preo-
tul Urie* şi pe Zaharia, fiul lui
Ieberechia.
Şi m-am apropiat de profe-

tesă şi ea a rămas însărcinată şi
a născut un fiu. Şi DDDDDomnul mi-a
zis: �Pune-i numele*: Maher-Şa-
lal-Haş-Baz. Pentru că înainte*
de a şti copilul să strige: «Tatăl
meu!» şi «Mama mea!», bogăţii-
le** Damascului şi prada Sama-
riei vor fi luate dinaintea împă-
ratului Asiriei�.
Şi DDDDDomnul mi-a vorbit din

nou, zicând:
�Pentru că poporul acesta a

respins apele lin-curgătoare din
Siloe* şi se bucură** de Reţin
şi de fiul lui Remalia,

de aceea, iată, Domnul va

im şi fiul lui Remalia au uneltit
rău împotriva ta, zicând: «Să ne
suim împotriva lui Iuda şi să-l
hărţuim şi să facem o spărtură în
el pentru noi şi să-l punem împărat
în el pe fiul lui Tabeel»; aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu:

�Aceasta nu se va înfăptui*,
nici nu se va întâmpla,

deoarece capul* Siriei este
Damascul, şi capul Damascului,
Reţin. Şi, peste şaizeci şi cinci
de ani, Efraim va fi zdrobit şi
nu va mai fi un popor.
Şi capul lui Efraim este Sa-

maria, şi capul Samariei este fiul
lui Remalia. Dacă nu credeţi*, cu
adevărat nu veţi sta în picioare�.
Şi DDDDDomnul i-a vorbit din nou

lui Ahaz, zicând: �Cere* pentru
tine un semn de la DDDDDomnul Dum-
nezeul tău; cere-l fie în adânc,
fie în înaltul de deasupra�. Şi
Ahaz a zis: �Nu voi cere şi nu-L
voi ispiti pe DDDDDomnul�. Şi el a zis:
�Ascultaţi deci, casă a lui David:
Puţin lucru este pentru voi să-i o-
bosiţi pe oameni, de-L obosiţi* şi
pe Dumnezeul** meu? De aceea,
Domnul Însuşi vă va da un semn:
Iată, fecioara* va rămâne însăr-
cinată şi va naşte un Fiu** şi-I
va pune numele Emanuela�. El
va mânca smântânăb* şi miere
până va ştic să refuze răul şi să
aleagă binele. Pentru că înainte*
de a şti copilul să refuze răul şi
să aleagă binele, ţara celor doi**
împăraţi de care te temi va fi pă-
răsită�.

�DDDDDomnul va aduce* asupra ta
şi asupra poporului tău şi asu-
pra casei tatălui tău zile care
n-au venit din ziua când s-a
rupt** Efraim de Iuda: pe împă-
ratul Asiriei.
Şid, în ziua aceea, DDDDDomnul va

fluiera* muştei care este la mar-
ginea râurilor Egiptului şi albi-
nei care este în ţara Asiriei. Şi
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aduce peste ei apele puternice
şi multe ale râului, pe împăra-
tul* Asiriei şi toată gloria lui.
Şi el se va sui în toată albia lui
şi va trece peste toate maluri-
le lui.
Şi va năvăli în Iuda, se va re-

vărsa şi va trece mai departe, va
ajunge* până la gât. Şi întinderea
aripilor sale va umple lărgimea
ţării tale, Emanuele**!
! Însoţiţi-văa*, popoarelor, şi

veţi fi zdrobite; şi plecaţi urechea,
voi toţi care locuiţi departe de
ţară! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdro-
biţi! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdrobiţi!

Faceţi un planb*, şi va fi ză-
dărnicit! Spuneţi un cuvânt, şi nu
va sta** în picioare, pentru că
Dumnezeu este cu� noic�.

Pentru că aşa mi-a vorbit
DDDDDomnul, cu mână tare, şi m-a în-
văţat să nu umblu* pe calea po-
porului acestuia, zicând:

�Să nu numiţi uneltired* tot ce
numeşte poporul acesta uneltire.
Şi nu vă speriaţi** de teama lui,
nici nu vă înfricoşaţi.

Pe DDDDDomnul* oştirilor, pe El
să-L sfinţiţi, şi El să fie temerea**
voastră, şi El să fie înfricoşarea
voastră.
Şi El va fi locaş* sfânt şi pia-

tră** de poticnire şi stâncă de
cădere pentru amândouă casele
lui Israel, cursă şi laţ pentru lo-
cuitorii Ierusalimului.
Şi mulţi* dintre ei se vor po-

ticni, şi vor cădea, şi vor fi sfă-
râmaţi, şi vor nimeri în cursă, şi
vor fi prinşi�.

�Leagă* mărturia, pecetlu-
ieşte** legea între ucenicii� Mei�.
Şi eu Îl voi aştepta* pe DDDDDom-

nul, care Îşi ascunde** faţa de
casa lui Iacov, şi în El mă voi
încrede.

Iată*, eu şi copiii pe care mi
i-a dat DDDDDomnul, suntem semne**
şi minunie în Israel, de la DDDDDom-

nul oştirilor care locuieşte� pe
muntele Sion.
Şi când vă vor zice: �Întreba-

ţi-i pe cei care cheamă* duhurile
morţilor şi pe ghicitorii care şu-
şotesc** şi bolborosesc� ... Să nu
întrebe� un popor pe Dumnezeul
său? Să meargă ei la cei morţi��
pentru cei vii? Să meargă la le-
ge* şi la mărturie! Dacă nu vor-
besc după cuvântul acesta, nu va fi
nici un revărsat** de ziuă pentru ei.
Şi vor cutreiera prin eaf, greu

apăsaţi şi flămânzi. Şi va fi aşa:
când vor flămânzi, se vor mânia
şi vor blestema* pe împăratul lor
şi pe Dumnezeul lor, şi vor privi
în sus; şi se vor uita* la pământ,
şi iată necaz şi beznă, întunericul
neliniştii! şi vor fi alungaţi în în-
tuneric** greu.

Totuşi nu va fi întuneric* pen-
tru ţarag în care era nelinişte. Du-
pă cum în timpurile de altădată**
El a adus dispreţ peste ţara lui Za-
bulon şi ţara lui Neftali, tot aşa
în viitor� va face glorioasă calea
mării de dincolo de Iordan, Gali-
leea naţiunilor.

Poporul* care umbla în întu-
neric a văzut o lumină mare; cei
care şedeau în ţara umbrei mor-
ţii ... lumina a strălucit peste ei.

Tu ai înmulţit* naţiunea, i-ai
mărit bucuria; se bucură înaintea
Ta cu bucuria secerişului, cum se
veselesc când împart** prada.

Pentru că Tu ai sfărâmat ju-
gul poverii lui şi toiagul* de pe
umărul lui, nuiaua asupritorului**
lui, ca în ziua Madianului�.

Pentru că orice încălţăminte
a celui care s-a încălţat pentru
luptă şi veşmântul tăvălit în
sânge vor fi de ars*, material pen-
tru foc.
! Pentru că un Copil* ni S-a

născut, un Fiu** ni S-a dat, şi
domnia� va fi pe umărul Lui; şi-I
vor pune numele: Minunat��,

*Cap. 10.12.

*Cap. 30.28.
**Cap. 7.14.

*Ioel 3.9.

*Iov 5.12.
**Cap. 7.7.
�Cap. 7.14.
Fap. 5.38,39.
Rom. 8.31.

*Ezec. 2.8.

*Cap. 7.2;
30.1.
**1 Pet. 3.14;
3.15.

*Num. 20.12.
**Ps. 76.7.
Lc. 12.5.

*Ezec. 11.16.
**Cap. 28.16
Lc. 2.34.
Rom. 9.33.
1 Pet. 2.8.

*Mt. 21.44.
Lc. 20.18.
Rom. 9.32;
11.25.

*Vers. 1.
**Dan. 12.4.
�Cap. 50.4.
*Cap. 25.9;
30.18.
Hab. 2.3.
Lc. 2.25,38.
**Deut. 31.17
Cap. 1.15;
45.15; 54.8.
*Ev. 2.13.
**Ps. 71.7.
Zah. 3.8.
Lc. 2.34.
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Sfetnic, Dumnezeu puternic*�,
Părinte�* al eternităţiia, Domn**�
al păcii.

Întinderea* domniei Lui şi a
păcii va fi fără sfârşit, pe tro-
nul** lui David şi în împărăţia
Sa, ca s-o întărească şi s-o sus-
ţină cu judecată� şi cu dreptate,
de acum şi pentru totdeauna. Râv-
na�� DDDDDomnului oştirilor va face
aceasta.
" Domnul a trimis un cuvânt în

Iacov şi el cade asupra lui Israel.
Şi tot poporul îl va cunoaşte,

Efraim şi locuitorul Samariei, ca-
re zic în mândria şi în trufia inimii:

�Cărămizile au căzut, dar vom
construi cu pietre cioplite; sico-
morii au fost tăiaţi, dar îi vom în-
locui* cu cedrii�.

De aceea DDDDDomnul îi va ridica
pe potrivnicii lui Reţin împotriva
lui şi-i va întărâtab pe vrăjmaşii lui:

pe aramei din faţăc şi pe filis-
teni din spated; şi vor înghiţi
pe Israel cu gura deschisă. Cu toate
acestea, mânia* Sa nu se abate şi
mâna Sa este tot întinsă.
! Dar poporul nu se întoar-

ce* la Cel care îl loveşte şi nu-L
caută** pe DDDDDomnul oştirilor.

De aceea DDDDDomnul va nimici
din Israel capul* şi coada, ramu-
ra de palmier şi papura, într-o
singură** zi.

Acesta este capul: bătrânul şi
cel onorabil; iar profetul care în-
vaţă minciuni, el este coada.

Pentru că îndrumătorii* po-
porului acestuia îl rătăcesc şi cei
îndrumaţi de ei sunt înghiţiţi,

de aceea Domnul nu Se va bu-
cura de tinerii* lui şi nu Se va în-
dura** de orfanii lui şi de vădu-
vele lui. Pentru că fiecare este un
făţarnic� şi un răufăcător şi orice
gură�� vorbeşte nebunie. Pentru
toate acestea, mânia*� Sa nu se
abate şi mâna Sa este tot întinsă.

! Pentru că răutatea arde* ca
focul, mistuie mărăcini şi spini şi
aprinde desişurile pădurii, şi se
înalţă rotocol într-un stâlp de fum.

De mânia DDDDDomnului oştirilor
este arsă* ţara, şi poporul este ca
un material pentru foc: omul**
nu-l cruţă pe fratele său.
Şi jefuieşte în dreapta, şi este

flămând; şi mănâncă la stânga,
şi nu se satură*. Omul se hră-
neşte** cu carnea braţului său:

Manase cu a lui Efraim şi Efra-
im cu a lui Manase, şi ei împreună
sunt împotriva lui Iuda. Pentru toa-
te acestea, mânia* Sa nu se abate
şi mâna Sa este tot întinsă.

Vai de cei care rostesc* hotă-
rârie nedrepte şi de cei care scriuf

dispoziţii de asuprire,
ca să-l îndepărteze* pe sărac de

la judecată şi să răpească dreptul
celor necăjiţi ai poporului Meu,
ca văduvele** să fie prada lor şi
să despoaie pe orfani!

�Şi ce* veţi face în ziua**
cercetării şi a nimicirii neaştep-
tate care va veni de departe�? La
cine veţi fugi după ajutor şi unde
vă veţi lăsa gloria?�

Ei nu pot decât să se pleceg sub
cei captivi* şi vor cădea sub cei
ucişi**. Cu toate acestea, mânia Sa
nu se abate şi mâna Sa este tot
întinsă.
! �Oh, asirianul! nuiaua* mâ-

niei Mele! Şi toiagul din mâna lor
este indignarea Mea.

Îl voi trimite împotriva* unei
naţiuni făţarniceh şi îi voi da un
ordin** împotriva poporului mâ-
niei Mele, ca să-i prădeze şi să-i
jefuiascăi şi să-i calce în picioa-
re ca pe noroiul de pe străzi�.

Dar el nu judecă* aşa şi ini-
ma lui nu gândeşte astfel; ci în
inima lui este să nimicească şi să
stârpească nu puţine naţiuni.

Pentru că el zice*: �Nu sunt
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toate căpeteniile mele împăraţi?
Nu este Calno* ca şi Carche-

mişul**? Nu este Hamatul� ca şi
Arpadul? Nu este Samaria�� ca şi
Damascul?

După cum mâna mea a ajuns
împărăţiile* idolilor � şi chipurile
lor cioplite erau mai multe decât
ale Ierusalimului şi ale Samariei �

cum am făcut Samariei şi
idolilor ei, nu voi face tot astfel
Ierusalimului şi chipurilor* lui?�
Şi va fi aşa: după ce Domnul

va împlini toată lucrarea* Sa pes-
te muntele Sion şi peste Ierusa-
lim, voi pedepsi** rodul îngâm-
fării inimii împăratului Asiriei şi
gloria ochilor săi trufaşi. Pentru
că a zis*:

�Prin puterea mâinii mele am
făcut-o şi prin înţelepciunea mea,
pentru că sunt inteligent; şi am
mutat** hotarele popoarelor şi
le-am prădat comorile şi am dat
jos, ca un viteaz, pe cei care şe-
deau pe tronuri;
şi mâna* mea a apucat bogă-

ţia popoarelor ca pe un cuib; şi
cum strânge cineva ouăle părăsite,
aşa am strâns eu tot pământul; şi
n-a fost nimeni care să bată din
aripă sau să-şi deschidă gura şi
să ciripească�.

Se va lăuda securea* împo-
triva celui care taie cu ea? Se va
mândri ferăstrăul împotriva celui
care-l mânuieşte? Ca şi cum nu-
iaua l-ar mişca pe cel care o ri-
dică! Ca şi cum toiagul s-ar ridica
de parcă nu ar fi lemna!
! De aceea, Domnul DDDDDumne-

zeul oştirilor va trimite slăbi-
ciune* printre cei graşi** ai lui,
şi sub gloria lui va aprinde o ar-
dere, ca arderea focului.
Şi lumina* lui Israel va fi un

foc şi Sfântul** său o flacără; şi
va aprinde şi va înghiţi� spinii lui
şi mărăcinii lui într-o singură zi;

şi va mistui* gloria pădurii lui
şi a mănoasei lui câmpiib, suflet
şi carne; şi va fi ca un bolnav care
cade în leşin.
Şi rămăşiţa* copacilor pădurii

lui va fi mică: şi un copil îi va pu-
tea scrie numărul.
! Şi va fi aşa: în ziua aceea,

rămăşiţa lui Israel şi cei salvaţi
ai casei lui Iacov nu se vor mai
rezema* pe cel care i-a lovit, ci
se vor rezema pe DDDDDomnul, Sfân-
tul lui Israel, în adevăr.

Rămăşiţa* se va întoarcec, ră-
măşiţa lui Iacov, la Dumnezeul
cel puternic**.

Căci chiar* dacă poporul tău,
Israel, ar fi ca nisipul mării, nu-
mai o rămăşiţă din el se va întoar-
ce; nimicirea** hotărâtăd se va re-
vărsa în dreptate.

Pentru că Domnul* DDDDDumne-
zeul oştirilor va face în mijlocul
întregii ţări o nimicire, da, şi una
hotărâtă.
! De aceea, aşa zice Domnul

Dumnezeul oştirilor:
�Nu te teme* de asirian, popo-

rul Meu care locuieşti în Sion**.
El te va lovi� cu nuiaua şi va ri-
dica toiagul lui asupra ta, în fe-
lul Egiptului.

Pentru că încă foarte puţin*,
şi va fi împlinită furia** şi mânia
Mea, spre nimicirea lor�.
Şi DDDDDomnul oştirilor va stârni

un bici împotriva lui, cum l-a lo-
vit* pe Madian la stânca Oreb. Şi
toiagul** său va fi asupra mării
şi-l va înălţa în felul� Egiptului.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

povara* lui va fi îndepărtată de
pe umărul tău, şi jugul lui de pe
grumazul tău, şi jugul se va
sfărâma din cauza untdelemnu-
luie**.
! El a venit la Aiat, a trecut

prin Migron*, îşi lasă bagajele**
în Micmaş.

*Gen. 10.10.
**2 Cr. 35.20
�Num. 34.8.
��2 Împ. 16.9;
17.6.

*2 Împ. 19.17;
19.18.

*Cap. 2.8.

*2 Împ. 19.31
Cap. 28.21.
**Ier. 50.18.

*2 Împ. 19.22
Cap. 37.24.
Ezec. 28.4.
Dan. 4.30.
**Hab. 2.6-11

*Iov 31.25.

*Ier. 51.20.

*Ps. 106.15.
**Cap. 17.4.

*Cap. 9.18;
30.33.
**Cap. 37.23
�Num. 11.1-3
Cap. 27.4.
Ier. 4.4.
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Au trecut defileul*, fac popas
în Gheba**; Rama se cutremură,
Ghibea� lui Saul a fugit.

Înalţă-ţi glasul, fiică* a Ga-
limului! Ascultă, Laisule**! Săr-
mane Anatot�!

Madmena* fuge; locuitorii
Ghebimului fug căutând adăpost.

Încă o zi de oprire la Nob*.
Ameninţă cu** mâna muntele fi-
icei� Sionului, dealul Ierusali-
mului.

Iată, Domnul DDDDDumnezeul oş-
tirilor taie cu puterea ramurile; şi
cele înalte* vor fi tăiate, iar cele
semeţe vor fi date jos:
şi va face luminiş în desişuri-

le pădurii, cu fierul; şi Libanul*
va cădea sub mâna unuia puternic.
Şi o Odraslă* va ieşi din tul-

pina** lui Isai şi o Ramură� din
rădăcinile�� lui va rodi.
Şi Duhul* DDDDDomnului Se va

odihni peste El, duh de înţelep-
ciune** şi de pricepere, duh de
sfat şi de putere�, duh de cunoş-
tinţă şi de temere de DDDDDomnul.
Şi plăcerea Lui va fi temerea

de DDDDDomnul; şi nu va judeca după*
cele văzuteb de ochii Săi, nici nu
va hotărî după cele auzitec cu
urechile Sale,

ci îi va judeca* pe cei săraci cu
dreptate, şi va hotărî cu nepărti-
nire pentru cei blânzid ai pămân-
tului, şi va lovi** pământul cu nu-
iaua gurii Lui, şi-l va ucide pe
cel rău cu suflarea buzelor Sale.
Şi dreptatea* va fi brâul ră-

runchilor Săi, iar credincioşia**,
brâul coapselor Sale.
Şi lupul* va locui cu mielul şi

leopardul se va culca lângă ied;
şi viţelul şi puiul de leu şi vitele
îngrăşate vor fi împreună, şi le
va mâna un copilaş.
Şi vaca va paşte cu ursoaica,

puii lor se vor culca împreună, şi
leul va mânca paie ca boul.
Şi pruncul care suge se va juca

la gura scorburii năpârcii, şi copi-
lul înţărcat îşi va întinde mâna în
vizuina viperei.

Nu vor face răni*, nici nu vor
nimici pe tot muntele Meu cel
sfânt. Pentru că pământul va fi
plin** de cunoştinţa DDDDDomnului,
aşa cum apele acoperă marea.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

rădăcina* lui Isaie va sta ca steag
al popoarelor**; naţiunile o vor
căuta şi locul� său de odihnă
va fi glorios.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

Domnul Îşi va întinde din nou
mâna, a doua oară, ca să dobân-
dească rămăşiţa* poporului Său,
care va fi rămas, din Asiria**, şi
din Egipt, şi din Patrosf, şi din
Cuşg, şi din Elamh, şi din Şinear,
şi din Hamat, şi din insulelei�
mării.
Şi va înălţa un steag pentru

naţiuni şi-i va aduna pe cei alun-
gaţi ai lui Israel şi-i va strânge pe
cei risipiţi* ai lui Iuda, din cele pa-
tru colţuri ale pământului.
Şi invidia* lui Efraim se va

depărta şi vrăjmaşii lui Iuda vor
fi nimiciţi; Efraim nu-l va invi-
dia pe Iuda şi Iuda nu-l va tul-
bura pe Efraim,

ci vor zbura pe umărul* fi-
listenilor spre apus**. Împreună îi
vor prăda� pe fiii Răsăritului; îşi
vor întinde mâna asupra Edo-
mului�� şi a Moabului, şi fiii lui
Amon vor asculta de ei.
Şi DDDDDomnul va seca* limba

mării Egiptului şi Îşi va mişca
mâna asupra râului cu vântul Său
cel arzător şi-l va despica în şap-
te pâraie, şi-i va face pe oameni
să treacă** peste el cu încălţă-
mintea uscatăj.
Şi va fi o cale* pentru rămă-

şiţa poporului Său, care va fi
rămas din Asiria, cum** a fost
pentru Israel în ziua când s-a suit
din ţara Egiptului.
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Şi, în ziua aceea*, vei zice:
�Îţi voi mulţumia, DDDDDoamne! Pen-
tru că, deşi Te-ai mâniat** pe
mine, mânia Ta a trecut şi m-ai
mângâiat�.

�Iată, Dumnezeu* este salva-
rea mea; voi avea încredere**
şi nu mă voi teme, pentru că Dom-
nul Dumnezeub este tăria� mea şi
cântarea mea şi El a devenitc sal-
varead mea�.

De aceea veţi scoate cu vese-
lie apă* din izvoarele** mântuirii.
Şi, în ziua aceea, veţi zice:

�Mulţumiţi* DDDDDomnului, chemaţi
Numele Lui, faceţi cunoscut prin-
tre popoare faptele** Lui, daţi de
ştire că Numele Său este înălţat�.

Cântaţi psalmi* DDDDDomnului,
pentru că a făcut lucrări măreţe.
Să ştie aceasta tot pământul!

Strigă* şi chiuie, locuitoare a
Sionului, pentru că mare este în
mijlocul tău Sfântul** lui Israel�.
" Profeţiae despre Babilon*,

pe care a văzut-o Isaia, fiul lui
Amoţ.
! Ridicaţi* un steag pe mun-

tele** pleşuvf! Înălţaţi glasul
spre ei, faceţi cu mâna�, ca să in-
tre pe porţile celor aleşi.

�Am poruncit sfinţilor Mei,
da, i-am chemat pentru mânia
Mea pe vitejii* Mei, pe cei care
se bucură de măreţia Mea�.

Se aude glas* de mulţime pe
munţi, ca de mare popor, glas de
vuiet al împărăţiilor naţiunilor
adunate împreună! DDDDDomnul oştiri-
lor cercetează oştirea gata de luptă.

Ei vin dintr-o ţară îndepărta-
tă, de la marginea cerurilor, DDDDDom-
nul şi uneltele mâniei Sale, ca să
nimicească toată ţara.
! Urlaţi, pentru că ziua* DDDDDom-

nului este aproape; va veni ca**
o nimicire de la Cel Atotputernic.

De aceea toate mâinile vor slă-
bi şi orice inimă de om se va topi,
şi se vor înspăimânta; îi vor

cuprinde dureri şi chinuri*, se vor
zvârcoli ca o femeie la naştere;
se vor uita înmărmuriţi unul la al-
tul, feţele lor vor fi de flăcări.
! Iată, ziua* DDDDDomnului vine

nemiloasă, cu furie şi cu mânie
aprinsă, ca să pustiască pămân-
tul; şi-i va nimici pe păcătoşii**
de pe el.

Pentru că stelele* cerurilor şi
constelaţiile lor nu-şi vor da lu-
mina, soarele** se va întuneca la
răsăritul lui şi luna nu-şi va da
lumina.
Şi voi pedepsi* lumea pentru

răutatea ei şi pe cei răi** pentru
nelegiuirea lor. Şi voi face să în-
ceteze trufia celor semeţi şi voi
smeri mândria celor violenţi.

Voi face ca un muritorg să fie mai
de preţ* decât aurul fin, şi un omh

mai mult decât aurul** de Ofir.
De aceea voi cutremura* ce-

rurile şi pământul** va fi clăti-
nat din locul lui, de furia DDDDDomnu-
lui oştirilor şi în ziua� aprinderii
mâniei Sale.
Şi va fi aşa: ca o căprioară

urmărită şi ca o turmă* pe care
n-o adună nimeni, fiecare se va
întoarce** la poporul său şi fie-
care va fugi în ţara sa.

Toţi cei care vor fi găsiţi vor
fi străpunşi* şi toţi cei prinşii vor
cădea prin sabie.
Şi pruncii* lor vor fi zdrobiţi

înaintea ochilor lor, casele lor vor
fi jefuite, iar soţiile lor, violate.
! Iată, voi stârni* împotriva

lor pe mezi, care nu se uită la
argint** şi nu găsesc plăcere în
aur.
Şi arcurile lor îi vor doborî*

pe tineri şi nu vor avea milă de
rodul pântecelui. Ochiul lor nu-i
va cruţa pe fii.
Şi Babilonul*, gloria** împă-

răţiilor, fala mândriei caldeeni-
lor, va fi ca atunci când a nimicit
Dumnezeu Sodoma� şi Gomora.
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Niciodată* nu va mai fi locuit
şi nu va rămâne nimeni în el, din
generaţie în generaţie. Şi ara-
bul** nu-şi va mai întinde cortul
acolo, nici păstorii nu-şi vor cul-
ca turmele acolo.

Ci fiarele* pustiului se vor
culca acolo şi bufniţelea vor um-
ple casele lor. Şi acolo vor locui
struţiib şi acolo se vor juca ţapii
păroşi.
Şi şacalii vor urla unul la al-

tul în cetăţuile* lor, şi câinii săl-
batici în palatele lor plăcute.
Şi timpul lui este aproape**

să vină şi zilele nu i se vor lungi.
Pentru că DDDDDomnul va avea

milă* de Iacov şi din nou** va
alege pe Israel şi-i va aşeza în
odihnă în ţara lor; şi străinul�
se va însoţi cu ei şi se vor lipi
de casa lui Iacov.
Şi popoarele îi vor lua şi-i

vor aduce la locul lor şi casa* lui
Israel îi va stăpânic în ţara DDDDDom-
nului, ca** robi şi roabe. Şi îi vor
lua captivi pe cei care-i ţinuseră
captivi şi vor stăpâni peste asu-
pritorii lor.
Şi va fi aşa: în ziua când

DDDDDomnul îţi va da odihnă* după
necazul tău şi tulburarea ta şi
după robia grea la care ai fost
supus, vei rosti* această cântare
cu tâlcd asupra împăratului Babi-
lonului**, şi vei zice:

�Cum a încetat asupritorul�,
a încetat stoarcerea aurului.

DDDDDomnul a sfărâmat toiagul*
celor răi, sceptrul stăpânitorilor!

Cel* care lovea popoarele cu
furie, cu o lovitură neîncetată, cel
care stăpânea cu mânie peste na-
ţiuni, este persecutat fără cruţare!

Tot pământul se odihneşte,
este liniştit; toţi izbucnesc* în
cântece de bucurie.
! Chiar şi chiparoşii* se bu-

cură de tine, cedrii Libanului,

zicând: «De când ai căzut tu, nici
un tăietor nu s-a suit împotriva
noastră!»

Locuinţa morţilor* de dede-
subt se mişcă pentru tine, ca să
te întâmpine la venirea ta. Pen-
tru tine trezeşte umbrelee, pe toa-
te căpeteniilef pământului; i-a ri-
dicat de pe tronurile lor pe toţi
împăraţii naţiunilor.

Toţi aceştia vor răspunde şi-ţi
vor zice: «Şi tu ai ajuns fără pute-
re ca noi, ai ajuns asemenea nouă!»

Mândria ta a coborât în Locu-
inţa morţilor, cu sunetul harfelor
tale. Viermele s-a aşternut sub tine,
şi viermii te acoperă.
! Cum ai căzut* din ceruri, lu-

ceafăruleg, fiu al zorilor! Eşti a-
runcat la pământ, tu, cel care
subjugai naţiunile!
Şi tu ziceai în inima ta: «Mă

voi înălţa* în ceruri, îmi voi
înălţa** tronul mai presus de
stelele lui Dumnezeu şi voi şedea
pe muntele adunării în adânci-
mile nordului;

mă voi sui peste* înălţimile
norilor, voi fi asemenea** Celui
Preaînalt!»

Dar vei fi coborât* în Locuin-
ţa morţilor, în adâncimile gropii!

Cei care te vor vedea se vor
uita ţintă la tine, te vor privi, zi-
când: «Acesta este omul care a
făcut să se cutremure pământul,
care făcea să se clatine împărăţii,

care a făcut din lume un pus-
tiu* şi i-a distrus cetăţile, care nu
dădea** drumul acasă captivilor
săi?»

Toţi împăraţii naţiunilor, toţi,
stau culcaţi în măreţie, fiecare în
casa lui.

Dar tu eşti azvârlit* afară din
mormântul tău, ca o ramură lepă-
dată, acoperit cu cei ucişi, cu cei
străpunşi de sabie, care coboară
până la pietrele gropii**, ca un trup
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mort călcat� sub picior.
Nu te vei uni cu ei în înmor-

mântare, pentru că ţi-ai pustiit ţa-
ra, ţi-ai ucis poporul. Despre să-
mânţa* răufăcătorilor nu se va
aminti niciodată.
! Pregătiţi înjunghierea fii-

lor lui, pentru nelegiuirea* pă-
rinţilor lor, ca să nu se ridice şi să
stăpânească pământul, nici să um-
ple faţa lumii cu cetăţi�.

�Şi Eu Mă voi ridica împo-
triva lor�, zice DDDDDomnul oştirilor,
�şi voi stârpi din Babilon nume-
le* şi rămăşiţa**, şi pe fiu� şi pe
nepot�, zice DDDDDomnul.

�Şi-l voi face o stăpânire* a
ariciuluia şi bălţi de apă, şi-l
voi mătura cu mătura nimicirii�,
zice DDDDDomnul oştirilor.
! DDDDDomnul oştirilor a jurat,

zicând: �Da, cum am gândit*, aşa
va fi; şi cum am hotărât, aşa
va rămâne:

că-l voi zdrobi* pe asirian în
ţara Mea şi-l voi călca în picioare
pe munţii Mei; şi jugul** lui se va
depărta de pe ei şi povara lui se va
depărta de pe umerii lor.

Acesta este planul* pe care
l-am hotărât cu privire la tot pămân-
tul şi aceasta este mâna** care este
întinsă asupra tuturor naţiunilor�.

Pentru că DDDDDomnul oştirilor a
hotărât*; şi cine se va împotrivi?
Şi mâna Lui este întinsă; şi cine
o va întoarce?
" În anul morţii împăratului

Ahaz a fost profeţiab aceasta.
! Nu te bucura, toată Filis-

tia*, pentru că s-a sfărâmat nu-
iaua** care te-a lovit. Pentru că
din rădăcina şarpelui va ieşi o
năpârcă� şi rodul ei va fi un
şarpe arzător care zboară��.
Şi întâii-născuţi ai săracilor

vor mâncac, şi cei nevoiaşi se vor
culca în siguranţă, dar voi omorî
rădăcina ta prin foamete* şi ră-

măşiţa ta va fi ucisă.
Urlă, poartă! Ţipă, cetate!

Toată Filistia, eşti topită, pentru
că un fum vine de la nord şi nici
unul nu rămâne deoparted din ce-
tele sale.
Şi ce se va răspunde trimi-

şilor* naţiunii? Că DDDDDomnul a
întemeiat** Sionul şi că săracii�
poporului Său îşi vor pune încre-
dereae în el.
" Profeţia despre Moab*.
Pentru că în noaptea când

este pustiit, Ar-Moabul** este dis-
trus; pentru că în noaptea când este
pustiit, Chir-Moabul este distrus!

S-a suit la Baitf şi la Dibon*,
la înălţimi, ca să plângă. Moabul
urlă pentru Nebo şi pentru Me-
deba; toate capetele lor sunt che-
le**, orice barbă este tăiată.

Pe străzile lor, toţi sunt în-
cinşi cu sac*, toţi urlă pe acoperi-
şurile** lor şi în pieţele lor, to-
pindu-se de plânsg�.
Şi Hesbonul* se vaită, şi Ele-

aleul: glasul lor se aude până la
Iahaţ. De aceea, cei înarmaţi ai
Moabului bocesc; le tremură su-
fletul în ei.

Inima* mea scoate strigăte
pentru Moab; fugarii lui aleargă
până la Ţoar**, până la Eglat-
Şelişiah; pentru că suie plângând
coasta� Luhitului; pentru că pe
calea Horonaimului înalţă strigăt
de nimicire.

Pentru că apele Nimrimului*
vor fi pustiii, pentru că iarba s-a
veştejit, verdeaţa s-a dus, nu mai
este nimic verde.

De aceea belşugul pe care l-au
câştigat şi ceea ce au păstrat, ei
le duc la pârâul sălciilor.

Pentru că strigătul înconjoară
hotarele Moabului; urletul său se
aude până la Eglaim, şi vaietul
lui, până la Beer-Elim.

Pentru că apele Dimonuluij

�Cap. 5.25.

*Iov 18.19.
Ps. 21.10;
37.28; 109.13
Cap. 1.4; 31.2

*Ex. 20.5.
Lev. 26.39.
Cap. 13.16.
Mt. 23.35.

*Pr. 10.7.
Ier. 51.62.
**1 Împ. 14.10
�Iov 18.19.

*Cap. 34.11.
Ţef. 2.14.

*Iov 23.13.
Cap. 46.11;
55.8,9.
Fap. 4.28.
*Cap. 10.12;
30.31; 31.8.
**Cap. 9.4;
10.27.
Naum 1.13.

*Cap. 23.9.
Ţef. 3.6,8.
**Ex. 15.12.

*2 Cr. 20.6.
Ps. 33.11.
Pr. 21.30.
Dan.4.31,35.

*2 Împ. 16.20
2 Cr. 28.27.
*Cap. 2.6.
Ier. 47.1-7.
**2 Cr. 26.6.
�Cap. 11.8.
��Cap. 30.6.

*Cap. 8.21;
9.20.
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Ezec.25.8-11
Ţef. 2.8-11.
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*Ier. 48.18,22
**Lev. 21.5.
Cap. 3.24;
22.12.
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**Ier. 48.38.
�Cap. 22.4.
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a Sau �bâtlanului�    b Lit. �povara�    c Lit. �vor paşte�    d Sau �nu lipseşte�    e Sau �îşi vor găsi refugiul�
f Sau �la casă� (casa dumnezeului lui)    g Sau �căzând de plâns�    h Viţea de trei ani    i Lit. �pustiiri�
j Unele ms. �Dibonului�
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sunt pline de sânge; pentru că
voi pune şi mai mult necaz asu-
pra Dimonului: un leu* asupra ce-
lor scăpaţi din Moab şi asupra
rămăşiţei ţării.

Trimiteţi* mielul stăpânito-
rului ţării de la Selaa**, care este
spre pustiu, la muntele� fiicei
Sionului!
Şi va fi aşa: ca pasărea* care

se rătăceşte, ca un cuib risipit,
aşa vor fi fiicele Moabului** la
vadurile Arnonului�.

Sfătuieşte-te, fă dreptateb; fă-ţi
umbra* ca noaptea în amiaza zi-
lei; ascunde-i** pe cei alungaţi,
nu-l descoperi pe fugar.

Cei împrăştiaţi ai Mei să lo-
cuiască temporar cu tine, Moabu-
le; tu să le fii adăpost în faţa pus-
tiitorului; pentru că asupritorul
nu va mai fi, pustiirea va înceta;
cel care calcă în picioare va fi
mistuit din ţară.
Şi un tron* va fi întărit prin

îndurarec: şi, în cortul lui David,
în adevăr, va şedea pe el unul**
care judecă şi caută judecata şi
se grăbeşte să facă dreptate.
! Noi am auzit de îngâmfa-

rea* Moabului � este foarte mân-
dru � de mândria lui şi de aro-
ganţa lui şi de mânia lui: lăudă-
roşiile** lui sunt zadarnice.

De aceea Moabul va urla*
pentru Moab. Fiecare din ei va
urla. Veţi jeli turtele** de stru-
guri aled Chir-Haresetului, foarte
îndureraţi.

Căci câmpiile Hesbonului se
usucă, viţa Sibmei*. Stăpânitorii
naţiunilor i-au călcat în picioare
butucii ei aleşi: ajungeau până
la Iaezer, rătăceau prin pustiu;
ramurile ei se întindeau, treceau
marea.

De aceea voi plânge cu plân-
sul Iaezerului pentru via Sibmei;
vă voi uda cu lacrimile mele,
Hesbonule* şi Elealeule, pentru
că un strigăt a căzut asupra roa-

delor** voastre de vară şi asupra
secerişului vostru.
Şi bucuria şi veselia s-au dus*

din câmpia cea mănoasăe, şi în
vii nu se cântă, nici nu se chiuie.
Călcătorii nu calcă vin în teascuri:
am făcut să înceteze strigătul de
bucurie.

De aceea lăuntrul meu sună*
ca o harfă pentru Moab, şi mărun-
taiele mele pentru Chir-Hares.
Şi va fi aşa: când se va înfă-

ţişa Moabul, când va obosi pe
înălţimi* şi va intra în locaşul său
sfânt ca să se roage, nu va reuşi.

Acesta este cuvântul pe care
l-a rostit DDDDDomnul odinioară de-
spre Moab. Şi acum DDDDDomnul vor-
beşte, zicând: �În trei ani, ca anii
unui lucrător* plătit, gloria Mo-
abului va fi dispreţuită, cu toată
acea mare mulţime; şi rămăşiţa
va fi neînsemnată, micşorată, fă-
ră putere.
" Profeţia despre Damasc.
�Iată, Damascul* încetează

să fie o cetate şi va ajunge o gră-
madă de dărâmături.

Cetăţile Aroerului* sunt pără-
site: vor fi pentru turme; şi ele se
vor culca şi nimeni nu le va face
să se teamă**.
Şi cetăţuia* va dispărea din

Efraim, şi împărăţia din Damasc,
iar rămăşiţa Siriei va fi ca glo-
ria** fiilor lui Israel�, zice DDDDDom-
nul oştirilor.
! Şi va fi aşa: �în ziua aceea,

gloria lui Iacov va păli şi gră-
simea* cărnii lui va slăbi.
Şi va fi ca* secerătorul care

strânge grâul şi seceră spicele cu
braţul său; da, va fi ca unul care
adună spice în valea** Refai-
mului.

Dar vor rămâne* în ea după
cules, ca la bătutul măslinului:
două, trei boabe sus, în vârful
pomului, patru, cinci pe crengile
lui roditoare�, zice DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Israel.
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*2 Împ.17.25
Ier. 50.17.

*2 Împ. 3.4.
Ezra 7.17.
**2 Împ. 14.7
Cap. 42.11.
�Cap. 10.32.

*Pr. 27.8.
**Ier. 48.20,46
�Num.21.13.

*Cap. 25.4;
32.2.
**1 Împ. 18.4

*Dan. 7.14,27
Mica 4.7.
Lc. 1.33.
**Ps. 72.2;
96.13; 98.9.
Cap. 9.7.

*Ier. 48.29.
Ţef. 2.10.
**Cap. 28.15

*Ier. 48.20.
**2 Împ. 3.25

*Num. 32.38.
Ier. 48.32.

*Cap. 15.4.

**Ier. 40.10;
40.12.

*Cap. 24.8.
Ier. 48.33.

*Cap. 15.5;
63.15.
Ier. 48.36.
Filip. 2.1.

*Cap. 15.2.

*Iov 7.1;
14.6.
Cap. 21.16.

*Gen. 14.15;
15.2.
Ier. 49.23.
Amos 1.3.
Zah. 9.1.

*Num. 32.34
**Ier. 7.33.

*Cap. 7.8,16;
8.4.
**Osea 9.11.

*Cap. 10.16.

*Ier. 51.33.
Ioel 3.13.
Mt. 13.30.
**2 Sam. 5.18;
5.22.

*Deut. 4.27.
Cap. 24.13;
27.12.
Obad. 5.
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! În ziua aceea omul va pri-
vi* spre Cel care l-a făcut şi o-
chii lui se vor uita la Sfântul lui
Israel.
Şi nu va privi la altare, lu-

crarea mâinilor lui, nici nu se
va uita la ce au făcut degetele*
lui, nici la aşerea**, nici la chi-
purile soarelui.

În ziua aceea, cetăţile lui în-
tărite vor fi ca locurile goale din-
tr-o pădure deasă şi ca vârful
muntelui pe care l-au părăsit ei
dinaintea fiilor lui Israel. Şi va
fi o pustiire.

Pentru că L-ai uitat* pe Dum-
nezeul** mântuirii tale şi n-ai ţinut
seama de Stânca� puterii tale,
de aceea vei sădi plantaţii plă-
cute şi le vei pune lăstari străini.

În ziua în care le vei sădi, le
vei înconjura cu un gardb şi dimi-
neaţac* vei face să-ţi înflorească
sămânţa; dar culesul roadelor va
fi o grămadă adunată în ziua du-
rerii şi a întristării fără alinared.
! Ah! vuiet de multe popoa-

re!e Vuiesc ca vuietul* mărilor! Şi
torent de popoare care năvălesc
ca** talazul apelor mari!

Popoarele* mugesc ca muge-
tul multor ape; dar El le va mus-
tra** şi vor fugi departe. Şi vor fi
alungate ca pleava� de pe munţi
înaintea vântului şi ca vârtejul de
praf înaintea furtunii.

Către seară, iată tulburare;
înainte de a se face dimineaţă, ele
nu mai sunt. Aceasta este partea
celor care ne prădează şi sorţul
celor care ne jefuiesc.
" Vai de tine, ţară* care um-

breşti cu aripi, care eşti dincolo
de râurile Etiopieif,

care trimiţi împuterniciţi pe
mare şi în corăbii de papirus*

pe ape! Mergeţi, soli iuţi, la o
naţiune** împrăştiată şi pustiită,
la un popor înfricoşător de la în-
ceputul lui, la o naţiune care tot
aşteaptă şi este călcată în pi-
cioare, a cărei ţară este brăzdată
de râurig.

Voi toţi, locuitori* ai lumii, şi
voi, care locuiţi pe pământ, când
se va înălţa un steag pe munţi,
vedeţi, şi când se va suna din
trâmbiţă, auziţi!

Pentru că aşa mi-a spus DDDDDom-
nul: �Mă voi odihni şi voi privi
din locuinţa Mea, ca arşiţa curată
în lumina* soareluih, ca norul de
rouă** în arşiţa secerişului�.

Pentru că înainte de seceriş,
când înflorirea s-a terminat şi
floarea se face aguridă care se
coace, el va tăia mlădiţele cu co-
soarele şi va îndepărta şi va arun-
ca ramurile care se întind.

Vor fi lăsate împreună păsă-
rilor* răpitoare ale munţilor şi
fiarelor pământului; şi păsările
răpitoare vor fi vara peste ele, şi
toate fiarele pământului vor ier-
na peste ele.

În timpul acela I se va aduce*
un dar DDDDDomnului oştirilor de la
un popor împrăştiat şi pustiit
şi de la poporul cel înfricoşător
de la începutul lui, naţiune care
tot aşteaptă şi este călcată în pi-
cioare, a cărei ţară este brăzdată
de râuri, la locul** unde este
Numelei DDDDDomnului oştirilor, la
muntele Sion.
" Profeţia despre Egipt*. Iată,

DDDDDomnul călăreşte** pe un nor
iute şi vine în Egipt. Şi idolii�
Egiptului se clatină înaintea Lui
şi inima�� Egiptului se topeşte
înăuntrul lui.

�Şi-i voi stârni* pe egipteni

*Cap. 10.20.
Osea 3.5; 6.1
Mica 7.7.

*Cap. 2.8,20;
30.22; 31.7.
**Ex. 34.13.
Deut. 7.5.
Mica 5.14.

*Cap. 51.13.
**Ps. 68.19.
Cap. 12.2;
33.2; 61.10;
62.11.
�Deut. 32.4.
Cap. 26.4;
30.29; 44.8.

*Ps. 90.6.

*Cap. 5.30.
Ier. 6.23.
Ezec. 43.2.
Lc. 21.25.
**Ps. 18.4.

*Cap. 33.3.
**Ps. 9.5.
Cap. 41.11.
�Iov 21.18.
Ps. 83.13.
Cap. 29.5.
Osea 13.3.

*2 Împ. 19.9.
Cap. 20.3-5.
Ezec. 30.4;
30.5,9.
Ţef. 2.12;3.10
*Ex. 2.3.

7

8

9

10

11

12

13

14

2

7

8

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

2

2

3

4

6

7

1

2

**Vers. 7.

*Ps. 49.1.

*2 Sam. 23.4
**Pr. 19.12.
Cap. 26.19.
Osea 14.5.

*Cap. 46.11;
56.9.
Ier. 7.33.

*Ps. 68.31.
Cap. 45.14.
Ţef. 3.10.
**Zah. 14.16;
14.17.
Mal. 1.11.

*Ier. 46.13.
**Ps. 18.10.
Mt. 26.64.
�Ex. 12.12.
Ier. 43.12.
��Ios. 2.11.
Cap. 13.7.
*Jud. 7.22.
Mt. 10.21,36

18

19
Profeţie

împotriva
Etiopiei

a Simboluri din lemn ale zeităţii feminine canaanite    b Sau �le vei face să
crească�    c Sau �mâine�    d Sau �secerişul va fugi în ziua culesului şi întristarea
va fi fără alinare�    e Sau �Vai de mulţimea de popoare!�    f Ebr. �Cuş�
g Sau �o naţiune zveltă şi cu pielea netedă, la un popor minunat de la începutul
lui, la o naţiune care măsoară cu frânghie şi calcă în picioare, a cărei ţară o
împart râuri�    h Sau �peste ierburi�    i Lit. �locul Numelui�
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împotriva egiptenilor, şi se vor
bate, fiecare împotriva fratelui
său şi fiecare împotriva aproape-
lui său: cetate cu cetate, împărăţie
cu împărăţie.
Şi duhul Egiptului va pieri

înăuntrul lui şi-i voi înghiţi pla-
nul; şi îi vor căuta* pe idoli şi pe
vrăjitori şi pe cei care cheamă
duhurile morţilor şi pe ghicitori.
Şi-i voi da pe egipteni în mâ-

na unui stăpân* nemilos şi un îm-
părat aspru va împărăţi peste ei�,
zice Domnul DDDDDumnezeul oştirilor.
! Şi apele* vor seca din marea

şi râul va pieri şi se va usca;
şi râurile vor mirosi urât şi

canalele* Egiptuluib se vor deşer-
ta şi se vor usca, trestia şi papura
se vor veşteji.

Livezile de lângă Nil, de pe
malurile Nilului, şi orice este se-
mănat lângă* Nil se va usca, se
va spulbera şi nu va mai fi.
Şi pescarii* se vor jeli, toţi

cei care aruncă undiţa în Nil vor
plânge şi cei care întind plase pe
suprafaţa apelor vor lâncezi.
Şi cei care lucrează inul piep-

tănat şi cei care ţes* bumbac vor
fi daţi de ruşine.
Şi stâlpii săi vor fi sfărâmaţi,

toţi lucrătorii cu plată vor fi cu
sufletul întristat.
!  Au ajuns nebuni de tot

mai-marii Ţoanuluic*, sfătuitorii
înţelepţi ai lui Faraon; sfatul lor
s-a prostit. Cum îi spuneţi voi lui
Faraon: �Eu sunt fiul înţelepţi-
lor**, fiul vechilor împăraţi?�

Unde* sunt deci înţelepţii tăi?
Să-ţi spună ei acum şi să te facă
să ştii ce a hotărât** DDDDDomnul oş-
tirilor asupra Egiptului!

Mai-marii Ţoanului au înne-
bunit, mai-marii* Nofuluid s-au
înşelat şi cei care sunt pietrele
din unghi ale seminţiilor lui au
dus în rătăcire Egiptul.

DDDDDomnul a turnat înăuntrul

lui un duh de ameţeală*; şi au dus
în rătăcire Egiptul în fiecare fap-
tă a lui, cum se clatinăe un om
beat în vărsătura lui.
Şi nu va fi nici o lucrare pentru

Egipt, pe care s-o poată face ca-
pul* sau coada, ramura de palmi-
er sau papura.

În ziua aceea, Egiptul va fi ca*
femeile şi va tremura şi se va
teme de mişcarea mâinii DDDDDomnu-
lui oştirilor, pe care** o mişcă a-
supra lui. Şi ţara lui Iuda va fi o
spaimă pentru Egipt. Oricui i se
va vorbi de ea se va înfricoşa
din cauza planului* DDDDDomnului
oştirilor pe care l-a rânduit îm-
potriva lui.

În ziua aceea vor fi cinci ce-
tăţi în ţara Egiptului, care vor
vorbi* limba Canaanului şi vor
jura** pe DDDDDomnul oştirilor. Una
se va numi: Cetatea Heresuluif.

În ziua aceea, va fi un altar*
pentru DDDDDomnul în mijlocul ţării
Egiptului şi un stâlp** la hota-
rul lui, pentru DDDDDomnul. Şi va fi
drept semn şi mărturie pentru
DDDDDomnul oştirilor în ţara Egiptu-
lui. Pentru că ei vor striga către
DDDDDomnul, din cauza asupritorilor,
şi El le va trimite un salvator*
şi un apărătorg care-i va elibera.
Şi DDDDDomnul Se va face cunoscut
egiptenilor şi egiptenii Îl vor cu-
noaşte pe DDDDDomnul în ziua aceea;
şi se vor închina cu jertfă* şi dar
de mâncare şi vor face o pro-
misiune DDDDDomnului şi o vor îm-
plini. Şi DDDDDomnul va lovi Egiptul;
El va lovi şi va vindeca*. Şi ei
se vor întoarce** la DDDDDomnul, şi
El Se va lăsa înduplecat de ei
şi-i va vindeca.

În ziua aceea va fi o cale*
largă din Egipt în Asiria şi asi-
rianul va veni în Egipt şi egiptea-
nul în Asiria; şi Egiptul va sluji**
împreună cu Asiria. În ziua aceea
Israel va fi al treilea, alături de
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*Cap. 23.3;
23.10.

*Ezec. 47.10.
Hab. 1.15.

*Pr. 7.16.
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*Num. 13.22.
Ps. 78.12,43
Cap. 30.4.
**Gen. 41.38;
41.39.
1 Împ. 4.30.
Fap. 7.22.

*1 Cor. 1.20.
**Cap. 14.24
Rom. 9.17.

*Ier. 2.16.

*1 Împ.22.22
Cap. 29.10.

*Cap. 9.14.

*Ier. 51.30.
Naum 3.13.
**Cap. 11.15

*Cap. 14.24.
Dan. 4.35.

*Ţef. 3.9.
**Cap. 45.23;
65.16.

*Gen. 28.18.
Ex. 24.4.
Ios. 22.10.
**Ios. 4.20.

*Cap. 43.3,11;
45.15,21.

*Cap. 56.7;
60.7.
Zah. 14.16.
Mal. 1.11.

*Cap. 30.26;
57.18.
Ev. 12.11.
**Cap. 27.13;
45.14.
Osea 14.1.
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**Cap. 27.13
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Egipt şi de Asiria, o binecuvân-
tare în mijlocul pământului, pen-
tru că DDDDDomnul oştirilor îi va bi-
necuvânta, zicând: �Binecuvântat
fie Egiptul*, poporul Meu, şi Asi-
ria, lucrarea** mâinilor Mele, şi
Israel, moştenirea Mea�.
" În anul când* a venit Tar-

tana în Asdod, când l-a trimis
Sargon, împăratul Asiriei, şi a
luptat împotriva Asdodului şi
l-a luat, în timpul acela DDDDDomnul
a vorbit prin Isaia, fiul lui Amoţ,
zicând: �Du-te şi dezleagă-ţi sa-
cul de la coapse* şi scoate-ţi san-
daua din picior�. Şi el a făcut
aşa, umblând** gol şi desculţ.
Şi DDDDDomnul a zis: �Cum a um-

blat robul Meu Isaia gol şi des-
culţ, trei ani, drept* semn şi mi-
nune cu privire la Egipt şi cu
privire la Etiopiab, aşa îi va duce
împăratul* Asiriei pe cei captivi
ai Egiptului şi pe cei deportaţi
ai Etiopiei, tineri şi bătrâni, goi
şi desculţi, şi** cu şezutul desco-
perit, spre ruşinea Egiptului. Şi se
vor înspăimânta* şi se vor ruşi-
na de Etiopia, încrederea lor, şi
de Egipt, mândria** lor�. Şi lo-
cuitorii ţărmuluic acestuia vor
zice în ziua aceea: �Iată, aceasta
este încrederea noastră spre care
am fugit după ajutor, ca să fim
salvaţi de împăratul Asiriei; şi
noi, cum* vom scăpa?�
" Profeţia despre pustiul mă-

riid.
Cum* mătură vârtejurile în

sude, aşa vine el din pustiu, dintr-o
ţară înfricoşătoare.

Aspră viziune mi s-a desco-
perit: înşelătorul* lucrează cu în-
şelăciune şi prădătorul prădea-
ză. Suie-te**, Elamulef! Împre-
soară, Medio! Am făcut să în-
ceteze tot suspinul lui.

De aceea coapsele mi s-au

umplut* de durere, m-au cuprins
chinuri ca** şi chinurile unei fe-
mei la naştere. Sunt îndoit de du-
rere, încât nu pot auzig; sunt tul-
burat, încât nu pot vedeah.

Inima mea batei, groaza m-a
cuprins: noaptea* plăcerii mele,
El mi-a schimbat-o în tremur.
! Ei pregătesc* masa, pun

paza, mănâncă, beau: �Treziţi-vă,
căpeteniilor, ungeţi scutul!�
! Pentru că aşa mi-a zis Dom-

nul: �Du-te, pune o santinelă să
spună* ce vede�.
Şi a văzut carej, călăreţi*, doi

câte doi, călăreţi pek măgari, că-
lăreţi pe cămile. Şi a ascultat
cu luare-aminte, cu mare atenţie.
Şi a strigat ca un leu: �Doam-

ne*, stau mereu la turnul de stra-
jă ziua şi sunt pus de veghe în
toate nopţile!�
Şi, iată, vine un car cu oa-

meni, călăreţi doi câte doi! Şi san-
tinela a răspuns şi a zis: �A că-
zut*, a căzut Babilonul! Şi toate
chipurile** cioplite ale dumnezei-
lor lui, El le-a sfărâmat la pământ!�
! O, treieratul* meu, şi ro-

dull ariei mele! Ceea ce am auzit
de la DDDDDomnul oştirilor, Dumne-
zeul lui Israel, v-am vestit.
" Profeţia despre Duma*.
Cineva strigă către mine din

Seir**: �Santinelă, cât mai este
din noapte? Santinelă, cât mai este
din noapte?�

Santinela a zis: �Vine dimi-
neaţa, şi este tot noaptem. Dacă
vreţi să întrebaţi, întrebaţi; în-
toarceţi-vă, reveniţi�.
"  Profeţia împotriva Ara-

biei*. În pădurean Arabiei veţi
petrece noaptea, caravane din
Dedan**!

Aduceţi apă în întâmpinarea
celui însetat. Locuitorii ţării Te-
ma* ies cu pâinea lor înaintea

*Cap. 45.14.
**Ps. 100.3.
Cap. 29.23;
45.11.
Osea 2.23.
Ef. 2.10.

*2 Împ. 18.17

*Zah. 13.4.
Mt. 3.4.
**1 Sam. 19.24
Mica 1.8,11.

*Cap. 8.18.

*Cap. 19.4.
**2 Sam. 10.4
Cap. 3.17.
Ier. 13.22,26
Mica 1.11.

*2 Împ. 18.21
Cap. 30.3,5;
30.7; 36.6.
**Ier. 9.23.

*Mt. 23.33.
Ev. 2.3.

*Zah. 9.14.

*Cap. 24.16;
33.1.
**Cap. 22.6.
Ier. 49.34.
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**Gen. 10.7.
1 Cr. 1.9,32.
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celui fugara,
pentru că ei fug* dinaintea să-

biilor, dinaintea sabiei scoase şi
dinaintea arcului întins şi dina-
intea greutăţii războiului.

Pentru că aşa mi-a zis Dom-
nul: �Încă un an, după anii unui
lucrător* plătit, şi toată gloria
Chedarului** se va duce. Şi rămă-
şiţa numărului arcaşilor � cei
viteji ai fiilor Chedarului � va
fi micşorată, pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel a vorbit.
" Profeţia despre Valea* vizi-

unii.
Ce ai de te sui toată pe aco-

perişuri,
tu, cea plină de vuiet, cetate*

zgomotoasă, cetate voioasă? Oa-
menii tăi ucişi nu sunt ucişi
de sabie, nici morţi în luptă.

Toate căpeteniile tale au fugit
împreună, dar sunt luaţi captivi
fără arcb. Toţi cei care sunt prinşi
în tine sunt luaţi captivi împreună;
ei fugeau departe.

De aceea am zis: �Întoarce-
ţi-vă privirile de la mine, lăsa-
ţi-mă să plâng* cu amar. Nu stă-
ruiţi să mă mângâiaţi pentru
pieireac fiicei poporului meu.
! Pentru că este o zi* de tul-

burare şi de zdrobire şi de în-
curcătură de** la DDDDDomnul Dum-
nezeul oştirilor în Valea viziu-
niid; de surpare a zidului şi de stri-
gare spre munte.
Şi Elamul* poartă tolba; înain-

tează cu care de bărbaţi şi călă-
reţi, şi Chirul** dezveleşte scutul.
Şi va fi aşa: văile tale cele

mai alese se vor umple de care,
şi călăreţii se vor aşeza în linie de
bătaie, la poartă.
Şi El ridică vălul lui Iuda. Şi

tu te-ai uitat în ziua aceea la ar-
ma din casa* pădurii.
Şi aţi văzut că spărturile cetă-

ţii lui David sunt multe, şi aţi
adunat* apele iazului de jos.

Şi aţi numărat casele Ierusa-
limului şi aţi stricat casele, ca să
întăriţi zidul.
Şi aţi făcut un şanţ între*

cele două ziduri, pentru apele**
iazului celui vechi; dar n-aţi pri-
vit spre Cel care l-a făcut, nici nu
v-aţi uitat la Cel care din vechi-
me l-a întocmite.
! Şi, în ziua aceea, Domnul

DDDDDumnezeul oştirilor a chemat la
plâns* şi la bocet şi la raderea**
capului şi la încingere cu sac.
Şi iată bucuria şi veselia*, în-

junghierea boilor şi tăierea oilor,
mâncarea cărnii şi băutul vinu-
lui: �Să mâncăm** şi să bem,
pentru că mâine vom muri!�
Şi s-a descoperit în auzul

meu de la DDDDDomnul oştirilor: �Cu
adevărat*, nu vi se va iertaf

nelegiuirea aceasta până veţi
muri�, zice Domnul DDDDDumnezeul
oştirilor.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeul
oştirilor:

�Du-te, intră la administra-
torul acesta, la Şebna*, care este
mai-mare peste casă şi spune:

«Ce faci aici? Şi pe cine ai
aici, de ţi-ai săpat aici un mormânt
ca unul care îşi sapă* mormân-
tul sus, tăindu-şi în stâncă o lo-
cuinţă pentru sine?

Iată, DDDDDomnul te va azvârli
cu puterea unui viteaz şi te va
acoperi cu totul.

Te va învârti ca pe un ghem
şi te va azvârli ca pe o minge în-
tr-o ţară largă. Acolo vei muri şi
acolo vor fi carele gloriei tale, tu,
ruşinea casei stăpânului tău!
Şi te voi alunga din slujba ta,

şi El te va smulge din starea ta.
Şi va fi aşa: în ziua aceea

îl voi chema pe robul Meu, pe
Eliachim*, fiul lui Hilchia, şi voi
pune pe el tunica ta, şi-l voi în-
tări cu brâul tău şi voi pune au-
toritatea ta în mâna lui, şi el va
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*Cap. 16.14.
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*Ier. 21.13.

*Cap. 23.7;
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*Cap. 15.3.
Ier. 4.19; 9.1.
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*Cap. 37.3.
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Cap. 15.1.

*1 Împ.7.2;
10.17.

*2 Împ. 20.20
2 Cr. 32.4;
32.5,30.

*Neem. 3.16
Ier. 39.4.
**2 Împ. 20.20
2 Cr. 32.3,4.

*Cap. 32.11.
Ioel 1.13; 2.17
**Ezra 9.3.
Cap. 15.2.
Mica 1.16.

*Cap. 5.11,22;
28.7,8.
Lc. 17.26-29
**Cap. 56.12
1 Cor. 15.32.

*1 Sam. 3.14
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fi un tată pentru locuitorii Ierusa-
limului şi pentru casa lui Iuda. Şi
voi pune pe umărul lui cheia* ca-
sei lui David, şi el va deschide
şi nimeni nu va închide, şi el va
închide şi nimeni nu va deschide.
Şi-l voi întări ca* pe un cui în-
tr-un loc tare şi va fi ca un
tron de glorie** pentru casa ta-
tălui său. Şi pe el se va rezemaa

toată gloria casei tatălui său,
urmaşii şi odrasla, toate vasele
cele mici, de la potire până la
urcioareb»�.

�În ziua aceea�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �cuiul care a fost în-
ţepenit într-un loc tare va fi în-
depărtat şi va fi tăiat şi va
cădea, şi povara care era deasu-
pra lui va fi nimicită�, pentru
că DDDDDomnul a vorbit.
" Profeţia despre Tir*.
Urlaţi, corăbii** ale Tarsisu-

lui, pentru că el este pustiit, în-
cât nu mai este nici casă, nici in-
trare! Din ţara� Chitimc li se des-
coperă aceasta.

Amuţiţi*, locuitori ai coas-
teid! Negustorii Sidonului, care
trec peste mare, te-au umplut.
Şi pe ape mari, sămânţa Şi-

horuluie*, secerişul Nilului, era
venitul lui; şi el era piaţa** naţiu-
nilor.

Ruşinează-te, Sidonule*! Pen-
tru că marea a vorbit, tăria mării,
zicând: �N-am avut dureri de
naştere, nici n-am născut, nici
n-am hrănit tineri, nici n-am cres-
cut fecioare�.

Ca şi la ştirea despre Egipt*,
vor tremura la ştirea despre Tirf.
! Treceţi la Tarsis! Urlaţi, lo-

cuitori ai coastei!
Aceasta este cetatea voastră

cea veselă*, a cărei obârşie este
din zilele vechi? Picioarele ei o
vor duce să locuiască departe!

Cine a hotărât aceasta împo-

triva Tirului care împărţea* cu-
nuni, ai cărui negustori erau că-
petenii, ai cărui comercianţi erau
cei onoraţi ai pământului?

DDDDDomnul oştirilor a hotărât*
aceasta, ca să întineze** mândria
oricărei glorii, ca să-i umilească
pe toţi cei onoraţi ai pământului.
!  Revarsă-te peste ţara ta,

ca Nilul, fiică a Tarsisului. Nu mai
este nici o piedicăg!

El Şi-a întins* mâna asupra
mării, a clătinat** împărăţiile;
DDDDDomnul a dat poruncă în privin-
ţa Canaanului, să i se distrugă
întăriturile.
Şi a zis: �Nu te vei mai bu-

cura*, fecioară asuprităh, fiică a
Sidonului! Ridică-te, treci la Chi-
tim**; nici acolo nu vei avea
odihnă!

Iată ţara caldeenilor! Poporul
acesta nu mai este. Asirianul l-a
întemeiat pentru locuitorii* pus-
tiuluii: ei şi-au ridicat turnurile,
i-au surpat palatele; El l-a pre-
făcut în dărâmături.

Urlaţi, corăbii* ale Tarsisului,
pentru că vi s-a pustiit întăritura.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

Tirul va fi dat uitării şaptezeci*
de ani, cât zilele unui împărat. La
sfârşitul celor şaptezeci de ani
va fi pentru Tir ca în cântarea
curvei:

�Ia o harfă, dă ocol cetăţii, cur-
vă uitată! Atinge cu măiestrie cor-
zile, cântă multe cântece, ca să-şi
amintească de tine�.
Şi va fi aşa: la sfârşitul celor

şaptezeci* de ani, DDDDDomnul va
cerceta Tirul; şi el se va întoarce
la câştigul lui; şi el se va pros-
titua** cu toate împărăţiile lumii
de pe faţa pământului. Şi marfa
lui şi câştigul lui vor fi sfinte*
pentru DDDDDomnul: nu vor fi strânse,
nici păstrate; pentru că marfa lui
va fi pentru cei care locuiesc

*Iov 12.14.
Apoc. 3.7.

*Ezra 9.8.
Zah. 10.4.
**1 Sam. 2.8

*Ios. 19.29.
1 Împ. 5.1.
Ezec. 26.2.
**Cap. 2.16.
�Gen. 10.4.
Ezec. 27.6.

*Cap. 47.5.

*Ios. 13.3.
Cap. 19.7-9.
**Ezec. 27.3.

*Gen. 10.15;
10.19.
Ios. 11.8.
Jud. 10.6.

*Cap. 19.16.

*Cap. 22.2;
32.13.

*Ezec. 28.2;
28.12.

*Cap. 2.11.
**Iov 40.11;
40.12.
Dan. 4.37.

*Ex. 14.21.
Cap. 14.26.
**Cap. 13.13

*Ezec. 26.13;
26.14.
Apoc. 18.22.
**Vers. 1.

*Ps. 72.9.

*Cap. 2.16.
Ezec. 27.25;
27.30.

*Ier. 25.11;
25.22.

*Vers. 15.
**Ezec. 16.25
Naum 3.4.
Apoc. 17.2.

*Ex. 28.36.
Zah. 14.20;
14.21.
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înaintea DDDDDomnului, ca să mănân-
ce şi să se sature şi să aibă veş-
minte trainicea.

Iată, DDDDDomnul goleşte ţarab şi
o pustieşte şi o răscoleştec şi îi ri-
sipeşte pe locuitorii ei!
Şi îi va fi poporului ca şi preo-

tului*, slujitorului ca şi stăpânului
său, slujnicei ca şi stăpânei sale,
cumpărătorului** ca şi vânzătoru-
lui, celui care dă cu împrumut ca
şi celui care ia cu împrumut, ce-
lui care dă cu dobândă ca şi da-
tornicului.
Ţara va fi golită de tot şi pus-

tiită de tot, pentru că DDDDDomnul a
spus cuvântul acesta.
Ţara jeleşte, se veştejeşte; lu-

mea lâncezeşte, se veştejeşte; po-
porul mândru al ţării lâncezeşte.
Şi ţara* este întinată sub lo-

cuitorii ei, pentru că au călcat
legile, au schimbat rânduielile,
au rupt legământul cel veşnic.

Pentru aceasta blestemul* în-
ghite ţara şi locuitorii ei sunt so-
cotiţi vinovaţid; de aceea, locuito-
rii** ţării sunt arşi şi au rămas
puţini oameni.

Mustul* jeleşte, viţa lânce-
zeşte, toţi cei care erau cu inima
voioasă suspină.

Veselia tamburinelor înce-
tează*, vuietul celor care se ve-
selesc se sfârşeşte, bucuria harfei
încetează.

Nu beau vin cântânde, bău-
tura tare este amară pentru cei
care o beau.

Cetatea pustiirii este sfărâ-
mată; fiecare casă este închisă,
nimeni nu intră în ea.

Pe străzi se strigă pentru vinf.
Orice* bucurie este întunecată,
veselia ţării s-a dus.

Pustiirea rămâne în cetate şi
poarta este lovită  � o dărâmătură,
! pentru că aşa va fi în mij-

locul ţării, între popoare, ca* scu-

turatul unui măslin, ca strânge-
rea boabelor după sfârşitul cule-
sului viei.
! Aceştiag îşi vor înălţa gla-

sul, vor chiui; pentru măreţia
DDDDDomnului, vor striga tare de la
mare.

De aceea, glorificaţi* pe DDDDDom-
nul în răsărith, Numele** DDDDDom-
nului Dumnezeului lui Israel, în
insulele� măriii.

De la margineaj pământuluik

am auzit cântări: �Glorie Celui
Drept!�
Şi eu am zis: �Vai, sunt pier-

dut! Sunt pierdut! Vai de mine!�
Înşelătorii* s-au purtat cu înşe-
lăciune; da, înşelătorii s-au pur-
tat cu multă înşelăciune.

Groaza* şi groapa şi cursa
sunt asupra ta, locuitor al ţăriil!
Şi va fi aşa: cel care fuge

dinaintea strigătului de groază va
cădea în groapă, şi cel care se
ridică din mijlocul gropii va fi
prins în cursă; pentru că stăvi-
larele* de sus sunt deschise şi
temeliile** pământului se clatină.

Pământul este cu totul sfărâ-
mat*, pământul se desface, pă-
mântul este zguduit cu putere.

Pământul se clatină* încoace
şi încolo ca un om beat şi se zgu-
duie ca o colibă de noapte; şi
fărădelegea** lui apasă greu asu-
pra lui şi el cade şi nu se mai
ridică.
! Şi va fi aşa: în ziua aceea,

DDDDDomnul va pedepsi oştirea* ce-
lor de sus, din înalt, şi pe împă-
raţii** pământului, de pe pământ.
Şi vor fi strânşi ca adunare a

celor întemniţaţi pentru groapă
şi vor fi puşi în închisoare şi
după multe zile vor fi pedepsiţi.
Şi luna* va roşi, şi soarele se

va ruşina. Pentru că DDDDDomnul oş-
tirilor va împărăţi** pe muntele
Sion� şi în Ierusalim şi înaintea

*Cap. 25.3.
**Mal. 1.11.
�Cap. 11.11;
42.4.

*Cap. 21.2;
33.1.
Ier. 3.20; 5.11

*1 Împ. 19.17
Ier. 48.43,44.
Amos 5.19.

*Gen. 7.11.
**Ps. 18.7.

*Vers. 1.
Ier. 4.23.

*Cap. 19.14;
28.7.
**Cap. 1.28;
43.27.

*Cap. 10.12;
13.11.
**Ps. 76.12.

*Cap. 13.10;
60.19,20.
Zah. 14.6,7.
**Apoc.19.6
�Mica 4.7.
Ev. 12.22.
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*Osea 4.9.
**Ezec. 7.12;
7.13.

*Gen. 3.17.
Num. 35.33.

*Mal. 4.6.
**Cap. 1.31;
9.19.

*Cap. 16.8,9.
Ioel 1.10,12.

*Ier. 7.34;
16.9; 25.10.
Ezec. 26.13.
Osea 2.11.
Apoc. 18.22.

*Cap. 16.10;
32.13.

*Cap. 17.5,6;
27.12.

a Sau �alese�    b Sau �pământul�, în tot paragraful    c Lit. �o răstoarnă�    d Sau �sunt pustiiţi�    e Lit.
�cu cântec�    f Sau �din cauza vinului�    g Oamenii cruţaţi din împrăştierea lui Israel    h Sau �în ţările
luminii�    i Sau �din apus�    j Lit. �Din aripa�    k Sau �ţării�    l Sau �al pământului�

24Iuda pustiit

24:1
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Ierusalimul
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bătrânilor Săi în gloriea��.
DDDDDoamne, Tu eşti Dumnezeul

meu*; Te voi înălţa, voi lăuda
Numele Tău, pentru că ai făcut**
lucruri minunate, planuri� de de-
mult, care sunt credincioşie şi
adevăr.

Pentru că ai făcut din cetate o
movilă, din cetatea întărită o dă-
râmătură*, ca palatul străinilor să
nu mai fie o cetate; niciodată nu
va mai fi reconstruit.

De aceea, poporul cel puternic
Te va glorificab*, cetatea naţiuni-
lor care înspăimântă se va teme
de Tine.

Pentru că Tu ai fost o întăritu-
ră* pentru cel sărac, o întăritură
pentru cel nevoiaş în strâmtorarea
lui, un adăpost** împotriva furtu-
nii, o umbră împotriva arşiţei, pen-
tru că suflarea celor asupritori a fost
ca furtuna care se izbeşte de un zid.

Tu ai potolit zarva străinilor
ca pe arşiţa unui loc uscat; ca  ar-
şiţa la umbra unui nor, aşa va fi
smerită cântarea celor asupritori.
! Şi DDDDDomnul oştirilor va face*

pe muntele** acesta tuturor�
popoarelor un ospăţ cu mâncă-
ruri grase, un ospăţ cu vinuri
vechic, cu mâncăruri grase, pline
de măduvă, cu vinuri vechi, bine
limpezite.
Şi va înghiţi în muntele aces-

ta faţa vălului care înfăşoară toa-
te popoarele şi învelitoarea* care
acoperă toate naţiunile.

El va înghiţi* moartea pentru
totdeaunad. Şi Domnul DDDDDumne-
zeu va şterge** lacrimile de pe
toate feţele şi va îndepărta dispre-
ţul� poporului Său de pe tot pă-
mântul, pentru că DDDDDomnul a vorbit.
! Şi, în ziua aceea, se va zice:

�Iată, acesta este Dumnezeul
nostru; pe El L-am aşteptat* şi El
ne va mântui. Acesta este DDDDDom-
nul: L-am aşteptat, ne vom bu-
cura** şi ne vom desfăta în mân-

tuirea Lui�.
Pentru că mâna DDDDDomnului se

va odihni pe muntele acesta; şi
Moabul* va fi călcat în picioare
sub el, cum se calcă paiele în bă-
legar,
şi îşi va întinde* mâinile în

mijlocul lui, cum le întinde îno-
tătorul ca să înoate; şi El le va
doborî** mândria odată cu unel-
tirile mâinilor lor.
Şi cetăţuia întăriturilor* zi-

durilor tale, El o va doborî, o va
da jos, o va arunca la pământ,
în ţărână.

În ziua aceea, în ţara lui Iuda
se va cânta cântarea aceasta:

�Avem o cetate tare; El a pus
mântuirea* drept ziduri şi întă-
rituri.

Deschideţi* porţile şi va intra
naţiunea cea dreaptă, care păzeş-
te credincioşia.

Tu vei păzi în pace* desă-
vârşităe mintea care se sprijină
pe Tine, pentru că se încrede în
Tine.

Încredeţi-vă* în DDDDDomnul pen-
tru totdeauna, pentru că în Elf,
DDDDDomnul, este stânca** veacurilor.

Pentru că El îi coboară pe cei
care locuiesc în înălţime, El sme-
reşte cetatea* cea înălţată, o co-
boară până la pământ, o aruncă
în ţărână.

Piciorul o va călca*, picioarele
celor întristaţi, paşii celor săraci.
! Calea* celui drept este ne-

tedă; Tu, Cel Drept, netezeştig**
calea celui drept.

Da, pe calea judecăţilor* Tale,
DDDDDoamne, Te-am aşteptat; sufletul
nostru doreşte Numele** Tău şi
amintirea Ta.

Sufletul meu Te doreşte noap-
tea*; da, duhul meu înăuntrul
meu Te caută** devreme; căci
atunci când judecăţile Tale sunt
pe pământ, locuitorii lumii înva-
ţă� dreptatea.

��Apoc. 22.5

*Ex. 15.2.
Cap. 7.13.
**Ps. 40.5;
98.1.
�Num. 23.19
Ef. 1.11.

*Cap. 21.9;
23.13.
Ier. 51.37.

*Cap. 24.15.
Apoc. 11.13.

*Cap. 14.32;
17.10.
**Cap. 4.6;
32.2.

*Pr. 9.2.
Mt. 22.4.
**Cap. 2.2,3.
�Dan. 7.14.
Mt. 8.11.

*2 Cor. 3.15.
Ef. 4.18.

*Osea 13.14.
1 Cor. 15.54.
Apoc. 20.14;
21.4.
**Cap. 30.19;
35.10; 51.11;
65.19.
Apoc. 7.17.
�Ps. 69.9;
89.50,51.
Cap. 51.7;
54.4.

*Gen. 49.18.
Tit 2.13.
**Ps. 20.5.
Cap.35.1,2,10
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*Cap. 16.14.
Ier. 48.1.
Ezec. 25.8.
Amos 2.1-3.
Ţef. 2.9.

*Cap. 5.25;
14.26.
**Iov 40.11.

*Cap. 26.5.

*Cap. 60.18.

*Ps. 118.19.

*Vers. 12.
Cap. 27.5;
57.19; 66.12.

*Cap. 12.2;
50.10; 51.5.
**Cap. 17.10;
30.29; 44.8.

*Cap. 25.12;
32.19.

*Cap. 28.3.

*Cap. 57.2.
**Ps. 25.4.
Cap. 42.16;
52.12.

*Cap. 51.4;
56.1; 64.5.
**Cap. 12.4;
24.15; 25.1.

*Ps. 63.6;
77.2; 119.62.
Cânt. 3.1.
Cap. 50.10.
Lc. 6.12.
**Ps. 63.1.
Mt. 6.33.
�Cap. 55.6.
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a Sau �şi va fi glorie înaintea bătrânilor Săi�    b Sau �Te va onora�    c Lit. �Vinuri care au stat pe drojdii�
d Sau �prin victorie�    e Lit. �în pace, pace�    f Ebr. �Yah�    g Sau �cântăreşti�
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după tine. Ascunde-te** pentru
puţine clipe, până va trece mânia�.

Pentru că, iată, DDDDDomnul iese*
din locul Său ca să pedepseas-
că** nelegiuirea locuitorilor pă-
mântului asupra lor; şi pământul
va da pe faţă� sângele său şi
nu-i va mai acoperi pe ucişii săi�.

În ziua aceea, DDDDDomnul va
pedepsi cu sabia Sa cea grea
şi mare şi tare pe leviatan*, pe
şarpele cel iute, da, pe leviatan,
pe şarpele cel inelat, şi-l va ucide
pe balaurul** din mare.
! În ziua aceea va fi o vie*

de vin curath; cântaţi despre ea:
�Eu*, DDDDDomnul, o păzesc, o voi

uda în orice clipă; o voi păzi**
noapte şi zi, ca nimeni să n-o va-
tămei.

N-am nici o mânie în Mine.
Oh, dacă mărăcini* şi spini Mi-ar
sta împotrivă, aş merge la luptă
împotriva lor, i-aş arde** pe toţi.

Sau mai bine să caute* tăria
Mea; să facă** pace cu Mine;
da, să facă pace cu Mine!�
! În viitor, Iacov va prinde

rădăcină*, Israel va înflori** şi
va înmuguri şi va umple faţa lu-
mii cu rod.

L-a lovit El aşa cum i-a lo-
vit* pe cei care l-au lovit pe el?
A fost el ucis aşa cum au fost
ucişi cei pe care i-a ucis El?

Cu măsură* te-ai certat cu
eaj, când ai alungat-o; El a
îndepărtat-o cu vântul Său pu-
ternic, în ziua vântului** de ră-
sărit.

Deci cu aceasta se va ispăşi*
nelegiuirea lui Iacov; şi acesta
este tot rodul îndepărtării păca-
tului său: când va face toate
pietrele altarului ca pietrele de
var care sunt sfărâmate în bucăţi,
aşerele şi chipurile soareluik nu
vor mai sta în picioare.
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*Ecl. 8.12.
Rom. 2.4.
**Ps. 143.10.

*Iov 34.27.
Ps. 28.5.
Cap. 5.12.

*Vers. 3.

*2 Cr. 12.8.

*Deut. 4.28.
Ps. 135.17.
Hab. 2.19.
**Cap. 10.3.

*Cap. 9.3.
**Cap. 33.17

*Cap. 37.3.
Osea 5.15.

*Cap. 13.8;
21.3.
Ioan 16.21.

*Cap. 33.11;
59.4.
**Ps. 17.14.

*Cap. 25.8.
Ezec. 37.1-14
Dan. 12.2.
Osea 13.14.
**Ef. 5.14.

*Ex. 12.22.
Ps. 91.1,4.

**Ps. 30.5.
2 Cor. 4.17.
�Cap. 10.5;
13.5.

*Mica 1.3.
Iuda 14.
**Cap. 13.11
�Iov 16.18.
Lc. 11.50.

*Iov 3.8.
Ps. 74.14.
**Cap. 51.9.
Ezec. 29.3;
32.2.

*Ps. 80.8.
Cap. 5.1.
Ier. 2.21.

*Cap. 58.11.
**1 Sam. 2.9
Cap. 31.5.
Ioan 10.28.

*2 Sam. 23.6
Cap. 9.18.
**Cap. 33.12
Mt. 3.12.
Ev. 6.8.

*Cap. 12.2;
25.4.
**Iov 22.21.
Rom. 5.1.
2 Cor. 5.20.

*Cap. 37.31.
**Cap. 35.1.
Osea 14.5,6.

*Cap. 10.12;
10.17; 30.31.

*Iov 23.6.
Ps. 6.1; 78.38
Ier. 30.11.
1 Cor. 10.13.
**Ier. 4.11.
Ezec. 19.12.

*Cap. 1.25.
Dan. 11.35.
Rom. 11.27.
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a Sau �vor vedea şi vor fi ruşinaţi de gelozia lor faţă de popor�    b Sau �Tu ai dus-o departe, spre toate
marginile pământului�    c Sau �pământului�    d Sau �împreună cu trupul meu mort, ei�    e Lit. �luminilor�
f Sau �ţara�    g Sau �umbrele�    h Sau �vie plăcută�    i Sau �să n-o pedepsească�    j Israel, văzut ca
femeie    k Sau �stâlpii soarelui�

Dacă* se va face îndurare ce-
lui rău, el nu învaţă dreptatea;
în ţara** dreptăţii el va nedrep-
tăţi şi nu se va uita la măreţia
DDDDDomnului.

Mâna Ta, DDDDDoamne, este înăl-
ţată, dar ei n-o văd*; dar vor
vedea râvna Ta pentru poporul
Tău şi vor fi ruşinaţia; da, focul
îi va mistui pe vrăjmaşii Tăi.
! DDDDDoamne, Tu vei porunci

pace* pentru noi, pentru că ai şi
împlinit toate lucrurile noastre
pentru noi.

DDDDDoamne, Dumnezeul nostru,
alţi* domni în afară de Tine au
domnit peste noi; dar numai prin
Tine vom aminti Numele Tău.

Cei morţi* nu vor trăi: um-
brele nu se vor ridica, pentru că
Tu i-ai pedepsit** şi i-ai nimicit
şi le-ai şters toată amintirea.

Ai înmulţit* naţiunea, DDDDDoam-
ne, ai înmulţit naţiunea. Tu ai fost
glorificat, Tu ai lărgit** toate
hotarele ţăriib.

DDDDDoamne, în strâmtorare* Te-au
căutat, şi-au vărsat în şoaptă
rugăciunea, când pedeapsa Ta
era asupra lor.

Ca o femeie însărcinată, a-
proape* de naştere, în dureri,
care strigă în durerile ei, aşa am
fost noi înaintea Ta, DDDDDoamne.

Am fost însărcinaţi, am fost
în dureri de naştere*, şi parcă
am fi născut vânt; n-am adus
salvare ţăriic şi locuitorii lumii
n-au căzut**.
! Morţii* Tăi vor trăi, tru-

purile mele moarted se vor ridi-
ca. Treziţi-vă** şi cântaţi de
bucurie, locuitori ai ţărânii! Pen-
tru că roua Ta este roua dimi-
neţilore şi pământulf va arunca
afară pe cei morţig.

�Vino, poporul Meu, intră* în
camerele tale şi închide-ţi uşile

26:10

Restabilirea
lui Israel

27



741

ISAIA

Pentru că cetatea întărită a
rămas singură, o locuinţă lăsată
şi părăsită ca un pustiu; acolo*
va paşte viţelul şi acolo se va
culca şi îi va mânca ramurile.

Când crengile ei se vor usca,
se vor rupe; femeile vor veni şi
le vor pune pe foc. Pentru că a-
cesta este un popor lipsit* de in-
teligenţă, de aceea Cel care l-a fă-
cut** nu va avea milă de el, şi
Cel care l-a întocmit nu Se va
îndura de el.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

DDDDDomnul va scutura* roade de la
cursul râului până la pârâul
Egiptului şi veţi fi adunaţia**
unul câte unul, fii ai lui Israel!
Şi va fi aşa: în ziua aceea se
va suna* din trâmbiţa cea mare
şi vor veni cei care piereaub în
ţara Asiriei şi cei împrăştiaţi în
ţara Egiptului şi se vor închina**
DDDDDomnului pe muntele cel sfânt,
în Ierusalim.
" Vai de cununa mândră a

beţivilor* lui Efraim şi de floarea
ofilită a podoabei lui strălucite,
care este pe culmea văii mănoasec

a celor doborâţi de vin!
Iată, Domnul are pe unul tare

şi puternic, ca* o furtună cu grin-
dină şi un vârtej distrugător; ca o
furtună de ape puternice care
năvălesc, o va surpa la pământ cu
mâna.

Cununa mândră a beţivilor lui
Efraim va fi călcată* în picioare;
şi floarea ofilită a podoabei

lui strălucite, care este pe culmea
văii mănoase, va fi ca o smo-
chină* timpurie, înaintea verii: de
îndată ce o vede cineva, de-abia
este în mâna lui, că o şi înghite.
! În ziua aceea, DDDDDomnul oş-

tirilor va fi o cunună* a gloriei şi
o diademă a frumuseţii pentru
rămăşiţa poporului Său,
şi duh* de judecată pentru

cel care şade la judecată, şi tărie

pentru cei care întorc lupta îna-
poi la poartă.
! Dar şi aceştia se rătăcesc*

de vin şi se clatină din cauza bău-
turii tari. Preotul şi profetul s-au
rătăcit din cauza băuturii tari. Sunt
înghiţiţi de vin, se clatină din
cauza băuturii tari: au rătăcit în
viziune, s-au poticnit în judecată.

Pentru că toate mesele sunt
pline de vărsătură* murdară, în-
cât nu mai este nici un loc.

Pe cine* să înveţe El cunoş-
tinţa? Şi pe cine să facă El să în-
ţeleagă ce s-a spus? Pe cei înţăr-
caţi** de la lapte, luaţi de la sân?

Pentru că este poruncă* peste
poruncă, poruncă peste poruncă,
regulă peste regulă, regulă peste
regulăc, puţin aici, puţin acolo.

Pentru că prin buze gângave
şi printr-o limbă* străină va vor-
bi El poporului acestuia,

căruia i-a zis: �Aceasta este
odihna*! Lăsaţi-l pe cel obosit să
se odihnească. Şi aceasta este
înviorarea!� Dar ei n-au vrut să
asculte.

De aceea, cuvântul DDDDDomnului
va fi pentru ei: poruncă peste po-
runcă, poruncă peste poruncă,
regulă peste regulă, regulă peste
regulă, puţin aici, puţin acolo, ca
să umble şi să cadă* pe spate şi
să fie zdrobiţi şi să cadă în cur-
să şi să fie prinşi.
! De aceea, ascultaţi cuvân-

tul DDDDDomnului, oameni batjoco-
ritori*, conducători ai poporului
acestuia care este în Ierusalim!

Pentru că aţi zis: �Noi am fă-
cut legământ* cu moartea şi am
făcut învoială cu Locuinţa mor-
ţilor: când va trece urgia** care
copleşeşte, nu va veni la noi, pen-
tru că� ne-am făcut din minciună
locul nostru de scăpare şi ne-am
ascuns sub neadevăr�,

de aceea, aşa zice Domnul
Dumnezeu: �Iată, pun ca temelie
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Amos 2.4.
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în Sion o piatră*, o piatră încer-
cată, o piatră preţioasă, de unghi,
o temelie sigurăa; cel care se în-
crede nu se va grăbib!
Şi voi face din judecată* o li-

nie de măsurat şi din dreptate un
fir cu plumb. Şi grindina va mă-
tura** locul de scăpare al min-
ciunii şi apele vor năpădi ascun-
zişul.
Şi legământul* vostru cu moar-

tea va fi desfiinţat** şi învoiala
voastră cu Locuinţa morţilor nu
va sta în picioare; când va trece
urgia care copleşeşte, veţi fi căl-
caţi de ea.

Ori de câte ori va trece, vă
va lua. Pentru că dimineaţă după
dimineaţă va trece, zi şi noapte;
şi va fi o groază numai să auzi
ştirea�.

Pentru că patul este prea
scurt, ca să te întinzi pe el, şi
învelitoarea* prea îngustă, ca să
te înfăşori în ea.

Pentru că DDDDDomnul Se va ridi-
ca întocmai ca pe muntele Pe-
raţim*, Se va mânia ca în va-
lea Gabaonului**, ca să-Şi facă
lucrarea� Sa, lucrarea Sa ciu-
dată, şi să îndeplinească fapta
Sa, fapta Sa neobişnuită.
Şi acum, nu fiţi batjocoritori,

ca nu cumva legăturile voastre
să fie făcute mai tari. Pentru că
am auzit de la Domnul DDDDDumne-
zeul oştirilor despre o nimicire,
şi una  hotărâtă* asupra întregii
ţări.
! Plecaţi urechea şi ascultaţi

glasul meu, fiţi atenţi şi ascultaţi
cuvântul meu!

Ară plugarul toată ziua, ca să
semene? Toată ziua îşi brăzdea-
ză şi îşi grăpează el pământul?

După ce i-a netezit suprafaţa,
nu va arunca el mărar, şi nu va
presăra el chimen, şi nu va pune
grâul în rânduric şi orzul la locul
său şi alacul în brazda sa?

Pentru că Dumnezeul lui îl
îndrumă în judecată şi-l învaţă.

Pentru că mărarul nu se tre-
ieră* în leasă şi roata carului nu
se rostogoleşte peste chimen, ci
mărarul se bate cu băţul şi chi-
menul cu nuiaua.

Grâul pentru pâine este zdro-
bit, pentru că nu-l va treiera me-
reu; şi nu-l zdrobeşte dacă trece
cu roata carului său şi cu caii săi
peste el.
Şi aceasta vine de la DDDDDomnul

oştirilor. El este minunat* în sfat,
mare în înţelepciune.
" Vai de Arield, de Ariel, ce-

tatea în care şi-a aşezat* David
tabăra! �Adăugaţi an la an; lăsaţi
sărbătorile să-şi facă ocolul lor.

Dar voi strâmtora Arielul şi
va fi durere şi întristare*; şi-Mi
va fi ca un Ariel.
Şi voi aşeza tabăra* împotri-

va ta de jur-împrejur şi te voi în-
conjura cu turnurie şi voi ridica
întărituri împotriva ta.
Şi vei fi coborât, vei vorbi din

pământ*, şi vorbirea ta va fi sla-
bă din ţărână, şi glasul tău va fi
ca al celui care cheamă duhurile
morţilor, din pământ; şi vorbirea
ta va fi o şoaptăf din ţărână.
Şi mulţimea vrăjmaşilor* tăi

va fi ca pulberea măruntă, şi mul-
ţimea asupritorilor ca pleava**
care trece; şi aceasta va fi într-o
clipă, deodată��.

Vei fi cercetată* de DDDDDomnul
oştirilor cu tunet** şi cu cutre-
mur şi cu vuiet mare, cu vârtej de
vânt şi furtună, şi flacără de foc
mistuitor.
Şi mulţimea* tuturor naţiu-

nilor care luptă împotriva lui Ariel
şi toţi care vor lupta împotriva
lui şi împotriva întăriturilor lui
şi-l vor strâmtora vor fi ca visul
unei viziuni** de noapte.
Şi va fi ca flămândul care

visează şi, iată, mănâncă, şi se

*Gen. 49.24.
Ps. 118.22.
Mt. 21.42.
Fap. 4.11.
Rom. 9.33;
10.11.
Ef. 2.20.
1 Pet. 2.6-8.
*2 Împ. 21.13
Cap. 5.16.
**Vers. 2.

*Vers. 15.
**Cap. 7.7;
8.10.

*Cap. 59.6.

*2 Sam. 5.20
1 Cr. 14.11.
**Ios. 10.10;
10.12.
2 Sam. 5.25.
1 Cr. 14.16.
�Cap. 10.12.
Plân. 3.33.
Lc. 19.41-44.

*Cap. 10.22.
Dan. 9.27.

*Amos 1.3.

*Ps. 92.5.
Cap. 9.6.
Rom. 11.33.

*2 Sam. 5.9.

*Cap. 3.26.
Plân. 2.5.

*Lc. 19.43;
19.44.

*Cap. 8.19.

*Cap. 25.5.
**Iov 21.18.
Cap. 17.13.
�Cap. 30.13;
47.11.
1 Tes. 5.3.

*Cap. 28.2;
30.30.
**1 Sam. 2.10
Mt. 24.7.
Apoc. 16.18.

*Mica 4.11;
4.12.
Zah. 12.9.
**Iov 20.8.
Ps. 73.20.
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trezeşte, şi sufletul lui este gol.
Sau ca cel însetat care visează
şi, iată, bea; şi se trezeşte şi,
iată, este slăbit şi sufletul lui
tânjeşte: aşa va fi mulţimea tutu-
ror naţiunilor care luptă împotriva
muntelui Sion.
! �Înmărmuriţi şi înlemniţi,

orbiţi şi fiţi orbi!� Sunt beţi*, dar
nu de vin; se clatină, dar** nu de
băutură tare.

Pentru că DDDDDomnul a turnat
asupra voastră un duh de somn*
adânc şi v-a închis** ochii; pe
profeţii şi pe capii voştri, pe vă-
zători�, i-a acoperit.
Şi orice viziunea a ajuns pen-

tru voi asemenea cuvintelor unei
cărţib pecetluite*, pe care o dai
cuiva care ştie să citească, zi-
când: �Citeşte aceasta, te rog!� Şi
el zice: �Nu pot, pentru că este
pecetluită�. Şi cartea este dată ce-
lui care nu ştie să citească, zi-
când: �Citeşte aceasta, te rog!� Şi
el zice: �Nu ştiu să citesc�.
Şi Domnul a zis: �Pentru că

poporul acesta se apropie cu gu-
ra* lor şi Mă onorează cu buzele
lor, dar inima lor este departe de
Mine şi temerea lor de Mine este
o poruncă** învăţată de la oa-
meni,

de aceea, iată, voi face din nou
lucruri minunate* cu poporul a-
cesta, minuni fără asemănare; şi
înţelepciunea** înţelepţilor lui va
pieri, şi înţelegerea celor inteli-
genţi ai lui se va ascunde�.
! Vai de cei care îşi ascund*

adânc planul, departe de DDDDDomnul,
şi faptele** lor sunt în întuneric,
şi zic: �Cine� ne vede? Şi cine
ne cunoaşte?�

O, stricăciunea voastră!... Va
fi socotit olarul ca lutul, ca* să
zică lucrul făcut despre cel care
l-a făcut: �Nu el m-a făcut�? Sau
va zice lucrul întocmit despre

cel care l-a întocmit: �El n-are
nici o pricepere�?

Nu este încă foarte puţin timp,
şi Libanul se va schimba într-o
câmpie roditoare* şi câmpia ro-
ditoare va fi socotită o pădure?
! Şi, în ziua aceea, surzii* vor

auzi cuvintele cărţii şi ochii**
orbilor vor vedea din întuneci-
me şi din întuneric;
şi cei blânzi* îşi vor înmulţi

bucuria în DDDDDomnul şi cei nevo-
iaşi** dintre oameni se vor veseli
în Sfântul lui Israel.

Pentru că cel asupritor* se va
sfârşi şi cel batjocoritor nu va
mai fi şi toţi cei care pândesc**
să facă rău vor fi nimiciţi,

cei care-l socotesc vinovat pe
om pentru un cuvânt şi îi întind*
cursă celui care mustră la poartă
şi îl abat pe cel drept prin lucruri
de nimicc,

de aceea, aşa zice DDDDDomnul
caseid lui Iacov, El, care l-a răs-
cumpărat* pe Avraam:

�Iacov nu se va ruşina** acum
şi faţa lui nu se va îngălbeni acum.

Pentru că, atunci când îi va
vedea pe copiii săi, lucrareae* mâi-
nilor Mele, în mijlocul lui, vor
sfinţi Numele Meu�; şi-L vor sfin-
ţi** pe Sfântul lui Iacov şi se vor
înfricoşa de Dumnezeul lui Israel.
Şi cei rătăciţi cu duhul vor cu-

noaşte priceperea şi cei neascul-
tătorif vor primi învăţăturăg.
" �Vai de fiii răzvrătiţi*�, zice

DDDDDomnul, �care primesc sfat,
dar nu de la** Mine, şi care fac
legăminteh, dar nu prin Duhul
Meu, ca să îngrămădească păcat
peste păcat,

care, plecând să coboare* în
Egipt, n-au întrebat** gura Mea,
ca să se refugieze� sub tăriai lui
Faraon şi să se încreadă în umbra
Egiptului!

Pentru că tăria lui Faraon va

*Cap. 28.7,8.
**Cap. 51.21

*Ps. 69.23.
Cap. 6.10.
Mica 3.6.
Rom. 11.8.
**Cap. 44.18
2 Tes. 2.9-12
�1 Sam. 9.9.

*Cap. 8.16.
Dan. 12.4,9.
Apoc. 5.1-5;
5.9; 6.1.

*Ezec. 33.31
Mt. 15.8,9.
**Col. 2,22.

*Cap. 6.9,10;
28.21.
Hab. 1.5.
**Cap. 44.25
Ier. 49.7.
Obad. 8.
1 Cor. 1.19.

*Ps. 10.11.
Cap. 30.1.
**Iov 22.13.
Cap. 57.12.
�Ps. 94.7.
Mal. 2.17.

*Cap. 45.9;
64.8.
Ier. 18.1-6.
Rom. 9.19.
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*Ps. 25.9; 37.11
Cap.11.4; 61.1
Mt. 5.5; 11.29
**Cap. 14.30
Iac. 1.9; 2.5.

*Cap. 28.14;
28.22.
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*Amos 5.10;
5.12.
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**Num.27.21
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42.2,20.
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fi o ruşine* pentru voi şi încre-
derea în umbra Egiptului, o în-
josire.
!  Pentru că mai-marii lui

au fost la Ţoan* şi solii lui au venit
la Hanesa.

Toţi au rămas de ruşine* cu un
popor care nu le-a folosit**, care
nu le-au fost de nici un ajutor şi
de nici un folos, ci spre ruşine şi,
de asemenea, spre dispreţ�.

Profeţia despre fiarele* su-
dului.

Prin ţara necazului şi a strâm-
torării**, de unde vin leoaica şi
leul, vipera şi şarpele� zburător,
înfocat, ei îşi duc avuţiile�� pe
spatele măgarilor şi vistieriile pe
cocoaşa cămilelor, la un popor
care nu le va folosi.

Pentru că Egiptul ajută* în
zadar şi fără folos, de aceea l-am
numit: �Aroganţăb** care nu face
nimic�.
! Acum mergi, scrie* aceas-

ta înaintea lor pe o tablă, gra-
veaz-o într-o carte, ca să fie pen-
tru ziua care va veni, ca mărtu-
rie pentru totdeauna.

Pentru că acesta este un po-
por răzvrătit*, fii mincinoşi, fii
care nu vor să audă legea DDDDDom-
nului,

care zic către văzători*: �Nu
vedeţi!� şi către profeţic: �Nu ne
profeţiţi** lucruri drepte, spune-
ţi-ne� lucruri plăcute, profeţiţi în-
şelăciuni.

Depărtaţi-vă* din cale, daţi-vă
la o parte din cărare, faceţi** să
înceteze dinaintea noastră Sfân-
tul lui Israel!�

De aceea, aşa zice Sfântul lui
Israel: �Pentru că* respingeţi cu-
vântul acesta şi vă încredeţi în
asuprire şi în îndărătnicie şi vă
sprijiniţi pe ele,

de aceea nelegiuirea aceasta
va fi pentru voi ca o spărtură*

gata să cadă, ca o umflătură în-
tr-un zid înalt, a cărui prăbuşire
va veni deodată**, într-o clipăd.
Şi-l va sfărâma cum se zdro-

beşte vasul* olarului care este
spart fără milă în bucăţi şi nu
se găseşte nici un ciob în sfărâ-
măturile lui cu care să se ia foc din
vatră sau să se scoată apă
din fântână�.
! Pentru că aşa zice Domnul

DDDDDumnezeu, Sfântul lui Israel:
�Revenind* şi rămânând în

odihnă, veţi fi salvaţi, în liniş-
te** şi în încredere va fi puterea
voastră�; dar n-aţi vrut�!
Şi aţi zis: �Nu, ci vom fugi pe*

cai!� De aceea veţi fugi. Şi: �Vom
încăleca pe cai iuţi!� De aceea,
cei care vă vor urmări vor fi iuţi.

O mie* vor fugi la amenin-
ţarea unuia; veţi fugi la amenin-
ţarea a cinci, până când veţi ră-
mâne ca o prăjină pe vârful unui
munte şi ca un steag pe un deal.
!  Şi de aceea va aştepta*

DDDDDomnul, ca să aibă milă de voi,
şi de aceea Se va înălţae, ca să
Se înduref de voi, pentru că DDDDDom-
nul este un Dumnezeu al judecă-
ţii drepte. Ferice** de toţi cei care
Îl aşteaptă.

Pentru că poporul* va locui
în Sion, la Ierusalim. Nu vei mai
plânge**; El va fi foarte îndură-
tor faţă de tine, la glasul strigă-
tului tău: cum va auzi, îţi va
răspunde�. Şi Domnul vă va da
pâinea* necazului şi apa strâm-
torăriig. Şi învăţătorii tăi nu se
vor mai ascundeh**, ci ochii tăi
vor vedea pe învăţătorii tăi. Şi
urechile tale vor auzi un cuvânt
în urma ta, zicând: �Aceasta este
calea*, umblaţi pe ea�, când veţi
merge** la dreapta sau când veţi
merge la stânga. Şi veţi întina*
poleiala de argint a chipurilor
voastre şi învelişul de aur al chi-
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*Cap. 20.5;
36.6.
Ier. 37.5,7;
42.18,22.

*Cap. 19.11.

*Ier. 2.36.
**Vers. 7.
Cap. 31.3.

*Gen. 12.9.
Cap. 46.1,2.
**Ex. 5.10;
5.21.
Ier. 11.4.
�Deut. 8.15.
Cap. 14.29.
��1 Împ. 10.2
Cap. 15.7.
Osea 12.1.

*Vers. 5.
**Iov 9.13.
Ps. 87.4.
Cap. 51.9.

*Cap. 8.1.
Hab. 2.2.

*Deut. 32.20.
Cap. 1.4.

*Cap. 29.10.
**Cap. 5.20.
Ier. 11.21.
�1 Împ. 22.8.
Ier. 6.14.
Ezec. 13.7.
Rom. 16.18.
2 Tim. 4.3,4.

*Fap. 13.8.
**Iov 21.14.
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*1 Împ.20.30
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**Cap. 29.5;
47.11.

*Ps. 2.9.
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*Ps. 116.7.
Cap. 28.12.
**Cap. 7.4;
32.17.
�Mt. 23.37.

*Cap. 2.7;
31.1,3.

*Lev. 26.8.
Deut. 28.25;
32.30.
Ios. 23.10.

*Cap. 42.14;
42.16; 48.9.
Iona 3.4,10.
2 Pet. 3.9.
**Ps. 2.12.
Pr. 16.20.
Ier. 17.7.
*Cap. 65.9.
Ezec. 37.25;
37.28.
**Cap. 25.8;
60.20.
�Ps. 50.15.
Cap. 58.9;
65.24.
Mt. 7.7-11.
*1 Împ. 22.27
Ps. 127.2.
**Ps. 74.9.
Amos 8.11.

*Ps. 25.8,9.
Pr. 3.6.
**Ios. 1.7.

*2 Cr. 31.1.
Cap. 2.20;
31.7.
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purilor voastre turnate; le vei a-
runca departe, ca pe o zdreanţă
murdară: �Afară**!� le vei zice.
Şi El va da* ploaie seminţei

tale, pe care o vei semăna în pă-
mânt, şi pâine, rodul pământului;
şi acesta va fi gras şi bogata. În
ziua aceea, vitele tale vor paşte pe
păşuni întinse. Şi boii şi măgarii
care lucrează pământul vor mân-
ca nutreţ sărat, vânturat* cu lopa-
ta şi cu vânturătoarea. Şi pe orice
munte înalt şi pe orice deal ridi-
cat vor fi pâraie*, râuri de apă, în
ziua măcelului celui mare**, când
vor cădea turnurile. Şi lumina* lu-
nii va fi ca lumina soarelui, şi lu-
mina soarelui va fi de şapte ori
pe atât, ca lumina a şapte zile, în
ziua în care DDDDDomnul va lega spăr-
tura poporului Său şi va vinde-
ca** rana loviturii Sale.

Iată, Numele* DDDDDomnului vine
de departe, arzând** în mânia
Lui, şi într-un fum gros. Buzele
Lui sunt pline de furie şi limba
Lui este ca un foc� mistuitor.
Şi suflarea* Lui este ca râul

care se revarsă, care ajunge**
chiar până la gât, ca să cearnă
naţiunile cu sita pieiriib şi să pu-
nă un frâu� al rătăcirii în fălcile
popoarelor.

Voi veţi avea o cântare ca în
noaptea când se sfinţeşte o săr-
bătoare*, şi bucurie a inimii, ca a
unuia care merge cu fluierul, ca să
vină la muntele** DDDDDomnului, la
Stânca lui Israel.
Şi DDDDDomnul va face să se audă

măreţia glasului Său şi va arăta
coborârea braţului Său, cu mâ-
nie aprinsă şi cu flacără de foc
mistuitor, cu vijelie şi cu furtună
şi cu pietre* de grindină.

Pentru că, prin glasul DDDDDom-
nului, Asiria* va fi dărâmată; o va
lovi cu toiagul.
Şi pe oriunde va trece toiagul

rânduit, pe care-l va pune DDDDDom-

nul asupra ei, va fi cu tamburine
şi cu harfe; şi în lupte care vu-
iescc El Se va lupta cu ead.

Pentru că Tofetule este de mult
pregătit*; da, este pregătit pen-
tru împărat; el l-a făcut adânc şi
lat. Rugul său are foc şi lemne
din belşug; suflarea DDDDDomnului îl
aprinde ca pe un şuvoi de pu-
cioasă.

Vai de cei care coboară* în
Egipt după ajutor şi se bizuie pe
cai** şi se încred în care, pentru
că sunt multe, şi în călăreţi, pen-
tru că sunt foarte puternici, şi
nu privesc� spre Sfântul lui Isra-
el, nici nu-L caută pe DDDDDomnul.
Şi totuşi El este înţelept* şi

aduce nenorocirea şi nu-Şi în-
toarce cuvintele**; şi Se ridică
împotriva casei răufăcătorilor şi
împotriva ajutorului lucrătorilor
nelegiuirii.
Şi egiptenii sunt oameni*, iar

nu Dumnezeu, şi caii** lor sunt
carne, iar nu duh. Şi DDDDDomnul Îşi
va întinde� mâna şi cel care aju-
tă se va poticni şi cel ajutat va
cădea şi amândoi vor pieri îm-
preună.
! Pentru că aşa mi-a zis DDDDDom-

nul: �După cum leul* sau puiul
de leu răcneşte asupra prăzii sale,
când s-au adunat împotriva lui o
mulţime de păstori, nu se teme de
glasul lor, nici nu se supune
înaintea strigătuluif lor, tot aşa
DDDDDomnul oştirilor va coborî să Se
lupte** pe muntele Sion şi pe
dealul lui.

Ca păsările* cu aripile întin-
se, aşa va acoperi DDDDDomnul oş-
tirilor Ierusalimul; îl va acoperi**
şi îl va salva, va trece peste el
şi-l va scăpa�.

Întoarceţi-vă* la Acela de la
care v-aţi abătutg** atât de mult,
fii ai lui Israel! Pentru că, în
ziua aceea, fiecare îşi va arunca*
idolii de argint şi idolii de aur

**Osea 14.8.

*Ps. 65.9-13;
104.13,14.

*Mt. 3.12.
Lc. 3.17.

*Cap. 2.14;
2.15; 35.6,7;
41.18; 43.19.
**Cap. 34.2.

*Cap. 24.23;
60.19,20.
Apoc. 21.23;
22.5.
**Deut. 32.39
Iov 5.18.
Cap. 33.24.
Ier. 33.6.

*Cap. 59.19.
**Cap. 10.17
�Cap. 66.15.

*Cap. 11.4.
2 Tes. 2.8.
**Cap. 8.8.
�2 Împ. 19.28
Cap. 37.29.

*Ps. 42.4.
**Cap. 2.3.

*Cap. 28.2;
29.6; 32.19.

*Cap.10.5,24;
37.36.

*2 Împ. 23.10
Ier. 7.31;
19.6.

*Cap. 30.2,7.
**Deut. 17.16
Ps. 20.7.
�Cap. 9.13.
Dan. 9.13.
Amos 5.4-8.

*Cap. 28.29.
Rom. 16.27.
**Num. 23.19
Ier. 44.29.

*Ezec. 28.9.
2 Tes. 2.4.
**Cap. 36.9.
�Cap. 9.17.
Ier. 15.6.

*Num. 24.9.
Osea 11.10.
Amos 3.8.
**Cap. 42.13
Zah. 12.8.

*Deut. 32.11.
Ps. 91.4.
**Ps. 37.40.
Cap. 37.35;
38.6.

*Cap. 44.22;
55.7.
Ier. 3.14,22.
Ezec. 18.32.
**Osea 9.9.
*Cap. 2.20;
30.22.
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pe care vi i-au făcut mâinile voas-
tre pentru** păcata.
Şi Asiria va cădea* prin sabie,

nu a unui om mare; şi sabia, nu a
unui om de rând, o va sfâşia. Şi
va fugi de sabie, iar tinerii ei vor
fi supuşi tributuluib.

�Şi, de teamă*, el va trece
spre stânca luic şi căpeteniile lui
se vor înspăimânta înaintea stea-
gului�, zice DDDDDomnul, al Cărui focd

este în Sion şi al Cărui cuptor este
în Ierusalim.

Iată, un împărat* va împărăţi
cu dreptate şi căpeteniile vor con-
duce cu judecată.
Şi un om va fi ca un loc de

ascuns* împotriva vântului şi ca
un loc de adăpost împotriva fur-
tunii, ca pâraiele de apă** într-un
loc uscat, ca umbra unei stânci
mari pe un pământ însetat.
Şi ochii* celor care văd nu vor

fi întunecaţi şi urechile celor care
aud vor fi ascultătoare;
şi inima celor grăbiţi* va deo-

sebi cunoştinţa şi limba gân-
gavilor va fi gata să vorbească
lămurit.

Nebunul* nu se va mai numi
ales, nici zgârcitul nu se va mai
numi darnic.

Pentru că nebunul va vorbi
nebunie şi inima* lui va gândi
nelegiuire, ca să lucreze făţăr-
niciee şi să rostească rătăcire îm-
potriva DDDDDomnului, ca să lase gol
sufletul celui flămând şi să ia
băutura celui însetat.
Şi armelef zgârcitului sunt

rele: el face planuri* viclene, ca
să-i nimicească pe cei blânzi cu
cuvinte mincinoase, chiar atunci
când cel sărac vorbeşte drept.

Dar cel ales* plănuieşte lucruri
alese şi va stărui în lucruri alese.
! Ridicaţi-vă, femei fără gri-

jă*, ascultaţi glasul meu! Voi, fii-

ce nepăsătoare, plecaţi urechea
la vorbirea mea!

După un an şi câteva zile, veţi
fi neliniştite, voi, cele nepăsă-
toare, căci culesul viilor se va du-
ce, strânsul roadelor nu va veni.

Tremuraţi, voi, femei fără gri-
jă! Tulburaţi-vă, nepăsătoarelor!
Dezbrăcaţi-vă şi dezgoliţi-vă şi
încingeţi-vă coapsele!

Bateţi-vă* în piept, plângând
pentru câmpiile cele plăcute, pen-
tru viile cele roditoare!
! Pe pământul* poporului meu

vor răsări spini şi mărăcini, chiar
pe toate casele de bucurie
din cetatea** cea veselă.

Pentru că palatul va fi pără-
sit, cetatea zgomotoasă va fi aban-
donată; dealulg şi turnul de pază
vor fi peşteri pentru totdeauna,
o bucurie pentru măgarii sălba-
tici, păşune* pentru turme,

până când Duhul* va fi turnat
de sus peste noi şi pustiul se va
preface în câmpie** roditoare şi
câmpia roditoare va fi socotită
ca o pădure.
Şi judecata va locui în pustiu

şi dreptatea va locui în câmpia
roditoare.
Şi lucrarea* dreptăţii va fi

pace; şi rodul dreptăţii, linişte**
şi siguranţă pentru totdeauna.
Şi poporul meu va trăi într-o lo-

cuinţă a păcii* şi în cămine liniş-
tite şi în locuri de odihnă fără grijă.
Şi va cădea grindină, cobo-

rându-se asupra pădurii, şi ce-
tatea* va fi coborâtă într-o stare
smerităh.
! Ferice* de voi, care semă-

naţi lângă toate apele, care daţi
drumul picioarelor boului şi mă-
garului.
" Vai de tine, pustiitorule*,

care n-ai fost pustiit şi care în-
şeli şi n-ai fost înşelat! Când vei
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*Ps. 45.1.
Ier. 23.5.
Osea 3.5.
Zah. 9.9.

*Cap. 4.6.
**Cap. 35.6;
41.18.

*Cap. 29.18;
35.5,6.

*Cap. 29.24.

*1 Sam. 25.25

*Pr. 24.7-9.

*Ier. 5.26-28.
Mica 7.3.

*Pr. 11.25.

*Cap. 47.8.
Amos 6.1.
Ţef. 2.15.

*Naum 2.7.

*Cap. 5.6.
**Cap. 22.2;
23.9.

*Cap. 27.10.

*Cap. 11.2;
44.3; 59.21.
Ezec. 39.29.
Ioel 2.28.
**Ps. 107.35
Cap. 29.17.

*Cap. 2.4.
Rom. 14.17.
Iac. 3.18.
**Cap. 30.15

*Cap. 11.10;
14.3.
Osea 2.18.
Zah. 2.5.

*Cap. 30.30.
Zah. 11.2.
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Cap. 30.23.

*Cap. 21.2.
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fortificat    h Sau �într-un loc jos�
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înceta să pustieşti, vei fi pustiit**;
când vei termina de înşelat, vei
fi înşelat şi tu.
! DDDDDoamne, îndură-Te de noi:

pe Tine Te-am aşteptat*! Fii bra-
ţul lor în toate dimineţile şi sal-
varea noastră în timp de strâm-
torare!
! La glasul zarvei, popoarele

au fugit*; la ridicarea Ta, naţiuni-
le s-au împrăştiat.
Şi prada voastră va fi adunată

cum strânge omidaa; cum sar lă-
custele, aşa vor sări asupra ei.
! DDDDDomnul este înălţat*; pen-

tru că El locuieşte în înălţime, El
a umplut Sionul cu judecată şi
cu dreptate.
Şi El va fi statornicia timpu-

rilor tale, belşug de mântuire, înţe-
lepciune şi cunoştinţăb. Temerea
de DDDDDomnul va fi comoara luic.
! Iată, vitejii lor strigă afară;

solii* păcii plâng cu amar.
Căile* sunt pustii; nu este nici

un călător. El a rupt** legământul,
a dispreţuit cetăţile, nesocoteşte
pe om.
Ţara* jeleşte, lâncezeşte; Li-

banul se ruşinează, se veştejeşte;
Saronul a ajuns ca un pustiud, şi
Basanul şi Carmelul s-au scuturat.

�Acum* Mă voi ridica�, zice
DDDDDomnul; �acum voi fi înălţat,
acum Mă voi ridica!

Veţi zămisli pleavă*, veţi naş-
te mirişte; suflareae voastră este
un foc care vă va mistui.
Şi popoarele vor fi ca varul

în cuptorul aprins; ca spinii* tă-
iaţi vor fi arse în foc.

Voi, cei de departe, auziţi* ce
am făcut! Şi voi, cei de aproape,
recunoaşteţi puterea Mea!�
! Păcătoşii se înfricoşează în

Sion, tremurul i-a cuprins pe cei
făţarnicif. �Cine dintre noi va
putea locui cu un foc* mistuitor?
Cine dintre noi va putea locui

cu flăcările eterne?�
Cel care umblă* drept şi vor-

beşte drept, cel care dispreţuieşte
câştigul din asuprire, cel care
îşi scutură mâinile, ca să nu ia
mită, cel care îşi astupă urechile,
ca să nu audă vorbindu-se de sân-
ge şi îşi închide** ochii ca să nu
vadă răul:

acela va locui pe înălţime, în-
tăriturile stâncilor vor fi scăpa-
rea lui, pâinea i se va da, apele îi
vor fi asigurate.

Ochii tăi Îl vor vedea pe Îm-
părat în frumuseţea Lui; vor privi
ţara întinzându-seg departe.

Inima ta va cugeta la groază:
Unde este scriitorul? Unde este
cel care cântăreşte*? Unde este
cel care numără turnurile?

Nu vei mai vedea pe poporul
cel crunt, pe poporul cu limbă*
încâlcităh, pe care n-o poţi în-
ţelege, cu limba gângavă, pe care
n-o pricepi.
! Priveşte* Sionul, cetatea

sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor
vedea Ierusalimul, locuinţă li-
niştită**, cort� care nu va fi
îndepărtat. Ţăruşii lui nu vor fi
scoşi niciodată şi nici una din
funiile lui nu va fi ruptă;

ci acolo DDDDDomnul cel măreţ
va fi pentru noi un loc cu râuri*,
cu şuvoaie late; acolo nu vor
intra corăbii cu vâsle, nici nu va
trece pe acolo vreo corabie mă-
reaţă.

Pentru că DDDDDomnul este Ju-
decătorul* nostru, DDDDDomnul este
Legiuitorul** nostru, DDDDDomnul
este Împăratul� nostru; El�� ne
va salva.
! Funiile tale s-au slăbit, nu

mai întăresc piciorul catargului
lor, nu pot întinde pânzele; atunci
se împarte prada unui jaf mare;
ologii iau prada.
Şi locuitorul nu va zice: �Sunt

**Cap.10.12;
31.8.
Hab. 2.8.
Apoc. 13.10.

*Cap. 25.9.

*Cap. 17.3.

*Ps. 97.9.

*2 Împ. 18.18;
18.37.

*Jud. 5.6.
**2 Împ. 18.14

*Cap. 24.4.

*Ps. 12.5.

*Ps. 7.14.
Cap. 26.18;
59.4.
Iac. 1.15.

*Cap. 9.18.

*Ps. 48.10.
Cap. 49.1.

*Cap.30.27,30
Ev. 12.29.

*Ps. 15.2;
24.4.
Cap. 58.6-11.
**Ps. 119.37.

*1 Cor. 1.20.

*Deut. 28.49;
28.50.
2 Împ. 19.32.
Cap. 28.11.
Ier. 5.15.

*Ps. 48.12.
**Ps. 46.5;
125.1,2.
Cap. 32.18.
�Cap. 54.2.

*Cap. 41.18;
43.19.

*Cap. 11.4.
**Cap. 1.10;
51.4,7.
Iac. 4.12.
�Ps. 89.18.
Zah. 9.9.
��Cap. 25.9;
35.4.
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bolnav�. Poporului care locuieş-
te în el i se va ierta* nelegiuirea.
" Apropiaţi-vă*, naţiunilor,

ca să auziţi; şi ascultaţi, popoare!
Să audă pământul** şi tot ce
cuprinde ela, lumea şi tot ce iese
din ea!

Pentru că mânia* DDDDDomnului
este împotriva tuturor naţiunilor,
şi furia Lui împotriva tuturor oş-
tirilor lor; le-a dat cu totul ni-
micirii**, le-a dat măcelului.
Şi cei ucişi ai lor vor fi arun-

caţi* şi mirosul lor greu** se va
ridica din trupurile lor moarte şi
munţii se vor topi de sângele lor.
Şi toată* oştirea cerurilor se

va desface şi cerurile se vor în-
făşura ca un sul** de carte, şi
toată oştirea lor va cădea cum
cade frunza de viţă şi cum cad
fructele din smochin�.

Pentru că sabia* Mea s-a îm-
bătat în ceruri, iată, va coborî**
asupra Edomului şi asupra popo-
rului pe care l-am dat cu totul
nimiciriib, la judecată.

Sabia DDDDDomnului este plină de
sânge, s-a acoperit cu grăsime, cu
sângele mieilor şi al ţapilor, cu
grăsimea rărunchilor berbecilor;
pentru că DDDDDomnul are o jertfă
în Boţra* şi o mare înjunghiere
în ţara Edomului.
Şi bivolii vor coborî cu ei, şi

boii cu taurii, şi pământul lor se
va adăpa cu sânge, şi ţărâna lor
se va îngrăşa cu grăsime.

Pentru că este ziua răzbună-
rii* DDDDDomnului, anul răsplătirilor
pentru cauza Sionului.
! Şi râurile luic se vor prefa-

ce în smoală şi ţărâna lui în pu-
cioasă*; şi ţara lui se va face smoa-
lă care arde.

Nu se va stinge* noapte şi zi.
Fumul** ei se va înălţa pentru
totdeauna. Din generaţie în gene-

raţie� va rămâne pustie, nimeni
nu va trece prin ea în veci de veci.
Şi pelicanul* şi ariciuld o vor

stăpâni, şi bufniţa şi corbul vor
locui în ea. Şi El** va întinde dea-
supra ei funia pustiirii şi firul cu
plumbe al goliciunii.

Dintre aleşii săi, care trebuie
să vestească împărăţiaf, nici unul
nu este acolo; şi toate căpeteniile
ei vor fi mai puţin decât nimic.
Şi spinii* vor răsări în pala-

tele ei, urzici şi mărăcini în cetă-
ţuile ei, şi ea** va fi locaşul şa-
calilor, curtea fiicelor struţuluig.
Şi fiarele* pustiului se vor în-

tâlni cu şacalii, şi ţapul sălbatich

va striga la tovarăşul său. Acolo
se va adăposti şi năluca nopţiii

şi îşi va găsi un loc de odihnă.
Acolo va cuibări şarpele de

noaptej şi va oua şi va cloci şi
îşi va aduna puii sub umbra sa.
Acolo se vor strânge şi vulturii*
perechi.

Căutaţi în cartea* DDDDDomnului
şi citiţi: nici una din acestea nu
va lipsi, nici una nu va trebui să
o caute pe cealaltă; pentru că gu-
ra Mea, ea a poruncit; şi Duhul
Său, El le-a adunat.

Pentru că El Însuşi le-a arun-
cat sorţul şi mâna Lui le-a împăr-
ţit ţara cu funia: o vor stăpâni pen-
tru totdeauna, vor locui în ea din
generaţie în generaţie.

Pustiul şi ţara uscată se vor
bucura, şi pustietatea se va ve-
seli* şi va înflori ca trandafirulk.

Va înflori din belşug* şi se
va bucura, da, cu bucurie** şi stri-
găt; i se va da gloria� Libanului,
măreţia Carmelului�� şi a Saro-
nului. Vor vedea gloria DDDDDomnu-
lui, măreţia Dumnezeului nostru.

Întăriţi mâinile* slăbite şi
îndreptaţi genunchii care se cla-
tină!

*Cap. 40.2.
Ier. 50.20.

*Ps. 49.1.
**Deut. 32.1.

*Cap. 26.20.
**Cap. 13.5;
24.1.

*Cap. 14.19.
**Ioel 2.20.
Amos 4.10.

*Ps. 102.26.
Ezec. 32.7,8.
Ioel 2.31;
3.15.
Mt. 24.29.
2 Pet. 3.10.
**Apoc. 6.14
�Apoc. 6.13.

*Deut. 32.41.
Ier. 46.10.
Ezec. 21.3-5
**Ier. 49.7.
Mal. 1.4.

*Cap. 63.1.
Ier. 49.13.
Ţef. 1.7.

*Cap. 35.4;
47.3; 61.2;
63.4.

*Deut. 29.23.
Ps. 11.6.
Cap. 30.33.

*Cap. 1.31;
66.24.
**Apoc.14.11;
18.18; 19.3.

�Cap. 13.20;
24.1.
Mal. 1.4.

*Ţef. 2.14.
Cap. 14.23.
Apoc.18.2.
**2 Împ. 21.13
Plân. 2.8.

*Cap. 32.13.
Osea 9.6.
**Cap. 13.21

*Cap. 13.21.

*Deut. 14.13

*Mal. 3.16.

*Cap. 41.19;
51.3; 55.12.

*Cap. 32.15.
**Cap. 25.9;
66.10,14.
�Cap. 60.13.
��Cânt. 7.5.

*Iov 4.3,4.
Ev. 12.12.
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Spuneţi celor slabi de inimă:
�Fiţi tari, nu vă temeţi! Iată Dum-
nezeul vostru! Vine răzbunarea,
răsplătirea lui Dumnezeu! El* va
veni şi vă va salva�.
! Atunci ochii* orbilor se vor

deschide şi urechile** surzilor se
vor destupa.

Atunci şchiopul* va sări ca un
cerb şi limba mutului** va cânta;
pentru că vor ţâşni� ape în pustiu şi
râuri în pustietate.
Şi nisipul lucitora se va pre-

face în baltă, şi pământul însetat
în izvoare* de apă; în locuinţa**
şacalilor, unde se culcă ei, va fi
iarbă cub trestii şi papurăc.
Şi acolo va fi un drum larg şi o

cale* şi ea se va numi Calea
Sfinţeniei. Cel necurat** nu va tre-
ce pe ea, ci va fi pentru cei sfinţi;
cei care merg pe calea aceasta,
chiar nebuni, nu se vor rătăci.

Nici un leu* nu va fi acolo, nici
o fiară răpitoare nu se va sui pe
ea, nici nu se va afla acolo, ci cei
răscumpăraţi** vor umbla pe ea.
Şi cei răscumpăraţi ai DDDDDom-

nului se vor întoarce şi vor veni
cu cântări de bucurie în Sion; şi
o bucurie eternă le va încununa
capul; veselia şi bucuria îi vor
ajunge din urmă, iar durerea* şi
suspinul vor fugi.
"  Şi a fost aşa: în al pai-

sprezecelea an al împăratului E-
zechia, Sanherib*, împăratul Asi-
riei, s-a suit împotriva tuturor
cetăţilor întărite ale lui Iuda şi
le-a luat. Şi împăratul Asiriei l-a
trimis pe Rabşached din Lachis
la Ierusalim, la împăratul Eze-
chia, cu oştire mare. Şi el s-a
oprit lângă apeductul iazului de
sus, pe drumul* mare al ogorului
înălbitorului.

Atunci au ieşit la el Eliachim*,
fiul lui Hilchia, care era peste
treburile casei, şi Şebna**, căr-

turarul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cro-
nicarul.
Şi Rabşache* le-a zis: �Spu-

neţi-i acum lui Ezechia:
«Aşa zice împăratul cel mare,

împăratul Asiriei: Ce este încre-
derea aceasta pe care te bazezi?
Tu zicie, dar nu sunt decât vorbe
deşartef: «Am sfatul şi puterea
pentru război». Acum, în cine te
încrezi, de te-ai răzvrătit îm-
potriva mea? Iată, te încrezi în
Egipt, în toiagul acelei trestii*
frânte, pe care, dacă se va rezema
cineva, îi va înţepa mâna şi o va
străpunge; aşa** este Faraon,
împăratul Egiptului, pentru toţi
cei care se încred în el. Şi da-
că-mi vei zice: «Ne încredem în
DDDDDomnul Dumnezeul nostru!», nu
este El Acela ale cărui înălţimi*
şi altare le-a îndepărtat Ezechia,
zicând lui Iuda şi Ierusalimului:
«Înaintea altarului acestuia să
vă închinaţi»?
Şi acum, te rog, fă o învoială

cu stăpânul meu, împăratul Asi-
riei, şi îţi voi da două mii de cai,
dacă eşti în stare, din partea ta, să
pui călăreţi pe ei. Şi cum vei în-
toarce tu faţa dinaintea unei sin-
gure căpetenii dintre cei mai mici
slujitori ai stăpânului meu? Şi tu
te încrezi în Egipt pentru care şi
călăreţi! Iar acum, fără DDDDDomnul
m-am suit eu împotriva ţării aces-
teia ca s-o distrug? DDDDDomnul mi-a
zis: «Suie-te împotriva ţării aces-
teia şi distruge-o»�.

Atunci Eliachim şi Şebna şi
Ioah i-au zis lui Rabşache:

�Te rugăm, vorbeşte slujitori-
lor tăi în limba aramaică*, pen-
tru că o înţelegemg, şi nu ne vorbi
în limba iudaică**, în auzul po-
porului care este pe zid�.

Dar Rabşache a zis: �La stă-
pânul tău şi la tine m-a trimis
stăpânul meu să spun cuvintele
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acestea? Nu oamenilor care stau
pe zid ca să-şi mănânce fecalele
şi să-şi bea urina cu voi?�

Atunci Rabşache a stat şi a
strigat* cu glas tare în limba iu-
daică şi a zis:

�Ascultaţi cuvintele împăra-
tului celui mare, împăratul Asi-
riei! Aşa zice împăratul: «Să nu
vă înşele* Ezechia, pentru că nu
va putea să vă scape. Şi să nu vă
facă Ezechia să vă încredeţi* în
DDDDDomnul, zicând: «DDDDDomnul ne va
scăpa negreşit, cetatea aceasta
nu va fi dată în mâna împăratu-
lui Asiriei».

N-ascultaţi de Ezechia; pen-
tru că aşa zice împăratul Asiriei:
«Faceţi pacea cu mine şi ieşiţi la
mine; şi mâncaţi fiecare din viţa*
sa şi fiecare din smochinul său, şi
beţi fiecare apele** fântânii sale,
până voi veni şi vă voi lua într-o
ţară ca ţara voastră, ţara grâului şi
a mustului, ţara pâinii şi a viilor».

Să nu vă amăgească Ezechia,
zicând: «DDDDDomnul ne va scăpa».
Oare a scăpat vreunul din dum-
nezeii naţiunilor ţara sa din mâna
împăratului Asiriei? Unde sunt
dumnezeii Hamatului şi ai Arpa-
dului? Unde sunt dumnezeii Se-
farvaimului? Şi au scăpat ei Sa-
maria* din mâna mea? Cine din-
tre toţi dumnezeii ţărilor acelora
a scăpat ţara sa din mâna mea, ca
DDDDDomnul să scape Ierusalimul din
mâna mea?»�

Dar ei au tăcut şi nu i-au
răspuns* un cuvânt, pentru că era
porunca împăratului, zicând:
�Nu-i răspundeţi�.
Şi Eliachim, fiul lui Hilchia,

care era peste treburile casei, şi
Şebna, cărturarul, şi Ioah, fiul lui
Asaf, cronicarul, au venit la Eze-
chia cu hainele sfâşiate şi i-au
spus cuvintele lui Rabşache.
Şi a fost aşa: când a auzit

împăratul* Ezechia, şi-a sfâşiat
hainele şi s-a acoperit cu sac şi a

intrat în casa DDDDDomnului. Şi i-a tri-
mis pe Eliachim*, care era peste
treburile casei, şi pe Şebna, căr-
turarul, şi pe bătrânii preoţilor,
acoperiţi cu sac, la profetul Isaia,
fiul lui Amoţ. Şi i-au zis: �Aşa zi-
ce Ezechia: «Ziua aceasta este o
zi de strâmtorare* şi de mustrare
şi de batjocurăb: pentru că pruncii
au ajuns până la naştere şi nu
este putere ca să se nască. Poate
va auzi DDDDDomnul Dumnezeul tău
cuvintele lui Rabşache, pe care
l-a trimis împăratul Asiriei, stăpâ-
nul său, să-L batjocorească pe Dum-
nezeul cel viu, şi El îl va pedep-
si pentru cuvintele pe care DDDDDom-
nul Dumnezeul tău le-a auzit. De
aceea, înalţă o rugăciune pentru
rămăşiţa care încă mai este»�.
Şi slujitorii împăratului Eze-

chia au venit la Isaia. Şi Isaia le-a
zis: �Aşa să-i spuneţi stăpânului
vostru: Aşa zice DDDDDomnul: «Nu te
teme de cuvintele pe care le-ai au-
zit, cu care M-au hulit slujitorii
împăratului Asiriei. Iată, voi pune
un duh în el şi va auzi veşti şi se
va întoarce în ţara lui şi-l voi fa-
ce să cadă prin sabie în ţara lui»�.
Şi Rabşache s-a întors şi l-a

găsit pe împăratul Asiriei lup-
tând împotriva Libnei*; pentru
că auzise că plecase din Lachis**.
Şi a auzit zicându-se despre

Tirhaca, împăratul Etiopiei: �A ie-
şit să facă război cu tine�. Şi când
a auzit aceasta, a trimis soli la
Ezechia, zicând: �Aşa să-i vorbiţi
lui Ezechia, împăratul lui Iuda,
zicând: «Să nu te înşele Dumne-
zeul tău în care te încrezi, zicând:
«Ierusalimul nu va fi dat în mâna
împăratului Asiriei». Iată, ai au-
zit ce au făcut împăraţii Asiriei
tuturor ţărilor pe care le-au nimi-
cit cu totul; şi tu vei scăpa? Oare
dumnezeii naţiunilor, pe care le-au
nimicit părinţii mei, au scăpat ei
Gozanul* şi Haranul** şi Reţe-
ful şi pe fiii Edenului care erau
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în Telasar? Unde este împăratul
Hamatului*, şi împăratul Arpadu-
lui, şi împăratul cetăţilor Sefar-
vaim, Hena şi Iva?»�
Şi Ezechia a luat scrisoarea

din mâna solilor şi a citit-o; şi
Ezechia s-a suit la casa DDDDDomnului
şi a întins-o înaintea DDDDDomnului.
Şi Ezechia s-a rugat DDDDDomnului,
zicând: �DDDDDoamne al oştirilor,
Dumnezeul lui Israel, care şezi*
între heruvimi, Tu, Acelaşia, Tu
singur** eşti Dumnezeul tuturor
împărăţiilor pământului, Tu ai fă-
cut� cerurile şi pământul. DDDDDoam-
ne, pleacă-Ţi urechea* şi ascultă;
DDDDDoamne deschide-Ţi ochii şi vezi;
şi ascultă** toate cuvintele lui
Sanherib, care a trimis să batjo-
corească� pe Dumnezeul cel viu!
În adevăr, DDDDDoamne, împăraţii*
Asiriei au pustiit toate ţările şi
pământurile lor şi i-au aruncat în
foc pe dumnezeii lor, pentru că
nu erau dumnezei, ci lucrare a mâi-
nilor* oamenilor, lemn şi piatră;
şi le-au distrus. Şi acum, DDDDDoamne
Dumnezeul nostru, salvează-ne*
din mâna lui, ca să cunoască toa-
te împărăţiile pământului că Tu
eşti DDDDDomnul, Tu singur�.

Atunci Isaia*, fiul lui Amoţ, a
trimis la Ezechia, zicând: �Aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Isra-
el: «Cu privire la ce te-ai rugat
Mie despre Sanherib, împăratul
Asiriei, acesta este cuvântul pe
care l-a spus DDDDDomnul împotriva
lui:

«Fecioara*, fiica Sionului, te
dispreţuieşte, râde de tine în bat-
jocură; fiica Ierusalimului clati-
nă din cap la tine.

Pe cine ai batjocorit şi ai hu-
lit? Şi împotriva cui ai înălţat gla-
sul şi ţi-ai îndreptat ochii în susb?
Împotriva Sfântului* lui Israel.

L-ai batjocorit pe Domnul
prin slujitorii tăi şi ai zis: «Cu mul-
ţimea carelor mele m-am suit pe

înălţimea munţilor, pe coastele
abrupte ale Libanului*; şi voi tăia
cedrii** lui cei înalţi, chiparoşii
lui cei aleşi, şi voi ajunge pe înălţimea
lui cea mai îndepărtată, în pădurea
câmpiei lui roditoarec.

Eu am săpat şi am băut apă,
şi cu talpa* picioarelor mele am
secat toate pâraiele Egiptuluid».
! N-ai auzit tu că de demult*

Eu am făcut aceasta, că din zile
străvechi am întocmit-oe**? A-
cum am împlinit-o, ca tu să pre-
faci cetăţi întărite în grămezi de
dărâmături.

De aceea locuitorii lor au fost
fără puteref, s-au înspăimântat şi
s-au ruşinat. Au fost ca iarba
câmpului şi ca verdeaţa fragedă,
ca iarba de pe acoperişuri* şi
ca grâul ars de soare înainte de
a fi crescut.

Dar cunosc* şederea ta, şi ie-
şirea ta, şi intrarea ta, şi furia ta
împotriva Mea.

Pentru că furia ta împotriva
Mea şi obrăznicia* ta s-au suit la
urechile Mele, de aceea voi pune
veriga** Mea în nasul tău şi ză-
bala� Mea în buzele tale şi te
voi face să te întorci�� pe calea
pe care ai venit.
! Şi acesta îţi va fi semnul:

anul acesta se va mânca orice
creşte* de la sine, şi în anul al doi-
lea orice va răsări din aceasta;
dar, în anul al treilea, semănaţi
şi seceraţi şi plantaţi vii şi mân-
caţi rodul lor.
Şi rămăşiţa care a scăpat din

casa lui Iuda va prinde din nou
rădăcină dedesubt şi va da rod
deasupra.

Pentru că din Ierusalim va
ieşi o rămăşiţă* şi din muntele
Sion, cei care vor scăpa; râvna**
DDDDDomnului oştirilor va face a-
ceasta»�.
! De aceea, aşa zice DDDDDomnul

despre împăratul Asiriei: �Nu va
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intra în cetatea aceasta, nici nu
va trage acolo vreo săgeată, nici
nu va veni înaintea ei cu scutul,
nici nu va ridica* şanţ împotriva ei.

Se va întoarce pe aceeaşi cale
pe care a venit şi nu va intra în
cetatea aceasta�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că Eu voi apăra* ce-
tatea aceasta, ca s-o salvez, pen-
tru Mine** şi pentru robul Meu
David�.
Şi îngerul* DDDDDomnului a ieşit

şi a lovit o sută optzeci şi cinci
de mii în tabăra asirienilor. Şi
când s-au sculat dis-de-diminea-
ţă, iată, toţi erau trupuri moarte.
Şi Sanherib, împăratul Asiriei, a
plecat şi s-a dus şi s-a întors; şi
a locuit în Ninive*.
Şi a fost aşa: pe când se în-

china în casa lui Nisroc, dumne-
zeul său, Adramelec şi Şareţer,
fiii lui, l-au lovit cu sabia, şi au
scăpat în ţara Ararat*. Şi în lo-
cul lui a împărăţit Esar-Ha-
don**, fiul lui.
" În zilele acelea, Ezechia s-a

îmbolnăvit* de moarte. Şi profe-
tul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la
el şi i-a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
Pune-ţi casa în rânduială**, pen-
tru că vei muri şi nu vei trăi�.
Şi Ezechia şi-a întors faţa la

perete şi s-a rugat DDDDDomnului şi a
zis: �O, DDDDDoamne, Te rog, adu-Ţi
aminte* cum am umblat** înain-
tea Ta în adevăr şi cu o inimă în-
treagă� şi am făcut ce este bine în
ochii Tăi!� Şi Ezechia a plâns multa.

Atunci cuvântul DDDDDomnului a
fost către Isaia, zicând: �Mergi
şi spune-i lui Ezechia: «Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui David,
tatăl tău: ţi-am auzit rugăciunea,
ţi-am văzut lacrimile; iată, voi
adăuga cincisprezece* ani la zi-
lele tale. Şi te voi scăpa, pe tine
şi cetatea aceasta, din mâna îm-
păratului Asiriei; şi voi apăra*

cetatea aceasta»�.
�Şi acesta îţi va fi semnul*

de la DDDDDomnul, că DDDDDomnul va face
lucrul acesta pe care l-a spus:
iată, voi da înapoi* cu zece trep-
te umbra treptelor care a coborât
odată cu soarele pe cadranul lui
Ahaz�.
Şi soarele** s-a întors zece

trepte pe cadranul pe care cobo-
râse.

Scrierea lui Ezechia, împăra-
tul lui Iuda, când s-a îmbolnăvit
şi s-a vindecat de boala sa:

�Ziceam: La amiaza* zilelor
mele mă voi duce la porţile Lo-
cuinţei morţilor: sunt lipsit** de
rămăşiţa anilor mei!

Ziceam: Nu-L voi vedea pe
Domnulb, pe Domnulb pe pă-
mântul* celor vii. Nu-l voi mai
vedea pe om cu locuitorii lumiic.

Locuinţa mead s-a mutat şi
este luată de la mine ca un cort*
de păstor. Mi-am făcut viaţa sule

ca un ţesător**; El mă taie din
ţesătură. Din zi până în noap-
te îmi vei pune capăt.

M-am stăpânit până diminea-
ţă; ca un leu*, aşa îmi sfărâmă
toate oasele. Din zi până în noap-
te îmi vei pune capăt.

Ca rândunica sau cocorul, aşa
ciripeam*; mă văitam** ca o
porumbiţă. Ochii mei se topeau
privind în sus: �Doamne, sunt în
strâmtorare, nu mă lăsa!�

Ce să zic? El mi-a vorbit şi
El Însuşi a lucrat; voi merge sme-
ritf toţi anii mei îng amărăciu-
nea* sufletului meu.

�Doamne, prin aceste lucruri
trăiesc oamenii şi în toate aces-
tea este viaţa duhului meu; şi Tu
m-ai întărith şi mi-ai dat viaţa.

Iată, în loc de pacei am avut
amărăciune peste amărăciune;
dar Tu, în dragostea Ta, mi-ai
scăpat* sufletul din groapa piei-
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rii; pentru că ai aruncat** înapoia
Ta toate păcatele mele.

Pentru că nu Locuinţa morţi-
lor* Te va lăuda, nu moartea Te va
preamări; cei care coboară în groa-
pă** nu mai speră în adevărul Tău.

Cel care trăieşte*, cel care
trăieşte Te va lăuda, ca mine as-
tăzi. Tatăl** va face cunoscut co-
piilor adevărul Tău.

DDDDDomnul este gata să mă sal-
veze. Şi vom cânta* cu instru-
mentele mele cu coarde în toate
zilele vieţii noastre, în casa DDDDDom-
nului�.
Şi Isaia a zis: �Să se aducă o

turtă de smochine şi s-o întindă
peste umflătură şi se va vindeca�.
Şi Ezechia a zis*: �Care este

semnul că mă voi sui la casa
DDDDDomnului?�
" În timpul* acela, Merodac-

Baladan, fiul lui Baladan, împă-
ratul Babilonului, a trimis scrisori
şi un dar lui Ezechia, pentru că
auzise că a fost bolnav şi că s-a
vindecat. Şi Ezechia s-a bucurat*
de ei şi le-a arătat casa lucruri-
lor lui de preţ: argintul, şi aurul,
şi miresmele, şi untdelemnul de
preţ, şi toată casa armelor lui,
şi tot ce se afla în vistieriile lui;
n-a fost nimic în casa lui, nici
în tot ţinutul lui, pe care Ezechia
să nu li-l fi arătat.

Atunci profetul Isaia a venit*
la împăratul Ezechia şi i-a
zis: �Ce au spus oamenii aceştia?
Şi de unde au venit la tine?� Şi
Ezechia a zis: �Au venit la mine
dintr-o ţară** îndepărtată, din
Babilon�. Şi el a zis: �Ce au vă-
zut în casa ta?� Şi Ezechia a zis:
�Au văzut tot ce este în casa
mea; nu este nimic în vistieriile
mele pe care să nu li-l fi arătat�.
Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia:
�Ascultă cuvântul* DDDDDomnului
oştirilor: «Iată, vin zile, când tot*

ce este în casa ta şi ce au adunat
părinţii tăi până în ziua aceasta
va fi dus în Babilon: nu va ră-
mâne nimic�, zice DDDDDomnul. �Şi
vor lua* din fiii tăi, care vor ieşi
din tine, pe care-i vei naşte, şi vor
fi fameni în palatul împăratului
Babilonului�.
Şi Ezechia i-a zis lui Isaia:

�Cuvântul DDDDDomnului pe care l-ai
spus este bun�. Şi a zis: �Pentru că
va fi pace* şi adevăr în zilele mele�.
" �Mângâiaţi*, mângâiaţi pe

poporul Meu�, zice Dumnezeul
vostru.

�Vorbiţi* inimii Ierusalimului
şi strigaţi către el, că suferinţaa

lui s-a împlinit, că nelegiuirea**
lui a fost iertatăb; pentru că a pri-
mit din mâna DDDDDomnului dublu�
pentru toate păcatele lui�.
! Glasul* unuia care strigă în

pustiu: �Pregătiţic** calea DDDDDom-
nului, neteziţi� în pustiu un drum
pentru Dumnezeul nostru!

Orice vale va fi înălţată şi ori-
ce munte şi deal vor fi coborâte;
şi ce este strâmb va fi îndreptat
şi locurile zgrunţuroase vor fi
netezited*.
Şi gloria* DDDDDomnului se va

descoperi şi orice** făpturăe o va
vedea, împreună; pentru că gura
DDDDDomnului a vorbit�.
! Un glas zice: �Strigă!� Şi

el zice: �Ce să strig?� �Orice*
făpturăe este ca iarba, şi toată
frumuseţea ei, ca floarea câm-
pului.

Iarba se usucă, floarea se
ofileştef, pentru că vântulg* DDDDDom-
nului suflă peste ea�. Cu adevă-
rat, poporul este ca iarba.

Iarba se usucă, floarea se o-
fileştef, dar cuvântul* Dumne-
zeului nostru rămâne pentru tot-
deauna.
! Tu, care aduci veşti bune*

Sionului, suie-te pe un munte

**Cap. 43.25
Ier. 31.34.
Mica 7.19.

*Ps. 6.5;
30.9; 88.11;
115.17.
Ecl. 9.10.
**Num. 16.33
Ps. 28.1.

*Ps. 118.17;
119.175.
**Deut. 4.9;
6.7.
Ps. 78.3,4.

*Ps. 33.1-3;
68.24-26.

*2 Împ. 20.8.

*2 Împ. 20.12
2 Cr. 32.31.

*2 Cr. 32.27;
32.31.
Iov 31.25.

*2 Sam. 12.1
2 Cr. 16.7.
**Deut. 28.49
Ier. 5.15.

*1Sam.13.13;
13.14.
*2Împ.24.13;
25.13-15.
Ier. 20.5.
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*2 Cr. 34.28.

*Cap. 12.1;
49.13.
*Cap. 35.4.
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**Cap. 33.24;
53.5,6,11.
�Iov 42.10.
Cap. 61.7.
Ier. 16.18.

*Mt. 3.3.
**Mal. 3.1.
�Ps. 68.4.
Cap. 49.11.

*Cap. 45.2.

*Cap. 6.3.
Hab. 2.14.
**Cap. 52.10
Ioel 2.28.

*Iov 14.2.
Ps. 90.5;
102.11; 103.15
Iac. 1.10.
1 Pet. 1.24.

*Ps. 103.16.

*Ioan 12.34.
1 Pet. 1.25.

*Cap. 61.1.

Ezechia şi
trimişii din

Babilon
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a Sau �truda�, �lupta�    b Sau �ispăşirea pentru nelegiuirea lui a fost primită�    c Sau �Glasul unuia care
strigă: «În pustiu pregătiţi ...»�    d Sau �vor fi o câmpie largă�    e Lit. �carne�    f Sau �cade�    g Sau
�duhul�; sau �suflarea�
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înalt; tu, care aduci veşti bune Ie-
rusalimului, înalţă glasul tău cu
putere; înalţă-l, nu te teme; spune
cetăţilor lui Iuda: �Iată** Dum-
nezeul vostru!

Iată, Domnul DDDDDumnezeu va
veni cu putere* şi braţul Său va
stăpâni pentru El. Iată, plata Lui
este cu El şi răsplătireaa** Lui
înaintea Lui.

El Îşi va paşte* turma ca
un Păstor, va strânge mieii în
braţul Său şi-i va purta la sânul
Său; El le va călăuzi blând pe
cele care alăptează�.
! Cine* a măsurat apele în

pumnul mâinii sale şi a măsurat
cerurile cu palma şi a cuprins în-
tr-o măsură ţărâna pământului şi
a cântărit munţii într-o balanţă,
şi dealurile cu cântarul?

Cine* L-a îndrumat pe Duhul
DDDDDomnului şi L-a învăţat, ca sfă-
tuitor al Său?

Cu cine* S-a sfătuit El şi I-a
dat înţelegere, şi L-a învăţat că-
rarea judecăţii, şi L-a învăţat cu-
noştinţa, şi I-a arătat calea pri-
ceperii?

Iată, naţiunile* sunt ca o pi-
cătură din vadră şi ca praful fin
de pe cântar; iată, El ridică in-
sulele ca pe un fir de praf.
Şi Libanul nu este îndeajuns

pentru ars, nici animalele* lui
nu sunt destule pentru o arde-
re-de-tot.

Toate naţiunile sunt ca un
nimic* înaintea Sa; sunt socotite
de El mai puţin decât** nimic
şi gol.
! Cu cine deci Îl veţi asemă-

na* pe Dumnezeu? Şi cu ce Îl
veţi compara?

Meşterul* toarnă un idol şi
aurarul întinde aurul peste el
şi-i toarnă lănţişoare de argint.

Cel prea sărac pentru a aduce
un dar alege un lemn care nu pu-
trezeşte; îşi caută un meşter pri-
ceput ca să facă* un chip cioplit,

care să nu se clatine.
Nu cunoaşteţi*? N-aţi auzit?

Nu vi s-a spus de la început?
N-aţi înţeles întemeiereab**
pământului?

El este Cel care şade deasu-
pra cercului pământului şi locui-
torii lui sunt ca lăcustele, Cel care
întinde* cerurile ca pe o pânză
uşoară şi le desface ca pe un cort
de locuit,

Cel care preface căpeteniile
în nimic*, care face o deşertăciu-
ne din judecătorii pământului.

De-abia s-au plantat, de-abia
s-au semănat, de-abia li s-a în-
rădăcinat tulpina în pământ, şi
El suflă peste ei şi se usucă şi
vârtejul îi smulge ca pe mirişte.

�Cu* cine deci Mă veţi ase-
măna sau cu cine voi fi deopotri-
vă?� zice Cel Sfânt.
! Ridicaţi-vă* ochii în sus şi

priviţi! Cine** a creat acestea, fă-
când să iasă oştirea lor după nu-
măr? El le cheamă� pe toate pe
nume; prin măreţia priceperii Lui şi
a tăriei puterii, nici una nu lipseşte.

De ce zici, Iacove, şi spui, Is-
raele: �Calea mea este ascunsă*
de DDDDDomnul şi cauzac mea este
trecută cu vederea de Dumne-
zeul meu�?

Nu cunoşti? N-ai auzit că
Dumnezeul cel etern*, DDDDDomnul,
Creatorul marginilor pământu-
lui, nu oboseşte, nici nu-Şi poa-
te pierde puterea? Priceperea Lui
nu poate fi pătrunsă**.

El dă tărie celui obosit şi
măreşte puterea celui lipsit de
puteri.

Tinerii vor fi storşi de puteri
şi vor obosi şi bărbaţii tineri se
vor împiedica şi vor cădea,

dar cei care se sprijină ped

DDDDDomnul îşi vor înnoi* puterea;
se vor înălţa pe aripi ca vulturii;
vor alerga şi nu-şi vor pierde
puterea; vor umbla şi nu vor
obosi.

**Cap. 25.9;
35.2.

*Cap. 59.16;
59.18.
**Cap. 62.11
Apoc. 22.12.

*Cap. 49.10.
Ezec. 34.23.
Ioan 10.11.
Ev. 13.20.
Apoc. 7.17.

*Pr. 30.4.

*Iov 21.22;
36.22,23.
Rom. 11.34.
1 Cor. 2.16.

*Iov 38.4.

*Cap. 41.2.

*Ps. 50.9-13.
Ev. 10.5-9.

*Dan. 4.35.
**Ps. 62.9.
Cap. 29.7.

*Ex. 8.10.
1 Sam. 2.2.
Mica 7.18.
Fap. 17.29.

*Ier. 10.3.

*Cap. 41.7.
Ier. 10.4.

*Ps. 19.1.
Fap. 14.17.
Rom. 1.19.
**Cap. 48.13;
51.13.

*Iov 9.8.
Ps. 104.2.
Cap. 42.5;
44.24; 51.13.
Ier. 10.12.

*Iov 12.21.
Ps.107.40.
Cap. 34.12.

*Deut. 4.15.
Vers. 18.

*Cap. 51.6.
**Cap. 42.5;
48.13.
�Ps.147.4.

*Cap. 54.8.

*Gen. 21.33.
Ps. 90.2
**Ps. 147.5.
Rom. 11.33.

*Ps. 103.5.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

21

22

23

25

26

27

28

31

40:10

a Sau �lucrarea�     b Lit. �temeliile�    c Sau �judecata�, �dreptul�    d Sau �privesc la�

Puterea lui
Dumnezeu



755

ISAIA

�Tăceţi* înaintea Mea, insule,
şi popoarele să-şi înnoiască puterea.
Să se apropie şi să vorbească! Să
ne apropiem** împreună la jude-
cată!�

�Cine l-a ridicat* de la răsărit
pe acela pe care-l însoţeşte drep-
tatea pas cu pas? El a dat na-
ţiunile înaintea lui şi i-a supus**
împăraţi. El le-a dat sabiei sale
ca praful şi arcului său ca miriş-
tea smulsă.

El îi urmăreşte, trece înainte în
siguranţă pe o cale pe care nu
mersese cu picioarele lui.

Cine* a lucrat şi a făcut aceas-
ta, chemând generaţiile de la în-
ceput? Eu, DDDDDomnul, sunt Cel**
dintâi; şi Eu sunt Acelaşia cu cei
din urmă�.
! Insulele au văzut şi se tem.

Marginile pământului se cutre-
mură: se apropie şi vin.

Ei ajută fiecare pe aproapele
său şi fiecare zice fratelui său:
�Fii tare!�
Şi meşterul* îl îmbărbătează

pe argintar**, cel care netezeşte
cu ciocanul pe cel care bate pe
nicovală, zicând despre îmbina-
re: �Este bună�. Şi-lb fixează în
cuie, ca să nu se clatine�.
! �Dar tu, Israele, robul Meu,

Iacove, pe care te-am ales*,
sămânţa lui Avraam, prietenul**
Meu,

tu, pe care te-am luat de la
capătul pământului şi te-am che-
mat de la marginilec lui* şi ţi-am
zis: «Tu eşti robul Meu»; te-am
ales şi nu te-am respins,

nu te teme*, pentru că Eu
sunt cu tine. Nu te uita cu îngri-
jorare, pentru că Eu sunt Dum-
nezeul tău. Eu te voi întări, şi te
voi ajuta, şi te voi sprijini cu mâna
dreaptă a dreptăţii Mele.

Iată, toţi cei care s-au aprins
împotriva ta se vor ruşina* şi
vor fi înjosiţi; cei care se luptă cu

tine vor fi ca un nimic şi vor pieri.
Îi vei căuta şi nu-i vei găsi pe

cei care se ceartă cu tine. Cei care
se războiesc împotriva ta vor fi
ca un nimic şi ca un lucru de nimic.

Pentru că Eu, DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, îţi voi ţine mâna dreap-
tă, zicându-ţi: «Nu te teme*, Eu
te voi ajuta».
! Nu te teme, vierme* al lui

Iacov, voi, bărbaţid ai lui Israel! Eu
te voi ajuta�, zice DDDDDomnul
şi Răscumpărătorul** tău, Sfântul
lui Israel.

Iată, te-am făcut o treierătoare
ascuţită, nouă, cu două rânduri de
dinţi: tu vei treiera* munţii
şi-i vei mărunţi şi vei face dea-
lurile ca pleava.

Îi vei vântura* şi-i va lua
vântul şi-i va risipi vârtejul, iar tu
te vei bucura în DDDDDomnul, te vei
glorifica** în Sfântul lui Israel.
! Cei săraci şi cei lipsiţi caută

apă, şi nu este, li se usucă limba
de sete. Eu, DDDDDomnul, le voi
răspunde. Eu, Dumnezeul lui
Israel, nu-i voi părăsi.

Voi face să ţâşneascăe râuri*
pe înălţimile golaşe şi izvoare în
mijlocul văilor. Voi face pustiul**
un iaz de apă şi pământul uscat,
şuvoaie de apă.

Voi face să creascăf în pustiu
cedrul, salcâmul, mirtul* şi măs-
linulg. Voi pune chiparosul în
pustiu, pinul şi bradul împreună,

ca să vadă, şi să cunoască, şi
să priceapă, şi să înţeleagă cu
toţii că* mâna DDDDDomnului a întoc-
mit aceasta şi Sfântul lui Israel a
creat-o.
! �Aduceţi-vă cauza�, zice

DDDDDomnul; �apropiaţi-vă cu argu-
mentele voastre�, zice Împăra-
tul* lui Iacov.

Să se apropie* şi să ne spu-
nă ce se va întâmpla. Spuneţi
cele** care sunt de mai înainte,
ca să le punem la inimă şi să

*Zah. 2.13.
**Cap. 1.18;
43.26.

*Vers. 25.
Cap. 45.1-3;
46.11.
**Gen. 14.14

*Vers. 26.
Cap. 44.7;
46.10.
**Cap. 43.10;
44.6.
Apoc. 1.8,17;
22.13.

*Cap. 44.12;
44.13.
**Cap. 40.19
�Cap. 40.20;
46.7.

*Deut. 7.6.
Ps. 135.4.
Cap. 43.1;
44.1.
**2 Cr. 20.7.
Iac. 2.23.

*Cap. 43.5-7.

*Deut. 31.6,8
Ps. 27.1.
Vers. 13.14.
Cap. 43.2,5.
Rom. 8.31.

*Ex. 23.22.
Zah. 12.3.

*Vers. 10.

*Iov 25.6.
Ps. 22.6.
**Cap. 35.10

*Mica 4.13.
Hab. 3.12.
2 Cor.  10.4,5

*Ier. 51.2.
**Cap. 45.25

*Cap. 35.6,7;
43.19.
**Ps. 107.35.
Cap. 44.3.

*Cap. 35.1.

*Iov 12.9.
Cap. 66.14.

*Cap. 44.6.

*Cap. 45.21.
**Cap. 43.9.
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le cunoaştem sfârşitul; sau fa-
ceţi-ne să auzim cele viitoare.

Spuneţi* cele ce se vor în-
tâmpla pe urmă, ca să cunoaştem
că sunteţi dumnezei. Da, faceţi**
bine sau faceţi rău, ca să ne mi-
nunăma şi să privim împreună.

Iată, sunteţi* mai puţin decât
nimic şi lucrarea voastră este de
nimic; cel care vă alege este o
urâciune.

Am ridicat pe unul* de la
nord şi va veni de la răsăritul
soarelui, acela care va chema Nu-
mele Meu. Şi va păşi peste căpe-
tenii ca peste lut şi cum calcă ola-
rul lutul.

Cine a spus-o* de la început,
ca să cunoaştem? Şi cu mult
înainte, ca să zicem: �Este drept!�
Da, nu este nimeni care să spună;
da, nu este nimeni care să isto-
risească; da, nu este nimeni care
să audă cuvintele voastre.

Eu cel dintâi am zis Sionu-
lui: �Iată, iată-le!� şi voi da* Ieru-
salimului pe unul care aduce veşti
bune.
Şi mă uit* şi nu este nimeni �

chiar printre ei � şi nu este nici un
sfătuitor care să răspundă un cu-
vânt când îi întreb.

Iată, toţi sunt deşertăciune,
lucrările lor sunt mai puţin decât
nimic*; chipurile lor cioplite sunt
vânt şi deşertăciune.

�Iată Robul* Meu pe care-L
sprijin, Alesul** Meu în care su-
fletul Meu îşi găseşte plăcerea�.
Am pus Duhul�� Meu peste El.
El va aduce naţiunilor judecata.

Nu va striga, nici nu-Şi va ri-
dica glasul, nici nu-l va face să
se audă pe stradă.

Nu va rupe trestia frântă şi nu
va stinge mucul care fumegă. El va
aduce judecata* dupăb adevăr.

Nu va obosi*, nici nu Se va des-
curaja, până va aşeza judeca-
ta dreaptă pe pământ; şi insulele

vor aştepta legea Lui�.
! Aşa zice Dumnezeu DDDDDom-

nul, Cel care a creat* cerurile şi
le-a întins, Cel care a aşternut**
pământul şi ce produce el, Cel
care dă suflare� poporului de pe
el, şi duh celor care umblă pe el:

�Eu*, DDDDDomnul, Te-am chemat
în dreptate şi-Ţi voi sprijini
mâna** şi Te voi păstra şi Te
voi da ca legământ� al poporu-
lui, ca lumină�� a naţiunilor,

ca să deschizi* ochii orbi, ca
să scoţi** din închisoare pe cei
captivi, din temniţă pe cei care
stau în întuneric�.

Eu sunt* DDDDDomnul; acesta este
Numele Meu, şi nu voi da altuia
gloria** Mea, nici lauda Mea
chipurilor cioplite�.

Iată, cele dintâi s-au împlinit
şi spun lucruri noi. Înainte ca ele
să se arate, vă voi face să le auziţi.
! Cântaţi DDDDDomnului o cânta-

re* nouă, lauda Lui de la** mar-
ginea pământului, voi�, care co-
borâţi pe mare, şi tot ce este
în ea, insulele şi locuitorii lor.

Pustiul* şi cetăţile lui să-şi
ridice glasul, satele în care locu-
ieşte Chedarul**. Să cânte locui-
torii stânciic�, să strige de bucu-
rie din vârful munţilor.

Să dea* glorie DDDDDomnului şi
să vestească lauda Lui pe insule.

DDDDDomnul va înainta ca un vi-
teaz, va trezi râvnad ca un lup-
tător; va striga* da, va scoate
un strigăt, Se va arăta puternic
împotriva vrăjmaşilor Săi.

Mult timp am tăcut; am stat
în tăcere, M-am stăpânit! Acum
voi striga, ca femeia la naştere;
voi sfărâma şi voi înghiţi deodată.

Voi pustii* munţi şi dealuri
şi voi usca toate ierburile lor şi
voi preface râurile în insule şi
voi usca bălţile.
Şi-i voi duce pe orbi pe o ca-

le pe care ei n-o cunosc; îi voi

*Cap. 42.9;
44.7,8; 45.3.
Ioan 13.19.
**Ier. 10.5.

*Ps. 115.5.
Cap. 44.9.
1 Cor. 8.4.

*Ier. 50.3.

*Cap. 43.9.

*Cap. 40.9;
44.28.
Naum 1.15.

*Cap. 63.5.

*Vers. 24.

*Cap. 43.10;
49.3; 52.13.
Mt. 12.18-21
Filip. 2.7.
**1 Pet. 2.6.
�Mt. 3.17.
��Mt. 3.16.
Lc. 4.18,19.
Ioan 3.34.

*Ps. 72.2.

*Cap. 40.28.

*Cap. 44.24.
Zah. 12.1.
**Ps. 136.6.
�Cap. 57.16.
Dan. 5.23.
Fap. 17.25.

*Cap. 43.1.
**Cap. 45.1.
�Cap. 49.8.
Ev. 8.6.
��Cap. 49.6.
Lc. 2.32.
Fap. 13.47.
*Cap. 35.5.
**Cap. 61.1.
Lc. 4.18.
2 Tim. 2.26.
Ev. 2.14,15.
�Cap. 9.2.

*Ex. 3.15.
**Ex. 20.3-5
Cap. 48.11.

*Ps. 33.3;
40.3; 98.1.
**Cap. 49.6;
62.11.
�Ps. 107.23.

*Cap. 32.16.
**Cap. 21.16
�Cap. 16.1.

*Cap. 24.15.

*Cap. 31.4.

*Ezec. 38.19
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călăuzi pe cărări pe care nu le cu-
nosc, voi face întunericul* lumi-
nă înaintea lor şi voi îndrepta
locurile** strâmbe. Aceste lucruri
le voi face şi nu-i voi părăsi.

Se vor întoarce înapoi, vor
fi acoperiţi de ruşine* cei care
se încred în chipuri cioplite, care
zic chipurilor turnate: �Voi sunteţi
dumnezeii noştri!�
! Auziţi, surzilor! Şi priviţi,

orbilor, ca să vedeţi!
! Cine este orb în afară de ro-

bul Meu şi surd ca solul Meu
pe care l-am trimis? Cine este orb
ca acela în care M-am încrezuta

şi orb ca robul DDDDDomnului?
Ai văzut multe, şi* nu iei

seama? Cu urechi deschise, el nu
aude.

DDDDDomnul S-a desfătat în el da-
torită dreptăţii Lui: a făcut mă-
reaţă legea şi vrednică de onore.

Totuşi acesta este un popor
jefuit şi prădat. Toţi sunt prinşi în
peşteri şi ascunşi în închisori;
sunt de pradă şi nimeni nu-i sca-
pă de jaf şi nimeni nu zice: �Dă
înapoi!�

Cine dintre voi va pleca ure-
chea la aceasta, va asculta şi
va auzi pentru viitor?

Cine a dat pe Iacov jafului
şi pe Israel cotropitorilor? Nu
DDDDDomnul, împotriva Căruia noi
am păcătuit? Şi n-au vrut să
umble în căile Lui şi n-au ascultat
de legea Lui.

De aceea, El a vărsat asupra
lui mânia Sa aprinsă şi tăria lup-
tei. Şi l-a aprins de jur-împrejur,
dar el n-a cunoscut; şi l-a ars*,
dar el n-a pus** la inimă.
Şi acum, aşa zice DDDDDomnul,

Cel care te-a creat*, Iacove, şi
Cel care te-a întocmit, Israele:
�Nu te teme, pentru că Eu te-am
răscumpărat, te-am chemat** pe
nume, eşti al Meu.

Când vei trece* prin ape, Eu

voi fi** cu tine; şi prin râuri, ele
nu te vor acoperi; când vei um-
bla� prin foc, nu vei fi ars şi fla-
căra nu te va mistui.

Pentru că Eu sunt* DDDDDomnul
Dumnezeul tău, Sfântul lui Isra-
el, Salvatorul** tău; Eu am dat
Egiptul pentru răscumpărarea�
ta, Etiopia�� şi Sebab în locul tău.

Pentru că ai fost scump în o-
chii Mei, ai fost vrednic de o-
noare şi te-am iubit*, de aceea
voi da oameni pentru tine şi po-
poare pentru viaţa tac.

Nu te teme*, pentru că Eu
sunt cu tine. Îţi voi aduce sămân-
ţa de la răsărit şi te voi aduna de
la apus.

Voi zice nordului*: �Dă!� şi
sudului: �Nu opri�, adu-i pe fiii**
Mei de departe şi pe fiicele Me-
le de la marginea� pământului,

pe oricine este chemat* cu
Numele Meu şi pe care l-am cre-
at** pentru gloria Mea, pe care
l-am întocmit şi l-am făcut.
! Scoate afară pe poporul cel

orb*, care are ochi, şi pe cel surd,
care are urechi.

Să se adune toate naţiunile
laolaltă şi să se strângă popoare-
le! Care* dintre ele poate spune
aceasta sau ne poate face să au-
zim lucrurile dinainte? Să-şi adu-
că martorii lor, ca să se îndrep-
tăţească; sau să audă şi să zică:
�Adevărat!�

Voi* sunteţi martorii Mei�,
zice DDDDDomnul, �voi şi Robul**
Meu, pe care L-am ales: ca să
cunoaşteţi şi să Mă credeţi şi să
înţelegeţi că Eu sunt Acelaşid.
Înainte� de Mine n-a fost întoc-
mit nici un Dumnezeu, nici după
Mine nu va fi.

Eu, Eu* sunt DDDDDomnul şi în
afară de Mine nu este Salvator.

Eu am spus şi am salvat şi
am făcut să se audă când nici
un dumnezeu străin* nu era prin-
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*Ef. 5.8.
**Cap. 40.4.
Lc. 3.5.

*Ps. 97.7.
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*Ex. 20.2
**Cap. 19.20
�Pr. 21.18.
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*Cap. 63.9.

*Cap. 41.10;
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*Ps. 107.3.
**2 Cor. 6.18
�Cap. 45.22.

*Cap. 63.19.
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**Ps. 100.3.
Cap. 29.23.
2 Cor. 5.17.
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tre voi; şi voi sunteţi martorii
Mei**�, zice DDDDDomnul, �că Eu
sunt Dumnezeu.

Da, de când este ziua, Eu* sunt
Acelaşi şi nu este nimeni care să
scape din mâna Mea: Eu**  voi
lucra, şi cine se poate împotrivi?
!  Aşa zice DDDDDomnul, Răs-

cumpărătorul* vostru, Sfântul lui
Israel: �Pentru voi am trimis la
Babilon şi i-am coborât pe toţi
ca fugari, chiar şi pe caldeeni, al
căror strigăt se aude în corăbiia.

Eu sunt DDDDDomnul, Sfântul vos-
tru, Creatorul* lui Israel, Împăra-
tul** vostru�.
! Aşa zice DDDDDomnul, care face

o cale* în mare şi o cărare în a-
pele puternice,

care scoate* carul şi calul, oş-
tirea şi pe cei tari � ei sunt cul-
caţi jos împreună, nu se vor ri-
dica; au trecut, s-au stins ca mu-
cul de lumânare.

Nu vă mai amintiţi* de cele
de mai înainte şi nu vă mai gândiţi
la cele din vechime.

Iată, Eu voi face un lucru*
nou, acum se va ivi; să nu-l cunoaş-
teţi voi? Voi face** chiar un drum
în deşert, râuri în locul secetos.

Fiara câmpului Mă va glori-
fica, şacalii* şi struţii, pentru
că voi da ape** în deşert, râuri în
locul secetos, ca să dau apă popo-
rului Meu, alesului Meu.

Am întocmit poporul* acesta
pentru Mine; ei vor vesti lauda Mea.

Dar tu, Iacove, nu M-ai chemat,
pentru că te-ai săturat* de Mine,
Israele!

Nu Mi-ai adus* mieii arderi-
lor tale de tot, nici nu M-ai onorat
cu jertfele tale. Eu nu te-am îm-
povărat cu dar de mâncare, nici
nu te-am obosit cu tămâie.

N-ai cumpărat pentru Mine
trestie mirositoare pe argint, nici
nu M-ai îndestulat cu grăsimea
jertfelor tale; ci M-ai împovărat

cu păcatele tale, M-ai obosit* cu
nelegiuirile tale.

Eu, Eu sunt Acelaşi, care îţi
şterg* fărădelegile, pentru** Mine,
şi nu-Mi voi aminti� de păcatele
tale.
! Adu-Mi aminte să ne ju-

decăm împreună. Vorbeşte tu
însuţi, ca să te îndreptăţeşti.

Cel dintâi tată* al tău a pă-
cătuit şi cei care ţi-au vorbitb

s-au răzvrătit împotriva Mea.
De aceea, Eu am profanat*

pe căpeteniile sfântului locaş şi
am dat** nimicirii pe Iacov şi
batjocurii pe Israel.
Şi acum, ascultă, Iacove, ro-

bul* Meu, şi Israel, pe care l-am
ales!

Aşa zice DDDDDomnul care* te-a
făcut şi te-a întocmit din pântece,
Cel care te ajută: �Nu te teme**,
robul Meu, Iacov, şi tu, Ieşu-
runc�, pe care l-am ales.

Pentru că voi turna* apă pes-
te cel însetat şi râuri peste pă-
mântul uscat; voi turna Duhul
Meu peste sămânţa ta şi binecu-
vântarea Mea peste urmaşii tăi;
şi vor răsări prin iarbă ca

sălciile lângă pâraiele de apă.
Unul va zice: «Al DDDDDomnului

sunt». Şi altul se va numi cu nu-
mele lui Iacov. Şi un altul va
scrie cu mâna lui: «Al DDDDDomnului!»
Şi se va numi cu numele lui Israel�.
! Aşa zice DDDDDomnul, Împă-

ratul lui Israel şi Răscumpără-
torul* lui, DDDDDomnul oştirilor: �Eu
sunt Cel** dintâi şi Eu sunt Cel
din urmă şi în afară de Mine
nu este Dumnezeu.
Şi cine* poate ca Mine să che-

me şi să spună şi să înşire în ordi-
ne lucrurile înaintea Mea, de când
am rânduit pe poporul din vechi-
me? Şi lucrurile viitoare şi cele care
se vor întâmpla, să le spună ei!

Nu te teme, nici nu te înspăi-
mânta! Nu te-am făcut Eu să auzi

**Cap. 44.8.

*Ps. 90.2.
Cap. 41.4.
Ioan 8.58.
**Iov 9.12.
Cap. 14.27.

*Cap. 41.14.

*Vers. 1.
**Cap. 41.20

*Ex. 14.16.
Ios. 3.13,16.
Ps. 77.19.
Cap. 51.10.

*Ex. 14.4-9;
14.25.

*Ier. 16.14;
23.7.

*Cap. 42.9;
48.6.
2 Cor. 5.17.
**Ex. 17.6.
Deut. 8.15.
Cap. 35.6.

*Cap. 13.22.
**Cap. 48.21

*Ps. 102.18.
Cap. 42.12.
Lc. 1.74,75. 1
Pet. 2.9.

*Mica 6.3.
Mal. 1.13;
3.14.

*Amos 5.25.

*Cap. 1.14;
7.13.
Ezec. 6.9.
Mal. 2.17.

*Cap. 14.22.
Ier. 50.20.
Fap. 3.19.
**Ezec. 36.22
�Cap. 1.18.
Ier. 31.34.

*Cap. 51.2.

*Cap. 47.6.
Plân. 2.2,6,7.
**Ps.79.4.
Ezec. 5.15.

*Cap. 41.8.
Ier. 30.10;
46.27,28.

*Cap. 43.1,7.
**Cap. 43.5.
�Deut. 32.15;
33.5,26.

*Cap. 35.7.
Ioel 2.28.
Ioan 7.38.
Fap. 2.18.

*Cap.43.1,14
**Cap. 48.12
Apoc. 1.17.

*Cap. 41.22.
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aceasta de demulta şi nu ţi-am
spus* Eu lucrul acesta? Şi voi
sunteţi** martorii Mei. Este un alt
Dumnezeub în afară� de Mine?
Nu este nici o altă Stâncă, nu
cunosc alta.
! Cei care întocmesc* un chip

cioplit, toţi sunt deşertăciune şi
lucrurile în care se desfată nu fo-
losesc; şi ei înşişi sunt martorii lor
că nu văd**, nici nu cunosc, ca să
se ruşineze.

Cine a întocmit un dumnezeu
sau a turnat un chip cioplit, care
nu este* de nici un folos?

Iată, toţi tovarăşii lui se vor
ruşina*; şi meşterii nu sunt decât
oameni. Să se adune toţi împre-
ună, să se ridice: se vor teme, se
vor ruşina toţi!

Fierarul* are o daltăc şi lucrea-
ză cu cărbuni şi-i dă o formă cu
ciocanele şi-ld lucrează cu braţul
său cel tare; dar este flămând şi
nu mai are putere; dacă nu bea
apă, se simte sfârşit.

Lucrătorul în lemn întinde
sfoara, îi face un semn cu creta
roşie; île netezeşte cu rindeaua şi
îl înseamnă cu compasul şi-l face
după chipul unui om, după fru-
museţea omului, ca să stea* în-
tr-o casă.

Îşi taie cedri sau ia un chipa-
ros sau un stejar şi-l alegeg pentru
sine dintre copacii pădurii. Plan-
tează un brad şi ploaia îl face să
crească.
Şi îi va folosi omului pentru

ars; ia din el şi se încălzeşte; da, îl
aprinde şi coace pâine; şi face şi
un dumnezeu şi i se închină. Îl fa-
ce chip cioplit şi se pleacă* îna-
intea lui!

O parte din el o arde în foc;
cu o parte din el mănâncă apoi
carne; faceg friptură şi se satu-
ră şi se încălzeşte şi zice: �Aha,
m-am încălzit, am văzut foculg!�

Şi cu rămăşiţa din el face un
dumnezeu, chipul său cioplit; se
pleacă înaintea lui şi i se închină şi
i se roagă* şi zice: �Scapă-mă,
pentru că tu eşti dumnezeul meu!�

Ei nu cunosc şi nu înţeleg;
pentru că El le-a acoperith ochii*,
ca să nu vadă, şi inimile, ca să
nu înţeleagă.
Şi nici unul nu îşi cercetează*

inimai; nu este nici cunoştinţă,
nici înţelegere, ca să zică: �Am
ars o parte din el în foc şi am
şi copt pâine pe cărbunii lui; am
fript carne şi am mâncat-o: şi cu
rămăşiţa din el să fac o urâciune?
Să mă închin înaintea unui butuc
de lemn?�

El se hrăneşte* cu cenuşă: o
inimă amăgită** l-a rătăcit, ca să
nu-şi scape sufletul sau să zică:
�Nu am� o minciună în mâna mea
dreaptă?�
! �Adu-ţi aminte acestea, Ia-

cove, şi tu, Israele, pentru că tu
eşti robul* Meu. Eu te-am întoc-
mit; tu eşti robul Meu, Israele; nu
vei fi uitat** de Mine.

Eu ţi-am şters* fărădelegile
ca pe un nor gros, şi păcatele ta-
le ca pe un nor. Întoarce-te** la
Mine, pentru că Eu te-am răs-
cumpărat��.

Cântaţi*, ceruri, pentru că
DDDDDomnul a lucrat! Strigaţi**, a-
dâncimi ale pământului! Izbuc-
niţi în cântare de bucurie, voi,
munţilor, pădurilor şi orice co-
pac al lor! Pentru că DDDDDomnul a
răscumpărat� pe Iacov şi S-a glo-
rificat�� în Israel.
!  Aşa zice DDDDDomnul, Răs-

cumpărătorul tău, şi Cel care te-a
întocmit din pântece: �Eu sunt
DDDDDomnul care a făcut toate lucru-
rile; care singur* am desfăşurat
cerurile; care prin Mine Însumij

am aşternut pământul.
Eu zădărnicesc* semnele min-

*Cap. 42.9;
48.5.
**Cap. 43.10
�Deut. 4.35;
4.39; 32.39.
1 Sam. 2.2.
2 Sam. 22.32
Cap. 45.5.

*Cap. 41.24;
41.29.
**Ps. 115.4.

*Ier. 10.5.
Hab. 2.18.
Fap. 19.26.

*Ps. 97.7.
Cap. 1.29;
42.17; 45.16.

*Cap. 40.19;
41.6.
Ier. 10.3.

*Jud. 17.4.

*2 Cr. 25.14.
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cinoşilor şi-i fac nebuni pe ghi-
citori; îi întorc înapoi** pe cei
înţelepţi şi fac din cunoştinţa lor
nebunie;

Eu întăresc* cuvântul robului
Meu şi împlinesc sfatul solilor
Mei; Eu zic Ierusalimului: �Vei fi
locuit!�, şi cetăţilor lui Iuda: �Veţi
fi zidite!� şi voi ridica dărâmă-
turile lor;

Eu zic adâncului: �Usucă-te*!�
şi-ţi voi seca râurile;

zic despre Cirus: �El este
păstorul Meu şi el Îmi va în-
deplini toată plăcerea� şi zic Ie-
rusalimului: �Vei fi zidit*!�, şi
templului: �Ţi se va pune teme-
lia!�

Aşa zice DDDDDomnul către unsul
Său, către Cirus*, a cărui dreap-
tă** am ţinut-o ca să supun�
naţiunile înaintea lui; şi voi dez-
lega coapsele împăraţilor, ca
să deschid uşilea înaintea lui şi
porţile să nu se închidă:

Eu voi merge înaintea ta şi
voi netezi* locurile înalteb, voi sfă-
râma** uşile de aramă şi voi tăia
în două zăvoarele de fier;
şi-ţi voi da comorile întune-

ricului şi avuţiile ascunse ale lo-
curilor tainice, ca să cunoşti* că
Eu, DDDDDomnul, care te chem** pe
nume, sunt Dumnezeul lui Israel.

Pentru Iacov*, robul Meu, şi
pentru Israel, alesul Meu, te-am
chemat pe numele tău, te-am numit
cu drag, deşi tu nu Mă cunoşteai**.

Eu sunt* DDDDDomnul şi nu este
altul! În afară de Mine nu este
Dumnezeu. Eu te-am încins**,
deşi tu nu Mă cunoşteai,

ca să ştie* cei de la răsăritul
soarelui şi de la apus că nu este
altul în afară de Mine. Eu sunt
DDDDDomnul şi nu este altul,

Cel care întocmesc lumina*
şi creez întunericul**, care fac
paceac şi creez nenorocirea�; Eu,
DDDDDomnul, fac toate acestea.

! Picuraţi* ceruri, de sus! Şi
să reverse norii dreptate! Să se
deschidă pământul şi să rodeas-
că mântuire şi, împreună cu ea,
să răsară dreptatead! Eu, DDDDDom-
nul, am creat aceasta.
! Vai de cel care se ceartă

cu Acela care l-a făcut! Un ciob
între cioburile pământului! Va zice
lutul* către cel care-l întocmeş-
te: �Ce faci?� sau lucrarea ta către
tine: �El n-are mâini�?

Vai de cel care zice tatălui
său: �Ce naşti tu?� sau femeii: �Ce
ai născut?�

Aşa zice DDDDDomnul, Sfântul*
lui Israel şi Cel care l-a făcut:
�Întrebaţi-Mă** de cele viitoare,
despre fiii� Mei, şi porunciţi-Mi
cu privire la lucrarea�� mâini-
lor Mele.

Eu am făcut* pământul şi l-am
creat pe om pe el. Eu, chiar mâi-
nile Mele au desfăşurat** ceruri-
le şi Eu am poruncit întregii lor
oştiri�.

Eu l-am ridicat în dreptate*
şi voi face** toate căile lui drepte.
El va reconstrui� cetatea Mea
şi va da drumul captivilor Mei,
nu pentru�� preţ, nici pentru răs-
platăe�, zice DDDDDomnul oştirilor.
! Aşa zice DDDDDomnul: �Bogă-

ţiaf Egiptului* şi marfa Etiopiei
şi a sabeenilor, bărbaţi de statu-
ră înaltă, vor trece** la tine şi
vor fi ale tale; ei vor merge după
tine; vor trece în lanţuri� şi se
vor pleca înaintea ta şi te vor
implora, zicând: �Cu adevărat,
în tine este Dumnezeu�� şi nu
este altul, nu este alt Dumnezeu!�
!  Cu adevărat, Tu eşti un

Dumnezeu care Te ascunzi*, Dum-
nezeul lui Israel, Salvatorul!

Se vor ruşina şi vor fi umi-
liţi cu toţii, vor pleca ruşinaţi toţi
făuritorii* de idolig.

Israel va fi salvat* de DDDDDom-
nul printr-o mântuire eternă. Nu
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vă veţi ruşina, nici nu veţi fi
umiliţi, în vecii vecilor.
! Pentru că aşa zice DDDDDom-

nul care a creat* cerurile, Dum-
nezeu Însuşi care a întocmit**
pământul şi l-a făcut, El, care
l-a întemeiat. Nu l-a creat pus-
tiua�, ci l-a întocmit ca să fie lo-
cuit: �Eu sunt DDDDDomnul şi nu��
este altul!

Eu n-am vorbit în ascuns*, în
vreun loc întunecos al pămân-
tului. N-am zis seminţei lui Ia-
cov: «Căutaţi-Mă în zadar!» Eu,
DDDDDomnul, spun** ce este drept, fac
cunoscut ce este adevărat�.
! �Adunaţi-vă şi veniţi! A-

propiaţi-vă toţi, voi, cei care aţi
scăpat cu viaţă dintre naţiuni! Nu
au* cunoştinţă cei care poartă
lemnul chipului lor cioplit şi se
roagă unui dumnezeu care nu-i
poate** salva.

Spuneţi şi aduceţi-i aproape;
da, să se sfătuiască unii cu alţii.
Cine a arătat aceasta din vechi-
me? Cine a spus-o de demult? Nu
Eu, DDDDDomnul? Nu este* alt Dum-
nezeu în afară de Mine: un Dum-
nezeu drept şi un Salvator; nu
este altul în afară de Mine.

Priviţib la Mine* şi veţi fi sal-
vaţi, toate marginile pământului!
Pentru că Eu sunt Dumnezeu şi
nu este altul.

Pe Mine Însumi* am jurat,
cuvântul a ieşit din gura Mea în
dreptate şi nu se va întoarce:
orice** genunchi se va pleca îna-
intea Mea, orice limbă va jura�
pe Mine.

«Numai în DDDDDomnul», Mi se
va zice, «amc dreptated* şi pu-
tere»�. La El vor veni; şi toţi**
cei care se aprind împotriva Lui
se vor ruşina.

În DDDDDomnul va fi îndreptăţi-
tă* şi se va glorifica** toată să-
mânţa lui Israel.

Bele se prăbuşeşte*, Neboe

se înclină. Idolii lor sunt puşi pe
animale şi pe vite. Lucrurile pe
care le purtaţi sunt apăsătoare, o
povară pentru vita obosită!

Ele se încovoaie, se pleacă
jos laolaltă: n-au putut salva po-
vara; şi sufletul* lor este dus în
captivitate.
! �Ascultaţi-Mă, casă a lui

Iacov şi toată rămăşiţa casei lui
Israel, pe care v-am dus din pân-
tece, pe care v-am purtat* de la
naştere:

până la bătrâneţe Eu* sunt
Acelaşif, şi până veţi încărunţi**
Eu vă voi purta. Eu v-am făcut
şi Eu vă voi duce; da, vă voi
purta şi vă voi scăpa.

Cu cine* Mă veţi asemăna
şi Mă veţi face deopotrivă sau
Mă veţi pune alături, ca să fim
deopotrivă?

Ei varsă* aur din sac şi cân-
tăresc argint în balanţă; tocmesc
un argintar şi el face un dumne-
zeu: ei se pleacă, da, i se închină.

Îl ridică* pe umăr, îl poartă
şi-l aşază la locul lui şi el stă
acolo, nu se mişcă din locul lui;
da, când strigă cineva la el, el nu
răspunde, nu-l scapă din strâm-
torarea lui�.
!  �Aduceţi-vă aminte* de

aceasta şi fiţi oamenig! Întoarce-
ţi-vă în inimă, voi, răzvrătiţilor!

Aduceţi-vă aminte de cele de
mai înainte*, din vechime, pen-
tru că Eu sunt Dumnezeu şi nu
este** altul; Eu sunt Dumnezeu
şi nu este nimeni asemenea Mie,

care spun* sfârşitul de la în-
ceput, din timpuri străvechi, cele
nefăcute încă, zicând: Planul**
Meu va sta în picioare şi voi face
toată plăcerea Mea,

chemând pasărea răpitoare
de la* răsărit, pe omul** planului
Meu dintr-o ţară îndepărtată. Da,
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Eu am vorbit� şi Eu voi
împlini; Eu am gândit şi Eu
voi face�.
! �Ascultaţi-Mă, voi, cei tari

cu inima*, care sunteţi departe**
de dreptate!

Eu apropii* dreptatea Mea;
ea nu va fi departe şi salvarea
Mea nu va întârzia. Şi Eu voi
dărui Sionului salvare** şi lui Is-
rael gloria Mea�.

�Coboară-te* şi şezi în ţărână,
fecioară, fiică** a Babilonului!
Şezi pe pământ, fără tron, fiică a
caldeenilor! Pentru că nu te vei mai
numi plăpândă şi gingaşă.

Ia* pietrele de moară şi maci-
nă făină! Ridică-ţi vălul, suflecă-ţi
poalele! Dezgoleşte-ţi piciorul,
treci râurile!

Goliciunea ta va fi descope-
rită*, da, ruşinea ta se va vedea.
Mă voi răzbuna** şi nu voi cru-
ţa pe nimeni�.

Răscumpărătorul nostru, DDDDDom-
nul oştirilor* este Numele Lui,
Sfântul lui Israel.
! �Şezi în tăcere* şi pleacă

în întuneric, fiică a caldeenilor,
pentru că nu te vei mai numi stă-
pâna** împărăţiilor.

M-am mâniat* pe poporul
Meu, am pângărit moştenirea
Mea şi i-am dat în mâna ta; tu
nu le-ai arătat îndurare. Ai apă-
sat** foarte mult jugul tău asupra
bătrânului
şi ai zis: «Voi fi stăpână* pen-

tru totdeauna», încât nu ţi-ai pus
acestea la inimă, nici nu ţi-ai a-
mintit** de sfârşitul lor.
! Acum însă ascultă aceasta,

tu, cea dedată plăcerilor, care
locuieşti fără grijă, care zici în
inima ta: «Eu* sunt şi nu este alta
în afară de mine. Nu voi rămâne
văduvă şi nu voi cunoaşte** pier-
derea copiilor».

Dar amândouă* acestea vor
veni asupra ta într-o** clipă, în-

tr-o singură zi: pierderea copii-
lor şi văduvia. Vor veni asupra ta
în plinătatea lor, pentrua mulţimea
vrăjitoriilor� tale, pentrua marele
număr al descântecelor tale.

Pentru că te-ai încrezut* în
răutatea ta, ziceai: «Nu mă vede
nimeni**!» Înţelepciunea ta şi
cunoştinţa ta te-au amăgit şi ai
zis în inima ta: «Eu� sunt şi nu este
alta în afară de mine!»

Dar va veni răul* peste tine
tu nu vei şti de unde se ridică;
şi va cădea peste tine nenoroci-
rea pe care n-o vei putea îndepăr-
tab şi va veni deodată** peste tine
pustiirea la care nu te aşteptai.
! Stai acum cu descântecele

tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor
tale, cu care te-ai ostenit din ti-
nereţea ta; poate vei trage vreun
folos din ele, poate vei aduce
groaza.

Eşti obosită* de mulţimea pla-
nurilor tale. Să se ridice acum şi
să te salveze cei care împart ce-
rurilec**, privitorii stelelor, care
prezic după lunile noi cele ce
vor veni peste tine!

Iată, vor fi ca miriştea*: fo-
cul** îi va arde. Nu-şi vor putea
salva viaţa de sub puteread flă-
cării: nu va fi cărbune la care să
se încălzească, nici foce, ca să
se aşeze înaintea lui.

Aşa îţi vor fi aceia cu care
te-ai ostenit, cu care ai făcut* ne-
goţ din tinereţea ta. Fiecare se va
duce la ale lui, nu este nimeni
care să te scape�.

Ascultaţi aceasta, casă a lui
Iacov, care sunteţi numiţi după
numele lui Israel şi ieşiţi* din a-
pele lui Iuda, care juraţi** pe
Numele DDDDDomnului şi mărturisiţi
despre Dumnezeul lui Israel, dar
nu� în adevăr, nici în dreptate.

Pentru că ei se numesc după
cetatea sfântă* şi se sprijină** pe
Dumnezeul lui Israel: DDDDDomnul
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oştirilor este Numele Lui.
�De mult* am spusa cele din-

tâi lucruri şi din gura Mea au
ieşit şi le-am făcut să fie auzite.
Deodată** am lucrat şi ele s-au
împlinit.

Pentru că ştiam că eşti îndă-
rătnic şi că grumazul* tău este un
tendon de fier şi fruntea ta este
de aramă,

de aceea, ţi le-am spus de
atunci; înainte ca să se întâmple,
te-am făcut să le auzi, ca nu cum-
va să zici: «Idolul meu le-a făcut
şi chipul* meu cioplit şi chipul
meu turnat le-au poruncit».

Tu auzi; priveşte toate aces-
tea; şi voi, nu vreţi voi să le măr-
turisiţi? Te-am făcut să auzi lu-
cruri noi* din timpul acesta şi lu-
cruri ascunse, pe care nu le ştiai.

Acum sunt create, şi nu de
demult; şi înaintea zilei acesteia
nu le-ai auzit, ca nu cumva să
zici: «Iată, le ştiam!»

Da, n-ai auzit, nici n-ai ştiut
şi de demult nu ţi s-a deschis
urechea; pentru că ştiam că în-
totdeauna te vei purta cu necre-
dincioşie* şi din pântece te-ai nu-
mit răzvrătit�.
! �Pentru* Numele Meu, Îmi

voi amâna** mânia şi, pentru lau-
da Mea, Mă stăpânesc cu privire
la tine, ca să nu te nimicesc.

Iată, te-am curăţatb, dar nu*
ca argintul; te-am ales în cup-
torul** strâmtorării.

Pentru Mine, pentru* Mine
voi lucra; căci cum să fie profa-
nat Numele Meu? Şi nu voi da
altuia gloria** Mea�.
! �Ascultă-Mă, Iacove, şi tu,

Israele, cel chemat de Mine! Eu
sunt Acelaşi: Eu* sunt Cel dintâi
şi Eu sunt Cel din urmă.

Da, mâna Mea a pus teme-
lia* pământului şi dreapta Mea a
întins cerurile: Eu le chem**, ele
se înfăţişează împreună.

Adunaţi-vă* toţi şi ascultaţi:

care dintre ei a spus aceste lu-
cruri? Acela pe care l-a iubit**
DDDDDomnul va împlini plăcerea� Lui
asupra Babilonului şi braţul Său
va fi peste caldeeni.

Eu, Eu am vorbit; da, Eu l-am
chemat*; Eu l-am adus şi calea
lui va fi prosperă.

Apropiaţi-vă de Mine, ascul-
taţi aceasta: de la început n-am
vorbit* în ascuns; de când au fost
aceste lucruri, Eu sunt acolo; şi
acum m-a trimis Domnul** DDDDDum-
nezeu şi Duhul Său�.
! Aşa zice DDDDDomnul, Răscum-

părătorul* tău, Sfântul lui Israel:
�Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
tău, care te învaţă ce îţi este de
folos, care te călăuzeşte** pe ca-
lea pe care să mergi.

O! dacă ai fi ascultat* de po-
runcile Mele! Atunci pacea** ta
ar fi fost ca un râu şi dreptatea�
ta ca valurile mării.
Şi sămânţa* ta ar fi fost ca

nisipul şi urmaşii pântecelui tău
ca prundişul său. Nu li s-ar fi stâr-
pit numele, nici n-ar fi fost nimi-
cit dinaintea Mea!�
! Ieşiţi* din Babilon, fugiţi

dintre caldeeni! Cu glas de cânta-
re spuneţi, faceţi să se audă a-
ceasta, răspândiţi-o până la ca-
pătul pământului. Spuneţi: �DDDDDom-
nul l-a răscumpărat** pe robul
Său Iacov!
Şi ei n-au însetat*, când El îi

conducea prin pustiuri; El a făcut
să curgă** apele din stâncă pen-
tru ei; da, a despicat stânca, şi a-
pele au ţâşnit�.
!  �Pentru cei răi nu este

pace*�, zice DDDDDomnul.
" Ascultaţi-Mă*, insulelor!

Şi auziţi, popoare îndepărtate!
DDDDDomnul m-a chemat** din pân-
tece; din pântecele mamei mele a
rostit numele meu
şi mi-a făcut gura* ca o sabie

ascuţită. M-a ascuns sub umbra**
mâinii Sale şi m-a făcut o săgeată
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ascuţită; m-a ascuns în tolba� Lui.
Şi mi-a zis: �Tu eşti robul*

Meu, Israele, în care Mă voi glo-
rifica**�.
Şi eu am zis: �În zadar* m-am

trudit, mi-am cheltuit puterea
pentru nimic şi fără folos; totuşi
dreptul meua este la DDDDDomnul şi
răsplătirea mea la Dumnezeul
meu�.
! Şi acum, zice DDDDDomnul, care

m-a întocmit* din pântece ca să
fiu robul Lui, ca să întorc la El
pe Iacov (deşi Israel nu este încă
strâns, voi fi glorificat înaintea
DDDDDomnului şi Dumnezeul meu va fi
puterea mea).
Şi El zice: �Este puţin să fii

robul Meu, ca să ridici seminţiile
lui Iacov şi să întorci pe cei păs-
traţi ai lui Israel; te voi da şi
ca lumină* a naţiunilor, ca să fii
mântuirea Mea, până la capătul
pământului�.
!  Aşa zice DDDDDomnul, Răs-

cumpărătorul* lui Israel, Sfântul
său, celui pe care omul îl dis-
preţuieşteb**, celui pe care-l urăş-
te naţiunea, robului celor puter-
nici: �Împăraţii� vor vedea şi se
vor ridica, prinţii de asemenea, şi
se vor închina, datorită DDDDDomnului
care este credincios, datorită Sfân-
tului lui Israel, care te-a ales�.
! Aşa zice DDDDDomnul: �La tim-

pul îndurării* ţi-am răspuns şi
în ziua mântuirii te-am ajutat.
Şi te voi păzi şi te voi punec**
ca legământ al poporului, ca să
restabileşti ţarad, ca să-i faci să
stăpânească moştenirile pustiite,

zicând celor captivi*: «Ie-
şiţi!», celor care sunt în întuneric:
«Arătaţi-vă!» Vor paşte pe lângă
drumuri şi păşunea lor va fi pe
toate înălţimile** golaşe.

Nu vor flămânzi*, nici nu vor
înseta, nici nu-i va bate arşiţa**,
nici soarele, pentru că Acela care
are milă de ei îi va conduce�

şi îi va călăuzi pe lângă izvoa-
rele�� de apă.
Şi voi face din toţi munţii*

Mei o cale şi drumurile Mele vor
fi înălţate.

Iată, aceştia vor veni de de-
parte; şi, iată, aceştia de la nord
şi de la apus* şi aceştia din ţara
Sinime!�

Chiuiţi*, ceruri, şi bucură-te,
pământule, şi izbucniţi în cântări,
munţilor! Pentru că DDDDDomnul a
mângâiat pe poporul Său şi va avea
milă de cei întristaţi ai Săi.
! Şi Sionul a zis: �DDDDDomnul

m-a părăsit şi Domnul m-a uitat!�
�Poate* o femeie să-şi uite

copilul pe care-l alăptează, ca să
n-aibă milă de fiul pântecelui
ei? Chiar dacă aceasta** ar putea
uita, totuşi Eu nu te voi uita.

Iată, te-am gravat pe palmele
mâinilor* Mele. Zidurile** tale
sunt întotdeauna înaintea Mea!

Fiii tăi se vor grăbi; cei care
te-au surpat şi cei care te-au
pustiit vor pleca de la tine.

Ridică-ţi* ochii în jur şi vezi!
Ei toţi se strâng, vin la tine! Viu
sunt Eu�, zice DDDDDomnul, �te vei
îmbrăca într-adevăr cu toţi
aceştia ca şi cu o podoabă** şi te
vei încinge cu ei ca o mireasă.

Pentru că locurile tale pără-
site şi ruinele tale şi ţara ta pus-
tiită vor fi* acum prea strâmte
pentru locuitorii tăi şi cei care te
înghiţeau vor fi departe.

Fiii de care ai fost lipsită*
vor zice iarăşif în auzul tău: «Lo-
cul este prea strâmt pentru mine;
dă-mi loc să mă aşez».

Atunci vei zice în inima ta:
«Cine mi i-a născut pe aceştia,
pentru că îmi pierdusem copiii şi
eram pustie, o deportată, şi pri-
begeam alungată? Şi cine i-a
crescut pe aceştia? Iată, eu ră-
măsesem singură; unde au fost
aceştia?»�
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*Cap. 60.4;
66.20.

*Ps. 72.11.
Vers. 7.
Cap. 52.15;
60.16.
**Ps. 72.9.
Mica 7.17.
�Ps. 34.22.
Rom. 5.5;
9.33; 10.11.

*Mt. 12.29.
Lc. 11.21,22.

*Cap. 9.4;
14.4.
**Apoc. 14.20;
16.6.
�Cap. 45.6.
Ezec. 39.7.
��Gen. 49.24

*Deut. 24.1,3
Ier. 3.8.
Osea  2.2.
**Cap. 54.6.
�Deut. 32.30
2 Împ. 4.1.
Neem. 5.5.
Cap. 52.3.
*Pr. 1.24.
Cap. 65.12;
66.4.
Ier. 7.13.
**Num.11.23
Cap. 59.1.
�Ps. 106.9.
Naum 1.4.
��Ex. 14.21.
*�Ex. 7.18.
Ios. 3.16.

*Ex. 10.21.
Cap. 13.10.
Apoc. 6.12.

! Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: �Iată, Îmi voi înălţa mâna că-
tre naţiuni şi voi ridica steagul Meu
către popoare şi ei îi vor aduce*
înapoi pe fiii tăi la sânul lor şi le vor
purta pe fiicele tale pe umăr.
Şi împăraţii* vor fi părinţii

tăi adoptivi şi împărătesele lor
te vor alăpta; cu feţele la pământ
se vor pleca înaintea ta şi vor lin-
ge** ţărâna picioarelor tale! Şi vei
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul;  cei�
care Mă aşteaptă nu se vor ruşina�.
! Se poate lua* prada de la cel

tare? Şi vor fi eliberaţi cei care
sunt pe drept captivi?

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Chiar şi celui tare i se vor lua
captivii şi prada celui asupritor
va scăpa: şi Mă voi lupta cu cei
care se luptă cu tine şi îi voi salva
pe fiii tăi.
Şi pe cei care te asupresc îi

voi hrăni* cu însăşi carnea lor şi
se vor îmbăta ca de must cu în-
suşi sângele** lor. Şi orice făptu-
răa� va cunoaşte că Eu, DDDDDomnul,
sunt Salvatorul tău şi Răscumpă-
rătorul tău, Puternicul�� lui Iacov�.

Aşa zice DDDDDomnul: �Unde este
scrisoarea* de despărţire a mamei
voastre, cu care am alungat-o**?
Sau căruia dintre creditorii Mei
v-am vândut? Iată, pentru nele-
giuirile voastre aţi fost vânduţi�
şi pentru fărădelegile voastre este
alungată mama voastră!
! Pentru ce, când am venit,

nu era nimeni? Am chemat şi nu
era nimeni* care să răspundă?
S-a scurtat, în adevăr, mâna**
Mea, încât să nu poată răscum-
păra, sau n-am Eu putere să sal-
vez? Iată, cu mustrarea� Mea Eu
usuc�� marea, prefac râurile*� în
pustiu. Peştii lor se strică şi mor
de sete, pentru că nu este apă.

Eu îmbrac cerurile în negru*
şi le învelesc cu sac�.
! �Domnul DDDDDumnezeu mi-a

dat* limba unui ucenic, ca să ştiu
cum să ajut cu un cuvântb pe cel
obosit**. El îmi trezeşte dimi-
neaţă� după dimineaţă, îmi trezeşte
urechea, ca să ascult ca un ucenic.

Domnul DDDDDumnezeu mi-a des-
chis* urechea şi nu m-am împo-
trivit**, nu m-am dat înapoi.

Mi-am dat spatele* celor care
mă băteau şi obrajii** celor ca-
re-mi smulgeau barba. Nu mi-am
ascuns faţa de batjocură şi de
scuipare�.

Pentru că Domnul DDDDDumnezeu
mă va ajuta, de aceea nu m-am
ruşinat; de aceea mi-am făcut*
faţa ca o cremene şi ştiu că nu
voi fi dat de ruşine�.

Cel care mă îndreptăţeşte
este aproape*; cine se va certa
cu mine? Să ne înfăţişăm** îm-
preună. Cine este potrivnicul
meu? Să se apropie de mine!

Iată, Domnul DDDDDumnezeu mă
va ajuta*! Cine mă va condamna?
Iată, toţi se vor învechi ca o hai-
nă; îi va mânca molia**.
! Cine este între voi cel care

se teme de DDDDDomnul, cel care
ascultă de glasul Robului* Său?
Cel care umblă** în întuneric şi
n-are lumină să se încreadă� în
Numele DDDDDomnului şi să se spri-
jine pe Dumnezeul său.

Iată, voi toţi, care aprindeţi
un foc, care vă înconjuraţi cu tă-
ciunic, umblaţi în lumina focului
vostru şi între tăciunii pe care
i-aţi aprins. Aceasta veţi avea din
mâna Mea: veţi zăcea* în durere.

Ascultaţi-Mă, voi, care urmă-
riţi* dreptatea, cei care-L căutaţi
pe DDDDDomnul. Priviţi la stânca** din
care sunteţi ciopliţi şi la scobitu-
ra gropii din care aţi fost săpaţi.

Priviţi* la Avraam, tatăl vos-
tru, şi la Sara, care v-a născutd.
Pentru că Eu l-am chemat** când
era singure şi l-am binecuvântat�
şi l-am înmulţit.
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Pentru că DDDDDomnul va mân-
gâia* Sionul, Se va îndura de
toate locurile lui pustiite; şi va
face pustietatea lui ca Edenul şi
pustiul lui ca** grădina DDDDDomnului;
bucurie şi veselie se vor găsi în el,
mulţumire şi glas de cântare.
! �Ascultă-Mă, poporul Meu,

şi pleacă urechea, naţiunea Mea!
Pentru că o lege va ieşi de* la
Mine şi voi pune judecata Mea
ca o lumină** a popoarelor.

Dreptatea* Mea este aproape;
salvarea Mea a ieşit şi braţele**
Mele vor judeca popoarele; in-
sulele� Mă vor aştepta şi se vor
încrede�� în braţul Meu.

Ridicaţi-vă* ochii spre ceruri
şi priviţi la pământul de sub ele;
pentru că cerurile** vor trece ca
fumul şi pământul se va învechi
ca o haină şi cei care îl locuiesc
vor muri toţi la fela, dar mântui-
rea� Mea va fi pentru totdeauna şi
dreptatea Mea nu va fi desfiinţată.
! Ascultaţi-Mă, voi, care cu-

noaşteţi dreptatea, popor în ini-
ma* căruia este legea Mea! Nu
vă temeţi de dispreţul** oameni-
lor şi nu vă înfricoşaţi de bat-
jocurile lor,

pentru că îi va mânca molia*
ca pe o haină şi-i va mânca vier-
mele ca pe lână; dar dreptatea
Mea va fi pentru totdeauna şi
mântuirea Mea, din generaţie în
generaţie�.
! Trezeşte-te*, trezeşte-te, îm-

bracă-te** cu putere, braţ al
DDDDDomnului! Trezeşte-te ca� în
zilele din vechime, ca în gene-
raţiile veacurilor trecute! Nu eşti
tu acela care ai tăiat�� în bucăţi
pe Rahavb şi ai străpuns ba-
laurul*�?

Nu eşti tu acela care ai us-
cat* marea, apele adâncului celui
mare, care ai făcut adâncurile
mării o cale de trecere pentru cei
răscumpăraţi**?

Astfel cei răscumpăraţi* ai

DDDDDomnului se vor întoarce şi
vor veni cu cântare de bucurie
în Sion. Şi o bucurie** eternă le
va încununa capul; veselia şi
bucuria îi vor ajunge din urmă,
durerea şi suspinul vor fugi�.

Eu, Eu sunt Cel care vă mân-
gâi*; cine eşti tu, ca să te temi
de un om care va muri** şi de fiul
omului care va ajunge ca iarba�
şi să-L uiţi* pe DDDDDomnul, pe Cel

care te-a făcut, care a desfăşu-
rat** cerurile şi a pus temelia pă-
mântului şi să te temi� mereu în
toate zilele de furia asupritorului,
când se pregăteşte să te distrugă?
Şi unde este furia�� asupritorului?

Cel încovoiat sub lanţuri va
fi dezlegat curând şi nu va muri*
în groapă, nici nu-i va lipsi pâinea.

Pentru că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul tău, care stârnesc*
marea şi fac să-i vuiască valu-
rile; DDDDDomnul oştirilor este Nu-
mele Lui.
Şi am pus* cuvintele Mele în

gura ta şi te-am acoperit** cu
umbra mâinii Mele, ca să întind�
cerurile şi să pun temelia pămân-
tului şi să zic Sionului: �Tu eşti po-
porul Meu!�
! Trezeşte-te*, trezeşte-te, ri-

dică-te, Ierusalime, care ai băut**
din mâna DDDDDomnului paharul
mâniei Sale! Ai băut, ai golit�
potirul cel mare al ameţelii.

Nu este cine* s-o călăuzeas-
că dintre toţi fiii pe care i-a năs-
cut şi nu este nici unul care s-o
ia de mână, dintre toţi fiii pe
care i-a crescut.

Aceste două lucruri au venit*
asupra ta; cine te va plânge?
Ruina şi nimicirea şi foametea şi
sabia; cumc** să te mângâi?

Fiii* tăi au leşinat, zac la ca-
pătul tuturor străzilor, ca o anti-
lopă în cursă; sunt plini de mâ-
nia DDDDDomnului, de mustrarea Dum-
nezeului tău.

Deci ascultă acum aceasta,
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tu, cea întristată şi îmbătată, dar nu*
de vin:

Aşa zice Domnul tău, DDDDDom-
nul şi Dumnezeul tău, care apără
cauza* poporului Său: �Iată, am
luat din mâna ta paharul ameţe-
lii, potirul** cel mare al furiei
Mele; nu-l vei mai bea din nou:
şi-l voi pune în mâna* celor

care te întristează, care au zis
sufletului tău: «Pleacă-te, ca să
trecem»; şi ţi-ai făcut spatele
ca pământul şi ca o stradă pen-
tru cei care treceau�.

Trezeşte-te, trezeşte-te, îm-
bracă-te cu puterea ta, Sioane!
Îmbracă-ţi hainele cele frumoase,
Ierusalime, cetate* sfântă! Pen-
tru că de acum încolo nu va
mai intra** la tine cel necircumcis
şi cel necurat.

Scutură-ţi* ţărâna! Ridi-
că-te**, aşază-te, Ierusalime! Dez-
leagă-ţi� legăturile de la gât, tu,
cea captivă, fiică a Sionului!

Pentru că, aşa zice DDDDDomnul:
�Aţi fost vânduţi pe nimica* şi
veţi fi răscumpăraţi fără argint�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Poporul Meu a co-
borât la început în Egipt*, ca să
locuiască acolo temporar, şi Asi-
ria i-a asuprit fără motiv.
Şi acum, ce am Eu de făcut

aici�, zice DDDDDomnul, �când poporul
Meu a fost luat pe nimic? Cei care
stăpânesc peste ei îi fac să urle�,
zice DDDDDomnul, �şi Numele Meu
este mereu batjocorit*, toată ziua.

De aceea poporul Meu va cu-
noaşte Numele Meu; de aceea va
cunoaşte în ziua aceea că Eu sunt
Acelaşi, Cel care zice: «Iată-Mă!»
! Ce frumoase sunt pe munţi

picioarele celui care aduce veşti
bune*, care vesteşte pacea, care
aduce vestea bună, care vesteşte
salvarea, care zice Sionului:
«Dumnezeul tău** împărăţeşte!»�

Se aude glasul* străjerilor tăi!
Ei înalţă glasul, cântă cu toţii de
bucurie, pentru că vor vedea cu
ochii lorb când DDDDDomnul va resta-
bili Sionul.

Săltaţi* de bucurie, cântaţi
tare împreună, ruine** ale Ierusa-
limului! Pentru că DDDDDomnul mân-
gâie pe poporul Său; El a răscum-
părat� Ierusalimul.

DDDDDomnul Şi-a dezgolit* sfân-
tul Său braţ înaintea ochilor tutu-
ror naţiunilor şi toate** marginile
pământului vor vedea mântuirea
Dumnezeului nostru.

Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi de aco-
lo! Nu vă atingeţi** de ce este
necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Cu-
răţiţi-vă�, cei care purtaţi vasele
DDDDDomnului!

Pentru că nu veţi ieşi* cu gra-
bă, nici nu veţi pleca în fugă.
Pentru că DDDDDomnul va merge**
înaintea voastră şi Dumnezeul
lui Israel va fi� o gardă în urma
voastrăc.
" Iată, Robul* Meu va pros-

perad; va fi înălţat** şi va fi ridi-
cat şi va fi foarte sus.

După cum mulţi erau uimiţi
de Tine (atât de desfigurată Îi
era faţa*, mai mult decât a ori-
cărui om, şi înfăţişarea Lui mai
mult decât a fiilor oamenilor),

tot aşa El va uimie* multe na-
ţiuni; înaintea Lui împăraţii îşi vor
închide** gura, pentru că vor ve-
dea ceea ce� nu li se istorisise şi
vor înţelege ceea ce nu auziseră.

Cine a crezut* ceea ce ni se
vestise? Şi cui i s-a descoperit bra-
ţul** DDDDDomnului?
! Pentru că El a crescutf* îna-

intea Lui ca o odraslă fragedă şi ca
o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu
aveag** nici frumuseţe, nici stră-
lucire, ca să ne atragă privirile, nici
o înfăţişare ca să-L dorim.

El era dispreţuit* şi părăsith

*Plân. 3.15.

*Cap. 3.12;
49.25.
Ier. 50.34.
**Vers. 17.

*Ps. 66.11;
66.12.
Ier. 25.17;
25.26,28.
Zah. 12.2.

*Neem. 11.1.
Cap. 48.2.
Apoc. 21.2.
**Cap. 58.8.
Naum 1.15.
*Cap. 3.26;
29.4.
**Cap. 60.1.
�Cap. 9.4.
Zah. 2.7.

*Ps. 44.12.
Cap. 45.13.
Ier. 15.13.

*Gen. 46.6.
Fap. 7.14.

*Ezec. 36.20;
36.23.
Rom. 2.24.

*Cap. 40.9;
61.1.
Naum 1.15.
Rom. 10.15.
Ef. 6.15.
**Ps. 93.1.
Cap. 24.23.

*Cap. 62.6.

*Ps. 98.4
**Cap. 51.3.
�Cap. 48.20.

*Ps. 98.2,3.
**Lc. 3.6.

*Cap. 48.20.
2 Cor. 6.17.
Apoc. 18.4.
**Num. 19.11;
19.16.
�Lev. 22.2.
Cap. 1.16.

*Ex. 12.11,33
Deut. 16.3.
**Cap. 26.7;
42.16.
�Ex. 14.19.
Cap. 58.8.

*Cap. 42.1;
49.1-7; 53.11
**Cap. 57.15
Filip. 2.9.
*Ps. 22.6,7.
Mt. 26.67.
Ioan 19.3-5.

*Ezec. 36.25.
**Iov 21.5.
�Rom. 15.21.
Ef. 3.5,9.

*Ioan 12.38.
Rom. 10.16.
**Cap. 51.9.
Rom. 1.16.
1 Cor. 1.18.

*Cap. 11.1.
**Cap. 52.14
Mc. 9.12.
*Ps. 22.6.
Cap. 49.7.
Mt. 27.30,31
Lc. 18.31-33;
23.18.

22

23

2

3

4

5

6

7

21

22

23

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

52Salvarea
Sionului
anunţată

prin soli ai
păcii

53:3

Suferinţa
şi gloria
Robului

Domnului

53

a Sau �pe mai puţin decât nimic�    b Lit. �ochi către ochi�    c Sau �Acela care vă strânge�    d Sau �va lucra
cu înţelepciune�    e Lit. �va face stropirea pentru curăţire�    f Lit. �va creşte�    g Lit. �nu are�    h Sau �ţinut
la distanţă�, �respins�
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de oameni, om al durerilor şi
obişnuit** cua suferinţab şi ca unul
de care îţi ascunzi faţa; era dispreţuit
şi noi nu L-am preţuit�.
! Cu siguranţă, El suferinţe-

lec noastre le-a purtat* şi durerile
noastre le-a luat asupra Lui; iar
noi, noi L-am socotit pedepsit,
lovit de Dumnezeu** şi chinuit.

Dar El era străpunsd pentru*
fărădelegile noastre, zdrobit pen-
tru nelegiuirile noastre. Pedeap-
sa** care ne dă pacea era asu-
pra Lui şi prine rănile� Lui sun-
tem vindecaţi.

Noi toţi, ca nişte oi, ne-am
rătăcit*, ne-am întors fiecare la
calea lui; şi DDDDDomnul a făcut să
cadă asupra Lui nelegiuirea noas-
tră a tuturor.
! El a fost asuprit şi El a fost

chinuit, dar nu Şi-a deschis* gura.
A fost dus ca un miel la înjunghie-
re** şi ca o oaie mută înaintea
celor care o tund, aşa nu Şi-a
deschis gura.

El a fost luat prin asuprire
de la judecatăf; şi generaţia Lui,
cine o va spune? pentru că El a
fost şters* de pe pământul celor
viig. Pentru fărădelegea popo-
rului meu a fost lovit.
Şi groapa Lui a fost rânduită

cu cei răi, dar El a fost cu cel bo-
gat* în moartea Lui, pentru că nu
făcuse nici o violenţă, nici nu a
fost** vicleşug în gura Lui.

Totuşi DDDDDomnului I-a plăcut
să-L zdrobească*; L-a supus su-
ferinţei. Dar, după ce Îşi va aduce**
sufletul Săuh  o jertfă� pentru vină,
El va vedea�� o sămânţă, Îşi va lun-
gi zilele şi plăcerea*� DDDDDomnului va
prospera în mâna Lui.

Va vedea din rodul muncii
sufletului Săui şi va fi satisfăcut.

Prin cunoştinţa* Lui, Robul**
Meu cel drept va îndreptăţi� pe
cei mulţij şi va purta�� nelegiuirile*�
lor.

De aceea Îi voi da partea*
Lui între cei mari şi va împărţi**
prada cu cei puternici, pentru că
Şi-a datk� sufletul la moarte şi a
fost numărat�� cu cei fărădelege;
şi a purtat păcatul*� multora şi a
mijlocit�* pentru cei fărădelege.

�Bucură-te, cea sterilă*, tu,
care nu năşteai! Izbucneşte în
cântare de bucurie şi scoate stri-
găte de bucurie, tu, care nu ai fost
în durerile naşterii! Pentru că** mai
mulţi sunt fiii celei părăsite decât
fiii celei măritate�, zice DDDDDomnul.

Lărgeşte-ţi* locul cortului, şi
ei să întindă acoperământull locu-
inţelor tale; nu cruţa, lungeşte-ţi
funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii.

Pentru că te vei întinde* la
dreapta şi la stânga, şi sămânţa**
ta va stăpâni naţiunile, şi va face
să fie locuite cetăţile pustiite.

Nu te teme, pentru că nu te
vei ruşina, nici nu vei roşi; pentru
că nu vei fi dată de ruşine. Pen-
tru că vei uita ruşinea* tinereţii
tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte
de dispreţul văduviei tale.

Pentru că Cel care te-a făcut
este* soţulm tău: DDDDDomnul oştiri-
lor este Numele Lui şi Sfântul lui
Israel este Răscumpărătorul tău.
El Se va numi Dumnezeul**
întregului pământ.

�Pentru că DDDDDomnul te-a che-
mat ca pe o soţie părăsită şi în-
tristată în duh şi ca pe o soţie
din tinereţe, care a fost alungatăn�,
zice Dumnezeul tău.

�Te-am părăsit pentru o scur-
tă clipă*, dar te voi aduna** cu
mari îndurări.

**Vers. 10.
Ev. 4.15.
�Ioan 1.10.

*Mt. 8.17.
Ev. 9.28.
1 Pet. 2.24.
**Ioan 19.7.

*Rom. 4.25.
1 Cor. 15.3.
1 Pet. 3.18.
**Deut. 11.2.
Ev. 5.8.
�1 Pet. 2.24.

*Ps. 119.176.
1 Pet. 2.25.

*Mt. 26.63;
27.12,14.
Mc. 14.61;
15.5.
1 Pet. 2.23.
**Ioan 1.29.
Fap. 8.32.
Apoc. 5.6.

*Dan. 9.26.

*Mt. 27.57;
27.58,60.
**1 Pet. 2.22
1 Ioan 3.5.

*Fap. 2.23.
2 Cor. 5.21.
**Ioan 10.17
�Lev. 14.21;
19.21.
1 Pet. 2.24.
��Ps. 22.30.
Cap. 61.9;
66.22.
*�Cap. 46.10
Ef. 1.5,9.

*2 Pet. 1.3.
**Cap. 42.1.
1 Ioan 2.1.
�Rom. 5.18.
��Lc. 22.37.
*�Mica 7.18.

*Ps. 2.8.
Filip. 2.9.
**Col. 2.15.
�Mt. 26.42.
��Mc. 15.28.
*�2 Cor. 5.21
�*Lc. 23.34.
Rom. 8.34.

*Ţef. 3.14.
Gal. 4.27.
**1 Sam. 2.5

*Cap. 49.19;
49.20.

*Gen. 28.14.
**Cap. 61.9.

*Ier. 31.19.

*Ier. 3.14.
**Zah. 14.9.
Rom. 3.29.

*Cap. 62.4.

*Ps. 30.5.
**Cap. 55.3.
Ier. 31.3.
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Israel
reprimit

a Sau �cunoscător al�    b Sau �întristarea�    c Sau �bolile�, �neputinţele�    d Sau �rănit�    e Sau �cu�
f Lit. �a fost luat prin constrângere şi de la judecată�    g Sau �şi cine din generaţia Lui s-a gândit că El a fost
şters de pe pământul celor vii?�    h Sau �Dacă va aduce sufletul Său� sau �Când sufletul Său se va fi făcut�
i Sept. şi ms. de la Marea Moartă, �După chinurile sufletului Său va vedea lumina�    j Sau �va învăţa pe
cei mulţi în dreptate� (pe cei în părtăşie cu El)    k Lit. �Şi-a turnat�    l Lit. �covoarele�    m Sau �stăpânul�,
�domnul�   n Sau �dispreţuită�
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În revărsarea* mâniei Mi-am
ascuns faţa de tine pentru o cli-
pă, dar Mă voi îndura de tine
cu o bunătate** eternă�, zice DDDDDom-
nul, Răscumpărătorul tău.

�Pentru că aceasta este pen-
tru Mine ca apele lui Noe, când
am jurat că apele lui Noe nu vor
mai trece* peste pământ: aşa am
jurat, că nu Mă voi mai mânia**
pe tine, nici nu te voi mai mustra.

Pentru că munţii se vor mu-
ta* şi dealurile se vor clătina, dar
bunătatea** Mea nu se va muta
de la tine, nici legământul Meu
de pace nu se va clătina�, zice
DDDDDomnul, Cel care Se îndură de
tine.
! �Tu, cea întristată, bătută

de furtună, nemângâiată*! Iată,
voi aşeza** pietrele tale în anti-
moniu şi voi pune temeliile tale
în safir;
şi voi face crestele zidurilor

tale de rubine, şi porţile tale de
cristal, şi toate marginile tale de
pietre scumpe.
Şi toţi fiii tăi vor fi ucenicii*

DDDDDomnului şi mare** va fi pacea
fiilor tăi.

Vei fi întărită în dreptate*;
vei fi departe de asuprire, pentru
că nu te vei teme; şi de groază,
pentru că ea nu se va apropia
de tine.

Iată, ei se vor aduna laolaltă,
dar aceasta nu va fi de la Mi-
ne; oricine se va aduna laolaltă
împotriva* ta va cădea din cau-
za ta�.

�Iată, Eu l-am creat pe fierar,
care suflă în focul de cărbuni şi
scoate o unealtă pentru lucrul
său. Şi Eu l-am creat pe pustii-
tor, ca să o nimicească.

Nici o armă* pregătită împo-
triva ta nu va reuşi; şi pe orice
limbă care se va ridica la jude-
cată împotriva ta, o vei condamna.

Aceasta este moştenirea sluji-
torilor DDDDDomnului şi dreptatea**

lor de la Mine�, zice DDDDDomnul.
�Voi, toţi cei însetaţi*, veniţi

la ape, şi cei care n-aveţi** bani,
veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi. Da,
veniţi, cumpăraţi� vin şi lapte, fără
bani şi fără plată!

De ce cheltuiţi* bania pentru
ceea ce nu este pâine, şi munca
voastră pentru ceea ce nu satură?
Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mân-
caţi ce este bun; şi să vi se des-
făteze** sufletul în belşugb.

Plecaţi-vă urechea şi veniţi*
la Mine; ascultaţi, şi sufletul vos-
tru va trăi**; şi voi face un legă-
mânt� etern cu voi, după îndură-
rile�� cele adevărate ale lui David.
! Iată, l-am dat ca martor*

popoarelor; conducător** şi că-
petenie a popoarelor.

Iată, vei chema* o naţiune pe
care n-ai cunoscut-o; şi o naţiune
care nu te cunoştea va alerga**
la tine pentru DDDDDomnul Dumne-
zeul tău şi pentru Sfântul lui Is-
rael, pentru că El te-a glorificat��.
! �Căutaţi* pe DDDDDomnul cât

timp se poate găsi, chemaţi-L**
cât timp este aproape.

Să-şi părăsească* cel rău ca-
lea sa şi omul nedrept gânduri-
le** sale şi să se întoarcă� la
DDDDDomnul � şi El va avea milă��
de el � şi la Dumnezeul nostru,
pentru că El nu oboseşte iertândc�.

�Pentru că gândurile* Mele
nu sunt gândurile voastre, nici
căile** voastre, căile Mele�, zice
DDDDDomnul.

�Pentru că* aşa cum cerurile
sunt mai înalte decât pământul, tot
aşa căile Mele sunt mai înalte de-
cât căile voastre, şi gândurile
Mele decât gândurile voastre.

Pentru că, după* cum ploaia
şi zăpada coboară din ceruri şi
nu se mai întorc acolo, ci udă pă-
mântul şi-l fac să rodească şi să
înmugurească, ca să dea sămân-
ţă** semănătorului şi pâine celui
care mănâncă,

*Cap. 60.10.
**Vers. 10.

*Gen. 9.11.
**Ier. 31.35;
31.36.
Ezec. 39.29.

*Ps. 46.2;
102.26.
Cap. 51.6.
Mt. 5.18.
**2 Sam. 23.5
Ps. 89.34.
Cap. 55.3;
59.21; 61.8.

*Cap. 51.18.
**1 Cr. 29.2.
Apoc. 21.18.

*Cap. 11.9.
Ier. 31.34.
1 Tes. 4.9.
**Ps. 119.165

*Cap. 1.26.

*Cap. 41.11.

*Cap. 29.8.
**Cap.45.24;
45.25.

*Ps. 42.1,2.
Ioan 4.14.
Apoc. 21.6.
**Plân. 5.4.
�Cânt. 5.1.
Apoc. 3.18.

*Ecl. 6.2.
**Cap. 25.6.
Ier. 31.14.

*Mt. 11.28.
**Amos 5.4.
�Cap. 61.8.
Ier. 32.40.
��2 Sam. 7.8
Ps. 89.28.
Fap. 13.34.

*Ioan 18.37.
Apoc. 1.5.
**Ier. 30.9.
Dan. 9.25.

*Cap. 52.15.
Ef. 2.11,12.
**Zah. 8.22.
�Cap. 60.9.

*Ps. 32.6.
Amos 5.6.
2 Cor. 6.1,2.
Ev. 3.13.
**Cap. 58.9.

*Cap. 1.16.
**Cap. 32.7.
Zah. 8.17.
�Cap. 31.6;
44.22.
��Ps. 130.7.
Ier. 3.12.

*2 Sam. 7.19
**Cap. 53.6.

*Ps. 103.11. 

*Deut. 32.2.
**2 Cor. 9.10
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a Lit. �cântăriţi argint�    b Lit. �grăsime�    c Sau �Îşi înmulţeşte iertarea�

Toate
popoarele
chemate
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tot aşa va fi cuvântul* Meu care
iese din gura Mea: nu se va în-
toarce** la Mine fără roda, ci va
face� ce-Mi place şi va prosperab

în lucrul pentru care l-am trimis.
Pentru că veţi ieşi* cu bucu-

rie şi veţi fi călăuziţi în pace. Mun-
ţii şi dealurile vor izbucni** în
cântări înaintea voastră şi toţi
copacii� câmpului vor bate din
palme.

În locul spinului* va răsări
chiparosul** şi în locul urzicii�
va răsări mirtul. Şi aceasta va
fi pentru DDDDDomnul un nume, un
semn�� pentru totdeauna, care
nu se va stinge�.

Aşa zice DDDDDomnul: �Păziţi ju-
decata şi faceţi dreptate, pentru
că salvarea* Mea este aproape să
vină şi dreptatea Mea este aproa-
pe să se descopere.

Ferice de omul care face aceas-
ta şi de fiul omului care o ţine cu
tărie, care păzeşte* sabatul ca să
nu-l profaneze şi îşi păzeşte mâna
ca să nu facă nici un rău�.
Şi fiul străinului* care s-a

alipit de DDDDDomnul să nu vorbeas-
că, zicând: �DDDDDomnul m-a despăr-
ţit cu totul de poporul Său!� Nici
famenul** să nu zică: �Iată, eu
sunt un copac uscat!�

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Famenilor care păzesc sabatele
Mele, şi aleg ce-Mi este plăcut,
şi ţin cu tărie legământul Meu,

le voi da un loc şi un nume,
în casa Mea şi înăuntrul zidurilor
Mele, mai bune decât cel al fiilor
şi al fiicelor. Le voi da un nume*
pentru totdeauna, care nu se va
stinge.
Şi pe fiii străinului care se

alipesc de DDDDDomnul, ca să-I slu-
jească şi să iubească Numele
DDDDDomnului, ca să fie slujitorii Lui,
pe fiecare care păzeşte sabatul,
ca să nu-l profaneze şi ţine cu
tărie legământul Meu,

îi voi aduce* şi pe ei la mun-
tele Meu cel sfânt şi-i voi des-
făta în casa Mea de rugăciune.
Arderile** lor de tot şi jertfele
lor vor fi bine primite pe altarul
Meu, căci casa� Mea se va numi
casă de rugăciune pentru toate
popoarele�.

Domnul DDDDDumnezeu care-i adu-
nă* pe cei alungaţi ai lui Israel
zice: �Voi aduna** încă şi pe
alţii la el, la cei adunaţi ai lui�.
! �Voi, toate fiarele câmpului,

veniţi să mâncaţi, voi, toate* fia-
rele pădurii!

Păzitorii săi sunt orbi*, toţi
sunt lipsiţi de cunoştinţă. Toţi sunt
câini** muţi care nu pot să latre,
visează, stau tolăniţi, le place să
doarmă:

da, câinii* sunt lacomi, nu se
mai satură. Şi aceştia sunt păs-
tori care nu ştiu cum să deose-
bească; toţi se întorc la calea lor,
fiecare la câştigul lui, până la
cel din urmă dintre ei.

«Veniţi», zic ei, «voi aduce
vinc şi ne vom îmbăta cu băutură
tare, şi ziua de mâine* va fi ca
aceasta, ba încă şi mai mult»�.

Piere cel drept şi nimeni nu
ia aminted; şi oamenii* evlavi-
oşie sunt luaţif şi nimeni** nu în-
ţelege că cel drept este luat di-
naintea răului.

El intră în pace; ei se odih-
nesc în paturile* lor, oricine a um-
blat în dreptatea lui.
! �Dar apropiaţi-vă, voi, fiii

vrăjitoarei*, sămânţă** a adul-
terului şi a curvei!

De cine vă bateţi voi joc?
Împotriva cui deschideţi larg gu-
ra şi scoateţi limba? Nu sunteţi
voi copii ai fărădelegii, sămânţă
a minciunii,

care ardeţi de poftă pentru
idolig sub orice* copac verde, ca-
re înjunghiaţi** pe copii în văi,
sub crăpăturile stâncilor?

*Cap. 45.23.
Mt. 24.35.
**Cap. 44.26
�Cap. 46.10.

*Ps. 105.43.
Cap. 35.10;
65.13,14.
Ier. 29.11.
**Ps. 98.8.
Cap. 35.1,2.
�1 Cr. 16.33.

*Cap. 7.19.
**Cap. 41.19;
60.13.
�Cap. 5.6;
32.13.
��Cap. 56.5.

*Cap. 46.13.
Mt. 3.2; 4.17.
Rom. 13.11;
13.12.
*Ex. 20.8-11;
31.13-17.
Cap. 58.13.
Ier. 17.21,22.
Ezec. 20.12,20

*Cap. 14.1.
**Deut. 23.1.
 Fap. 8.27.

*Cap. 62.2.
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a Lit. �gol�    b Sau �va împlini�    c Sau �vin fermentat�    d Lit. �nu pune la
inimă�    e Sau �miloşi�    f Sau �adunaţi�, �strânşi�    g Sau �lângă terebinţi�
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Salvarea
pentru

străini şi
fameni

*Cap. 2.2,3;
60.11.
Mica 4.1,2.
**Rom. 12.1
Ev. 13.15.
1 Pet. 2.5.
�Mt. 21.13.

*Cap. 11.12.
**Cap. 60.3;
66.18-21.
Ioan 10.16.

*Ier.12.9.

*Mt. 15.14;
23.16.
**Filip. 3.2.

*Cap. 28.7.
Mica 3.5,11.

*Ps. 10.6.
Pr. 23.35.
Cap. 22.13.
Lc. 12.19.
1 Cor. 15.32.

*Ps. 12.1.
Mica 7.2.
**1 Împ. 14.13
2 Împ.22.20.

*2 Cr. 16.14.

*Mal. 3.5.
**Cap. 1.4.
Mt. 16.4.

*2 Împ. 16.4;
17.10.
Ier. 2.20.
**Lev. 18.21;
20.2.
2 Împ. 16.3;
23.10.
Ier. 7.31.
Ezec. 16.20;
20.26.
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Partea ta este între pietrele
netede ale râului; ele, ele sunt
sorţul tău şi lor le-ai turnat o jert-
fă de băutură, le-ai adus un dar
de mâncare. Să fiu Eu mulţumit
cu privire la acestea?
Ţi-ai pus patul pe un munte

înalt* şi semeţ şi acolo te-ai su-
it** ca să aduci jertfă.
Şi ţi-ai pus amintirea în spa-

tele uşilor şi al uşorilor. Pentru
că te-ai dezgolit altuia decât
Mie; şi te-ai suit, ţi-ai lărgit pa-
tul şi ai făcut legământ cu ei. Ai
iubit* patul lor, le-ai văzut go-
liciunea.
Şi te-ai dus* la împărat cu

untdelemn şi ţi-ai înmulţit mires-
mele şi ţi-ai trimis solii departe
şi te-ai înjosit până la Locuinţa
morţilor.
! Ai obosit de mulţimea căi-

lor talea; totuşi n-ai zis*: «E în
zadar!» Ai găsit o înviorare a pu-
terii taleb, de aceea nu te-ai dez-
gustat de ea.
Şi de cine* te-ai sfiit sau

te-ai temut, de ai minţit şi nu ţi-ai
adus aminte de Mine, nici nu
ai pus** la inimă? N-am tăcut Eu
încă de demultc, şi tu nu te-ai te-
mut de Mine?

Îţi voi da pe faţă dreptatea
şi faptele tale; şi ele nu-ţi vor fo-
losi.

Când vei striga: să te scape
cei adunaţi de tined! Dar îi va
lua vântul pe toţi, o suflare îi va
duce. Dar cel care îşi pune în-
crederea în Mine va moşteni
ţara şi va stăpâni muntele Meu
cel sfânt.
Şi se va zice: «Înălţaţi*, înăl-

ţaţi, pregătiţi calea, scoateţi afară
piedicile din calea poporului
Meu!»�
! Pentru că aşa zice Cel mă-

reţ şi Cel înălţat, Cel care locu-
ieşte în eternitate şi al cărui
Nume* este Sfânt: �Eu locuiesc**

în loc înalt şi sfânt şi cu cel
cu duhul zdrobit� şi smerit, ca să
înviorez�� duhul celor smeriţi şi
să înviorez inima celor zdrobiţi.

Pentru că nu voi certa* pentru
totdeauna, nici nu Mă voi mânia
mereu, pentru că ar leşina înaintea
Mea duhul şi sufletelee pe care
le-am făcut**.

Pentru nelegiuirea lăcomiei*
lui M-am mâniat şi l-am lovit**;
M-am ascuns� şi M-am mâniat,
şi el a continuat să se îndepărteze
pe calea inimii lui.

I-am văzut căile şi-l voi vin-
deca*. Şi îl voi călăuzi şi-i voi
da din nou mângâieri, lui şi alor lui
care jelesc**.

Eu creez rodul* buzelor. Pa-
ce**, pace celui de departe� şi
celui de aproape�, zice DDDDDomnul,
�şi-l voi vindeca.

Dar cei răi* sunt ca marea
tulburată, care nu se poate linişti,
şi valurile ei aruncă afară noroi şi
mâl�.
!  �Pentru cei răi nu este*

pace�, zice Dumnezeul meu.
" �Strigă taref, nu cruţa, înal-

ţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi fă
cunoscut poporului Meu fără-
delegea lor şi casei lui Iacov pă-
catele lor.

Totuşi ei Mă caută* zi de zi
şi le place să ştie căile Mele, ca o
naţiune care ar fi făcut dreptate
şi n-ar fi părăsit rânduiala Dum-
nezeului său. Ei cer de la Mine
judecăţi ale dreptăţii, le place să
se apropie de Dumnezeu.

«De ce am postit* noi», zic
ei, «şi Tu nu vezi? De ce ne-am
întristat** sufletul, şi Tu nu iei
aminte?»

Iată, în ziua postului vostru
căutaţi plăcerea voastră şi stoar-
ceţi tot ce vă este datoratg!

Iată, postiţi* pentru învinui-
re şi ceartă şi ca să loviţi cu
pumnul răutăţii. Nu postiţi acum,

*Ier. 3.6.
Ezec. 16.16.
**Ezec. 23.41

*Ezec. 16.26;
16.28; 23.2.

*Cap. 30.6.
Ezec. 16.33;
23.16.
Osea 7.11;
12.1.

*Ier. 2.25.

*Pr. 29.25.
Cap. 51.12;
51.13.
**Ps. 50.21.
Cap. 42.14.

*Cap. 40.3;
62.10.

*Iov 6.10.
Lc. 1.49.
**Ps. 68.4.
Zah. 2.13.

�Ps. 34.18;
51.17; 138.6.
��Ps. 147.3.
Cap. 61.1.

*Ps. 85.5;
103.9.
Mica 7.18.
**Num. 16.22
Iov 34.14.
Ev. 12.9.

*Ier. 6.13.
**Cap. 9.13.
�Cap. 8.17;
45.15.

*Ier. 3.22.
**Cap. 61.1.

*Cap. 51.16.
Ev. 13.15.
**Cap. 26.12;
32.17.
�Fap. 2.39.
Ef. 2.17.

*Iov 18.5-14.
Iuda 13.

*Cap. 48.22.

*Cap. 1.11.

*Mal. 3.14.
Lc. 18.12.
**Lev. 16.29;
16.31; 23.27.

*1 Împ. 21.9;
21.12,13.
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a Lit. �de lungimea căii tale�    b Lit. �viaţa mâinii tale�    c Sau �dintotdeauna�    d Sau �mulţimea idolilor
tăi�    e Lit. �suflările�    f Lit. �din gât�    g Toate muncile care vă sunt datorate
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tă a DDDDDomnului, vrednic de onoa-
re, şi-l vei onora, nefăcându-ţi
căile tale, nici căutând plăcerea
ta, nici vorbind cuvinte deşarte,

atunci* te vei desfăta în DDDDDomnul
şi te voi face să călăreşti**
pe înălţimile pământuluih şi te
voi hrăni cu moştenirea lui Iacov,
tatăl tău, pentru că gura� DDDDDom-
nului a vorbit�.

Iată, mâna DDDDDomnului nu s-a
scurtat*, încât să nu poată salva,
nici** urechea Lui nu s-a îngreu-
nat, încât să nu poată auzi;

ci nelegiuirile voastre au fă-
cut o despărţire între voi şi Dum-
nezeul vostru şi păcatele voastre
v-au ascuns faţa Lui, ca să nu
audă.

Pentru că mâinile* vă sunt pă-
tate cu sânge şi degetele cu ne-
legiuire. Buzele voastre spun
minciuni, limba voastră şopteşte ne-
dreptate.

Nimeni* nu strigă după drep-
tate, nimeni nu judecă în adevăr.
Se încred** în deşertăciune şi
spun minciuni, zămislesc răutate
şi nasc� nelegiuire.

Clocesc ouă de şarpe şi ţes*
pânză de păianjen; cine mănâncă
din ouăle lor moare şi, dacă se
sparge unul, iese o viperă.
Ţesăturile lor nu se vor face

haine, nici nu se vor acoperi* ei
cu lucrările lor. Lucrările lor sunt
lucrări ale nelegiuirii şi fapta
violenţei este în mâinile lor.

Picioarele* lor aleargă la rău
şi se grăbesc să verse sânge ne-
vinovat. Gândurile** lor sunt gân-
duri ale nelegiuirii, pustiirea şi
nimicirea sunt pe cărările lor.

Ei nu cunosc calea* păcii şi
nu este judecată dreaptă în paşii
lor; şi-au sucit** cărările. Oricine
umblă pe ele nu cunoaşte pacea.
! De aceea judecata este de-

parte de noi şi dreptatea nu ne
ajunge; aşteptăm* lumină şi iată
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*Iov 22.26.
**Deut. 32.13;
33.29.
�Cap. 1.20;
40.5.
Mica 4.4.

*Num. 11.23
Cap. 50.2.
**Ezec. 8.18

*Cap. 1.15,21
Ier. 2.30,34.
Osea 4.2.

*Cap. 5.7.
**Cap. 30.12
Ier. 7.4,8.
�Iov 15.35.
Ps. 7.14.

*Iov 8.14.

*Cap. 28.20.

*Pr. 1.16.
Rom. 3.15.
**Cap. 65.2.
Mc. 7.21,22.

*Lc. 1.79.
**Ps. 125.5.
Pr. 2.15.

*Ier. 8.15.

a Sau �necăjiţii�    b Lit. �de însăşi carnea ta�    c Te va păzi; sau �te va aduna�    d Sau �nedreaptă� sau
�deşartă�    e Sau �va face sprintene�    f Lit. �de locuit�    g Lit. �Dacă vei întoarce înapoi�    h Sau �ţării�
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poporului
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*Zah. 7.5.
**Lev. 16.29.
�Est. 4.3.
Iov 2.8.
Dan. 9.3.
Iona 3.6.

*Neem. 5.10.
**Ier. 34.9.

*Ezec. 18.7,17
Mt. 25.35.
**Iov 31.19.
�Gen. 29.14.
Neem. 5.5.

*Iov 11.17.
**Ex. 14.19.
Cap. 52.12.

*Ps. 12.2.

*Cap. 61.4.

*Cap. 56.2.

 ca să se audă sus glasul vostru.
Acesta* este postul pe care

l-am ales Eu? O zi**, ca să-şi
smerească omul sufletul, să-şi
plece capul ca papura şi să-şi
aştearnă� sac şi cenuşă? Vei nu-
mi aceasta post şi zi plăcută
DDDDDomnului?

Nu este acesta postul pe care
l-am ales Eu: să dezlegi* lanţuri-
le răutăţii, să desfaci legăturile
jugului şi să-i laşi** liberi pe cei
asupriţi şi să sfărâmaţi orice jug?

Nu este ca să împarţi pâinea*
ta cu cel flămând şi să-i aduci în
casa ta pe săraciia care rătăcesc
fără adăpost? când** vezi pe cel
gol, să-l îmbraci şi să nu te as-
cunzi chiar de semenul� tăub?
! Atunci lumina* ta va răsări

ca zorile şi vindecarea ta se va
arăta repede şi dreptatea ta va
merge înaintea ta; gloria** DDDDDom-
nului va fi o gardă în urma tac.

Atunci tu vei chema şi DDDDDom-
nul va răspunde; vei striga şi El
va zice: «Iată-Mă!» Dacă vei în-
depărta din mijlocul tău jugul,
arătarea cu degetul şi vorbirea*
păcătoasăd

şi îţi vei cheltui sufletul pentru
cel flămând şi vei sătura sufletul
întristat, atunci lumina ta
va răsări în întuneric şi întune-
cimea ta va fi ca miezul zilei;
şi DDDDDomnul te va călăuzi ne-

încetat şi-ţi va sătura sufletul în
secetă şi-ţi va întărie oasele şi vei
fi ca o grădină udată şi ca un iz-
vor de apă ale cărui ape nu înşală.
Şi cei care ies din tine vor

reconstrui* vechile ruine; vei ri-
dica temeliile din generaţie în
generaţie; şi te vei numi: «Repa-
rator de spărturi», «Cel care res-
tabileşte cărările de mersf».
! Dacă îţi vei oprig* piciorul

în sabat, nefăcându-ţi plăcerea
ta în ziua Mea sfântă, şi vei nu-
mi sabatul o desfătare, ziua sfân-
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ca** un râu, Duhul DDDDDomnului va
ridica un steag împotriva luic.

�Şi Răscumpărătorul* va ve-
ni pentru Sion şi la cei  din Iacov
care se vor întoarce de la fărăde-
lege�, zice DDDDDomnul.

�Cât despre Mine, acesta*
este legământul Meu cu ei�, zice
DDDDDomnul: �Duhul Meu care este
peste tine şi cuvintele Mele pe
care le-am pus în gura ta nu se
vor depărta din gura ta, nici din
gura seminţei tale, nici din gura
seminţei seminţei tale�, zice
DDDDDomnul, �de acum şi pentru tot-
deauna�.

Ridică-te, străluceşte*, pentru
că lumina ta a venit şi gloria**
DDDDDomnului a răsărit peste tine!

Pentru că, iată, întunericul*
va acoperi pământul, şi întunericul
gros popoarele. Dar DDDDDomnul va
răsări peste tine şi gloria** Lui se
va vedea peste tine.
Şi naţiunile* vor veni lad lumi-

na ta, şi împăraţii la strălucirea
zorilor talee.
! �Ridică-ţi* ochii în jur şi

priveşte! Toţi se adună laolaltă,
vin** la tine: fiii tăi vor veni de
departe şi fiicele tale vor fi pur-
tate pe braţe.

Atunci vei vedea şi te vei
lumina şi-ţi va bate inima şi se
va lărgi; pentru că belşugulf*
mării se va întoarce la tine, bo-
găţiile naţiunilor vor veni la tine.

Mulţime de cămile te vor aco-
peri, cămile tinereg din Madian
şi din Efa*. Toţi cei din  Seba**
vor veni, vor aduce aur� şi tămâ-
ie şi vor vesti laudele DDDDDomnului.

Toate turmele Chedarului* se
vor aduna la tine. Berbecii Ne-
baiotului îţi vor sluji: se vor sui
pe altarul** Meu şi vor fi bine
primiţi şi Eu voi înfrumuseţa�
casa măreţiei Mele.
! Cine sunt aceştia care zboa-

ră ca un nor şi ca porumbeii

întuneric; strălucire, dar umblăm
în întuneric gros.

Bâjbâim* ca orbii pe lângă
zid, bâjbâim asemenea celor fără
ochi. La amiază ne poticnim ca
în amurg, suntem ca morţii prin-
tre cei sănătoşia.

Toţi mormăim ca urşii şi ne
văităm* ca porumbeii; aşteptăm
judecata, şi nu este; salvarea, şi ea
este departe de noi.

Deoarece fărădelegile noas-
tre* s-au înmulţit înaintea Ta şi
păcatele noastre mărturisesc îm-
potriva noastră; deoarece fără-
delegile noastre sunt cu noi şi ne
cunoaştem nelegiuirile:

fărădelege şi tăgăduireb a DDDDDom-
nului şi îndepărtare de Dumne-
zeul nostru, rostind asuprire şi re-
voltă, cugetând* şi scoţând din
inimă cuvinte ale minciunii.
Şi judecata s-a întors înapoi

şi dreptatea stă departe; pentru
că adevărul s-a poticnit pe stra-
dă şi dreptatea nu poate să intre.

Da, adevărul lipseşte şi cel care
se depărtează de rău devine* o
pradă. Şi DDDDDomnul a văzut şi a fost
rău în ochii Săi că nu
era judecată.
! Şi a văzut* că nu era nici un

om şi S-a mirat** că nu era nici
un mijlocitor; de aceea braţul�
Său I-a adus salvare, şi dreptatea
Lui, ea L-a sprijinit.
Şi S-a îmbrăcat* cu drepta-

tea ca şi cu o platoşă şi cu un
coif al salvării pe capul Său; şi
a îmbrăcat hainele răzbunării,
ca îmbrăcăminte, şi S-a înfăşu-
rat cu râvna ca într-o manta.

După* fapte, aşa va răsplă-
ti: va da mânie potrivnicilor Săi,
răsplată vrăjmaşilor Săi; va da
insulelor plata cuvenită.
Şi* cei de la apus se vor te-

me de Numele DDDDDomnului, şi cei
de la răsăritul soarelui de gloria
Lui. Când vrăjmaşul va năvăli
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a Sau �în locurile pustii�    b Sau �minciună împotriva�    c Sau �îl va pune pe fugă�    d Sau �vor umbla în�
e Lit. �răsăritului tău�    f Lit. �plinătatea�    g Sau �dromadere�
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spre porumbarele lor?
Da, insulele* Mă vor aştepta

şi mai întâi vor fi corăbiile** din Tar-
sis, ca să-i aducă� pe fiii tăi
de departe, argintul�� lor şi aurul
lor cu ei, pentru Numele DDDDDom-
nului Dumnezeului tău şi pentru
Sfântul lui Israel, pentru că El
te-a glorificat*�.
Şi fiii străinului* îţi vor re-

construi zidurile şi împăraţii**
lor îţi vor sluji. Pentru că în mâ-
nia� Mea te-am lovit, dar în bu-
năvoinţa Mea M-am îndurat de
tine.
Şi porţile tale vor fi* mereu

deschise, nu se vor închide nici
zi, nici noapte, ca să se aducă la
tine bogăţiile naţiunilor şi să fie
conduşi împăraţii lor.

Pentru că* naţiunea sau împă-
răţia care nu-ţi va sluji va pieri
şi naţiunile acelea vor fi pustiite cu
desăvârşire.

Gloria* Libanului va veni la
tine, chiparosul, pinul şi bradul,
laolaltă, ca să împodobească lo-
cul sfântului Meu locaş; şi voi
face glorios locul** picioarelor
Mele.
Şi fiii* celor care te-au făcut

să suferi vor veni, plecându-se
înaintea ta; şi toţi cei care te-au
dispreţuit se vor pleca la aşter-
nutula picioarelor tale şi te vor
numi «Cetatea DDDDDomnului», «Sio-
nul** Sfântului lui Israel».
! În loc să fii părăsită şi pri-

vită cu ură, încât nimeni nu tre-
cea prin tine, te voi face o podoa-
bă pentru totdeauna, o bucurie
din generaţie în generaţie.
Şi vei suge* laptele naţiuni-

lor şi vei suge sânul împăraţilor
şi vei cunoaşte că Eu**, DDDDDom-
nul, sunt Salvatorul tău şi Răs-
cumpărătorul tău, Puternicul lui
Iacov.

În loc de aramă voi aduce
aur şi, în loc de fier, voi aduce
argint şi în loc de lemn, aramă, şi

în loc de pietre, fier. Şi voi pune
peste tine ca administratori pa-
cea şi ca domnitori, dreptatea.

Nu se va mai auzi de violenţă
în ţara ta, de pustiire şi de nimicire
în hotarele tale, ci vei numi zidurile*
tale: «Salvare» şi porţile tale:
«Laudă».

Soarele* nu va mai fi lumina
ta ziua, nici luna nu te va lumi-
na prin strălucire, ci DDDDDomnul**
va fi lumina ta eternă şi Dum-
nezeul� tău, gloria ta.

Soarele* tău nu va mai apu-
ne, nici luna ta nu se va retrage;
pentru că DDDDDomnul va fi lumina
ta eternă şi zilele întristării**
tale se vor sfârşi.
Şi poporul* tău � ei toţi vor

fi drepţi: vor stăpâni** pămân-
tulb pentru totdeauna, odrasla�
sădirii Mele, lucrarea�� mâinilor
Mele, ca să fiu glorificat.

Cel mai mic* va deveni o
mie, şi cel mai neînsemnat, o
naţiune puternică. Eu, DDDDDomnul,
voi împlini repede aceasta, la
timpul ei�.

Duhul* Domnului DDDDDumnezeu
este peste Mine, pentru că DDDDDom-
nul M-a uns** ca să aduc o veste
bună celor blânzi. M-a trimis să
leg� rănile celor cu inima zdro-
bită, să vestesc eliberare�� celor
captivi şi deschidere a închiso-
rii celor încătuşaţi;

să vestesc anul* de îndurare
al DDDDDomnului şi ziua** răzbunării
Dumnezeului nostru; ca să mân-
gâi� pe toţi cei care jelesc;

ca să rânduiesc pentru cei
care jelesc, în Sion, să li se dea*
podoabă în loc de cenuşă, unt-
delemnul de bucurie în loc de
jale, veşmântul de laudă în locul
duhului de mâhnire; ca să
fie numiţi: �Terebinţi ai dreptăţii�,
�Răsad** al DDDDDomnului�, ca El
să fie glorificat�.
! Şi vor reconstrui* vechile

ruine; vor ridica din nou dărâmă-

9
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11

12

13

14

15

16

17

*Cap. 11.11;
24.15.
**Ps. 48.7.
Cap. 2.16.
�Cap. 14.2;
43.6.
��Ps. 68.30.
Zah. 14.14.
*�Cap. 55.5.

*Cap. 14.1,2;
61.5.
Zah. 6.15.
**Cap. 49.23
Apoc. 21.24.
�Cap. 54.7,8.

*Apoc. 21.25

*Zah. 14.17;
14.19.
Mt. 21.44.

*Cap. 35.2;
41.19.
**1 Cr. 28.2.
Ps. 132.7.

*Cap. 45.23;
49.23.
Apoc. 3.9.
**Ev. 12.22.
Apoc. 14.1.

*Cap. 49.23;
61.6; 66.11;
66.12.
**Cap. 43.3.

*Cap. 26.1.
Vers. 11.

*Apoc. 21.23;
22.5.
**Cap. 2.5.
�Cap. 41.16;
45.25.
Zah. 2.5.

*Amos 8.9.
**Cap. 35.10
Apoc. 21.4.

*Cap. 52.1.
Apoc. 21.27.
**Ps. 37.11,22
�Cap. 61.3.
Mt. 15.13.
��Cap. 29.23;
45.11.
Ef. 2.10.

*Cap. 10.22;
51.2.

*Cap. 11.2.
Lc. 4.18.
Ioan 1.32;
3.34.
**Ps. 45.7.
Mt. 11.5.
�Ps. 147.3.
��Cap. 42.7.
Ier. 34.8.

*Lev. 25.9.
**Cap. 34.8.
Mal. 4.1,3.
2 Tes. 1.7-9.
�Cap. 57.18.
Mt. 5.4.

*Ps. 30.11.
**Cap. 60.21
�Ioan 15.8.

*Cap. 49.8;
58.12.
Ezec. 36.33.
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turile de altădată şi vor repara
cetăţile părăsite, locurile pustiite
din generaţie în generaţie.
Şi străinii vor sta şi vor paş-

te turmele voastre. Şi fiii străi-
nului* vor fi plugarii voştri şi vi-
ticultorii voştri,

iar voi* veţi fi chemaţi: �Preo-
ţi ai DDDDDomnului�; se va spune de-
spre voi: �Slujitori ai Dumnezeu-
lui nostru�. Veţi mânca** bogă-
ţiile naţiunilor şi veţi intraa în glo-
ria lor.

În locul* ruşinii voastre veţi
primi dublu; şi în locul dispre-
ţului vor sărbători, bucurându-se
de partea lor. De aceea, în ţara
lor vor stăpâni o parte dublă, vor
avea o bucurie eternă.

Pentru că Eu*, DDDDDomnul, iu-
besc judecatab, urăsc** jaful şi
nelegiuirea şi cu adevărat le voi
da răsplata şi voi face� un legă-
mânt etern cu ei.
Şi sămânţa lor va fi cunoscu-

tă între naţiuni şi urmaşii lor,
între popoare. Toţi cei care îi vor
vedea îi vor recunoaşte că sunt*
sămânţa pe care a binecuvân-
tat-o DDDDDomnul.
!  Mă voi bucura* mult în

DDDDDomnul, mi se va veseli sufletul
în Dumnezeul meu; pentru că**
El m-a îmbrăcat cu hainele mân-
tuirii, m-a acoperit cu mantauac

dreptăţii, cum� îşi împodobeşte
mirele capul ca un preot şi cum
se împodobeşte o mireasă cu bi-
juteriile ei.

Pentru că, după cum pământul
face să răsară lăstarul său şi gră-
dina face să crească semănăturile
ei, tot aşa Domnul DDDDDumnezeu va
face să răsară* dreptatea şi lauda
înaintea tuturor naţiunilor.

Pentru Sion, nu voi tăcea, şi
pentru Ierusalim, nu Mă voi o-
dihni, până când se va arătad

dreptatea* sa ca strălucirea lu-
minii, şi salvarea** sa, ca o fă-

clie care arde.
Şi naţiunile* vor vedea drep-

tatea ta, şi toţi împăraţii, gloria
ta. Şi vei fi numit cu un nu-
me** nou, pe care-l va hotărî gura
DDDDDomnului.
Şi vei fi o cunună* a frumu-

seţii în mâna DDDDDomnului şi o dia-
demă împărătească în mâna Dum-
nezeului tău.

Nu te vei mai numi: �Pără-
sită*�. Nici ţara ta nu se va mai
numi: �Pustiită�. Ci te vei numi:
�Plăcerea Mea este în ea�. Şi ţa-
ra** ta: �Măritatăe�. Pentru că
DDDDDomnul Îşi găseşte� plăcerea
în tine şi ţara ta va fi măritată.

Căci cum se căsătoreşte tână-
rul cu o fecioară, aşa se vor căsă-
tori fiii tăi cu tine; şi cum se bu-
cură mirele de mireasă, aşa Se
va bucura* Dumnezeul tău de tine.
! Pe zidurile tale, Ierusali-

me, am aşezat păzitori*; nici ziua,
nici noaptea, niciodată ei nu vor
tăcea. Voi, care vă aduceţi** aminte
de DDDDDomnulf, nu tăceţi
şi nu-I daţi odihnă, până nu

va întemeia şi până nu va face*
Ierusalimul o laudă pe pământ.

DDDDDomnul a jurat pe dreapta
Sa şi pe braţul tăriei Sale: �Da,
nu voi mai da* grâul tău hrană
vrăjmaşilor tăi şi fiii străinului nu
vor bea mustul tău, pentru care tu
ai muncit.

Ci aceia care l-au adunat îl vor
mânca şi-L vor lăuda pe DDDDDomnul şi
aceia care l-au cules îl vor bea în*
curţile locaşului Meu cel sfânt�.
!  Treceţi, treceţi pe porţi!

Pregătiţi calea* poporului! Înăl-
ţaţi, înălţaţi drumul! Scoateţi afa-
ră pietrele! Înălţaţi** un steag
peste popoare!

Iată, DDDDDomnul a făcut să se
audă până* la capătul pămân-
tului: �Spuneţi** fiicei Sionului:
«Iată, vine mântuirea� ta; iată��,
răsplata Lui este cu El şi răs-

*Cap. 60.10.

*Ex. 19.6.
Cap. 66.21.
1 Pet. 2.5,9.
Apoc. 1.6;
5.10.
**Cap. 60.5;
60.11,16.

*Cap. 40.2.
Zah. 9.12.

*Ps. 11.7.
**Cap. 1.11;
1.13.
�Cap. 55.3.

*Cap. 65.23.

*Hab. 3.18.
**Ps. 132.9;
132.16.
�Cap. 49.18.
Apoc. 21.2.

*Ps. 72.3;
85.11.

*Cap. 1.26.
**Cap. 46.13

*Cap. 60.3.
**Cap. 56.5.
Vers. 4,12.
Cap. 65.15.

*Cap. 28.5.
Zah. 9.16.
1 Tes. 2.19.

*Cap. 54.6,7;
60.15,18.
**Osea 2.19;
2.20.
�Ier. 32.41.
Ţef. 3.17.

*Cap. 65.19.

*Cap. 52.8.
Ier. 6.17.
Ezec. 3.17;
33.7.
**Ps. 74.2.

*Cap. 60.18;
61.11.
Ier. 33.9.
Ţef. 3.19,20.

*Lev. 26.16.
Deut. 28.31.
Ier. 5.17.
Cap. 65.21;
65.22.

*Deut. 12.12;
14.23,26;
16.11,14.

*Cap. 40.3;
57.14.
**Cap. 11.12

*Cap. 42.10.
**Mt. 21.5.
Ioan 12.15.
�Cap. 51.5.
Zah. 9.9.
��Cap. 40.10
Apoc. 22.12.
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plătireaa Lui înaintea Lui!»�
Şi-i vor numi: �Poporul sfânt*�,

�Răscumpăraţii** DDDDDomnului�. Şi
tu te vei numi: �Cea căutată�,
�Cetate� nepărăsită�.

Cine este acesta care vine din
Edom, cu veşminte roşiib din Boţ-
ra*, acesta care este glorios în
haina Sa, mergândc în măreţia
puterii Sale? � �Eu, Cel care vor-
besc în dreptate, puternic** ca
să salvez�.

De ce Îţi este haina roşie şi
veşmintele Tale ca ale celui care
calcă* în teasc?

�Am călcat singur* în teasc
şi nimeni dintre popoare nu era
cu Mine; da, le-am călcat în mânia
Mea şi le-am zdrobit în furiad

Mea; şi sângelee lor este stropit pe
hainele Mele şi Mi-am pătat toată
îmbrăcămintea.

Pentru că ziua răzbunării* era
în inima Mea şi venise anul celor
răscumpăraţi ai Mei.
Şi Mă uitam* şi nu era ni-

meni** care să ajute; şi Mă mi-
ram că nu era nimeni care să
sprijine: de aceea, braţul� Meu
Mi-a adus salvare şi furia Mea
M-a sprijinit.
Şi am călcat popoarele în mâ-

nia Mea şi le-am îmbătat* în fu-
ria Mea şi le-am vărsat sângelee

pe pământ�.
" Voi aminti îndurările* DDDDDom-

nului, laudele DDDDDomnului, după
toate câte a făcut DDDDDomnul pentru
noi şi marile binefaceri către casa
lui Israel, pe care le-a făcut, după
bunătăţile Sale şi după mulţimea
îndurărilor Sale.
Şi El a zis: �Cu adevărat, ei

sunt poporul Meu, fii care nu vor
minţi�. Şi El a fost Salvatorul* lor.

În toată strâmtorarea* lor, El a
fost strâmtoratf şi Îngerul** di-
naintea feţei Lui i-a salvat: în
dragostea� Sa şi în îndurarea Sa i-a

răscumpărat şi i-a ridicat�� şi i-a
purtat în toate zilele din vechime.

Dar ei s-au răzvrătit* şi au în-
tristat** pe Duhul Său cel Sfântg;
de aceea, El S-a schimbat în
vrăjmaş� al lor, El Însuşi a lup-
tat împotriva lor.
! Dar Şi-a amintit de zilele

din vechime, de Moise, de popo-
rul* Său: �Unde este Acela** care
i-a scos din mare cu păstorii tur-
meih Sale? Unde este Cel care a
pus� Duhul Său cel Sfânt în eli,

care conducea dreapta lui
Moise cu braţul Său măreţ*, care
a despicat** apele înaintea lor,
ca să-Şi facă un Nume pentru
totdeauna,

care i-a călăuzit* prin adân-
curi, ca pe un cal în pustiu, şi
nu s-au poticnit?�

Cum coboară o vită în vale,
aşa le-a dat odihnă Duhul DDDDDom-
nului. Aşa ai condus Tu pe po-
porul Tău, ca să-Ţi faci* un Nu-
me măreţ.
! Priveşte* din ceruri şi vezi

din locuinţa sfinţeniei Tale şi a
glorieij Tale! Unde este râvna Ta
şi puterea Ta, fiorul lăuntrului**
Tău şi îndurările Tale? Sunt ele
reţinute faţă de mine?

Pentru că* Tu eşti Tatăl nos-
tru, chiar dacă Avraam nu ne
ştie** şi Israel nu ne cunoaşte. Tu,
DDDDDoamne, eşti Tatăl nostru, Răs-
cumpărătorul nostru; din eter-
nitate este Numele Tău.

De ce, DDDDDoamne, ne-ai lăsat
să rătăcim* de la căile Tale şi
ne-ai făcut inima nesimţitoare**,
ca să nu se teamă de Tine? Întoar-
ce-Te�, pentru slujitorii Tăi, se-
minţiile moştenirii Tale!

Poporul Tău cel sfânt* a stă-
pânit puţin timp; vrăjmaşii noş-
tri** au călcat în picioare loca-
şul Tău cel sfânt.

Am ajuns ca aceia peste care

*Deut. 7.6.
**Cap. 35.9.
�Vers. 4.

*Cap. 34.6.
Ier. 49.13.
**Ţef. 3.17.

*Apoc. 19.13

*Plân. 1.15.
Apoc. 14.19;
14.20; 19.15.

*Cap. 34.8;
61.2.

*Cap. 41.28;
59.16.
**Ioan 16.32
�Ps. 98.1.
Cap. 52.10.

*Apoc. 16.16

*Ps. 25.6.

*Cap. 60.16.

*Jud. 10.16.
Zah. 2.8.
Fap. 9.4.
**Ex. 14.19;
33.14.
Fap. 12.11.
�Deut. 7.7,8.
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*Num. 14.11
Ps. 78.56.
**Ps. 78.40.
Fap. 7.51.
�Ex. 23.21.

*Ps. 106.44;
106.45.
**Cap. 51.10
�Num. 11.17;
11.25,29.
Neem. 9.20.
Dan. 4.8.
Hag. 2.5.

*Ex. 15.6.
**Ex. 14.21.
Ios. 3.16.

*Ps. 106.9.

*2 Sam. 7.23

*Deut. 26.15
Ps. 33.14;
80.14.
**Ier. 31.20.
Osea 11.8.

*Deut. 32.6.
1 Cr. 29.10.
Cap. 64.8.
**Iov 14.21.
Ecl. 9.5.

*Ps. 119.10.
**Cap. 6.10.
Ioan 12.40.
Rom. 9.18.
�Num. 10.36
Ps. 90.13.

*Deut. 7.6;
26.19.
Cap. 62.12.
Dan. 8.24.
**Ps. 74.7.
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Tu niciodată n-ai domnit, care
nu s-au numit după Numele Tău.

Ah, dacă ai despica cerurile,
dacă ai coborî, s-ar topia munţii*
înaintea Ta,

cum aprinde focul vreascuri-
le, cum face focul să clocotească
apa: ca să faci Numele Tău cu-
noscut vrăjmaşilor Tăi, ca să tre-
mure naţiunile înaintea Ta!

Când făceai* lucruri înfrico-
şătoare pe care nu le aşteptam, ai
coborât, munţii s-au topit înain-
tea Ta.
Şi niciodată* n-au auzitb, nici

n-au prins cu urechea, nici ochiul
n-a văzut un Dumnezeu în afară
de Tine, care să lucreze pentru
cel care-L aşteaptăc.

Tu întâmpini pe cel care se
bucură şi face dreptate*, pe cei
care-şi amintesc** de Tine în căile
Tale. Iată, Te-ai mâniat, pentru că
noi am păcătuit�: în eled este trăi-
nicie, şi noi vom fi salvaţi.

Pentru că toţi am ajuns ca ce-
va necurat* şi toate faptele**
noastre drepte sunt ca o haină
mânjităe; şi toţi ne veştejim� ca
frunza şi nelegiuirile�� noastre
ne poartă ca vântul.
Şi nu este nimeni* care chea-

mă Numele Tău, care să se tre-
zească şi să se alipească de Ti-
ne; pentru că Ţi-ai ascuns faţa**
de noi şi ne-ai făcut să ne topim
prin nelegiuirilef noastre.
! Şi acum, DDDDDoamne, Tu* eşti

Tatăl nostru. Noi suntem lutul
şi Tu olarul** nostru şi noi toţi
suntem lucrarea� mâinii Tale.

Nu Te mânia* prea tare,
DDDDDoamne, nici nu-Ţi aduce aminte
la nesfârşit de nelegiuire. Iată,
vezi, Te rugăm, noi suntem** toţi
poporul Tău.

Cetăţile Tale sfinte s-au pre-
făcut într-un pustiu, Sionul este un
pustiu, Ierusalimul* o pustietate.

Sfânta şi frumoasa noastră*
casă, unde Te-au lăudat părinţii
noştri, este arsă cu foc, şi toate
lucrurile noastre de preţ** sunt
pustiite.

După toate acestea, Te vei
opri* Tu, DDDDDoamne? Vei tăcea**
Tu şi ne vei întrista peste măsură?

�Sunt căutat de cei* care nu
întrebau de Mine; sunt găsit de
cei care nu Mă căutau. Am zis:
«Iată-Mă! Iată-Mă!», unei naţiuni
care nu se numea** după Nume-
le Meu.

Toată ziua Mi-am întins* mâi-
nile spre un popor răzvrătit, care
umblă pe o cale care nu este bună,
după gândurile lor,

un popor care mereu Mă pro-
voacă* în faţă la mânie, care jert-
feşte** în grădini şi arde tămâie
pe cărămizi,

care se aşază* printre mor-
minte şi petrece noaptea în lo-
curi ascunseg, mâncând** carne
de porc, şi în vasele lor au zea-
mă de lucruri urâcioase,

care zice: «Stai* departe, nu
te apropia de mine, pentru că eu
sunt mai sfânt decât tineh!» Aceş-
tia sunt fum în nările Mele, foc
care arde toată ziua.
!  Iată, este scris înaintea

Mea: Nu voi tăcea*, ci voi răs-
plăti**, da, le voi răsplăti în sân�,
zice DDDDDomnul,

�nelegiuirile voastre şi nele-
giuirile* părinţilor voştri laolaltă,
care au ars tămâie** pe munţi şi
M-au hulit� pe dealuri, şi le voi
măsura în sân fapta lor din trecut�.
! Aşa zice DDDDDomnul: �Ca a-

tunci când se găseşte must în stru-
gure şi se zice: «Nu-l nimici, pen-
tru că este o binecuvântare* în
el», aşa voi face pentru slujitorii
Mei, ca să nu-i nimicesc pe toţi.
Şi voi scoate o sămânţă din

Iacov şi un stăpânitor al munţi-

*Ex. 19.18.
Jud. 5.5.
Mica 1.4.

*Ex. 34.10.
Jud. 5.4,5.
Ps. 68.8.
Hab. 3.6.

*Ps. 31.19.
1 Cor. 2.9.

*Fap. 10.35.
**Cap. 26.8.
�Mal. 3.6.

*Cap. 6.5.
**Ps. 90.5,6.
Cap. 46.12;
48.1.
Filip.3.9.
�Cap. 1.30.
��Cap. 50.1.

*Cap. 59.4.
Ezec. 22.30.
Osea 7.7.
**Deut. 31.17

*Cap. 63.16.
**Cap.
29.16; 45.9.
Ier. 18.6.
Rom. 9.20,21
�Ef. 2.10.

*Ps. 74.1,2;
79.8.
**Ps. 79.13.

*Ps. 79.1.

*2 Împ. 25.9.
2 Cr. 36.19.
Ps. 74.7.
**Ezec.24.21;
24.25.

*Cap. 42.14.
**Ps. 83.1.

*Rom. 9.24;
9.30; 10.20.
Ef. 2.12,13.
**Cap. 63.19

*Rom. 10.21.

*Deut. 32.21.
**Lev. 17.5.
Cap. 1.29;
66.17.

*Deut. 18.11.
**Lev. 11.7.

*Mt. 9.11.
Lc. 5.30;
18.11.
Iuda 19.

*Ps. 50.3,21.
Cap. 42.14;
64.12.
**Ier. 16.18.

*Ex. 20.5.
**Ezec. 18.6.
�Ezec. 20.27;
20.28.

*Ioel 2.14.
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lor Mei, din Iuda. Şi aleşii* Mei
vor stăpâni ţara şi slujitorii Mei
vor locui în ea.
Şi Saronul* va fi stâna tur-

melora şi valea lui Acor**, locul
de odihnă al cirezilor, pentru po-
porul Meu care Mă va căuta.
! Dar pe voi, care-L părăsiţi

pe DDDDDomnul, care uitaţi muntele
Meu cel sfânt*, care pregătiţi o
masă** pentru «Gadb» şi turnaţi
vin amestecat pentru «Menic»,

vă voi rânduid pentru sabie şi
toţi vă veţi pleca la înjunghiere.
Pentru că Eu am chemat* şi n-aţi
răspuns, am vorbit şi n-aţi ascultat,
ci aţi făcut ce este rău în ochii Mei
şi aţi ales ceea ce nu-Mi place�.
! Deci aşa zice Domnul DDDDDum-

nezeu: �Iată, slujitorii Mei vor
mânca, dar voi veţi flămânzi. Iată,
slujitorii Mei vor bea, dar voi veţi
înseta. Iată, slujitorii Mei se vor
bucura, dar voi vă veţi ruşina.

Iată, slujitorii Mei vor cânta tare
în veselia inimii lor, dar voi veţi
striga din cauza durerii inimii
voastre şi veţi boci* din cauza
zdrobirii duhului vostru.
Şi veţi lăsa numele vostru a-

leşilor* Mei spre** blestem, pen-
tru că Domnul DDDDDumnezeu te va
omorî; şi va da� slujitorilor Săi
alt nume.

Aşa că cine se va binecuvân-
ta pe sine în ţară se va binecuvân-
ta în Dumnezeul* adevăruluie; şi
cine va jura în ţară va jura** pe
Dumnezeul adevărului, pentru că
strâmtorările de mai înainte vor fi
uitate şi vor fi ascunse de ochii
Mei�.
! �Pentru că, iată, Eu creez

ceruri noi* şi un pământ nou; şi
cele dinainte nu vor mai fi amin-
tite, nici nu vor mai veni în
inimă.
! Ci fiţi bucuroşi şi veseli-

ţi-vă pentru totdeauna în ceea

ce fac Eu: pentru că, iată, Eu fac
Ierusalimul o bucurie şi poporul
lui, o desfătare.
Şi Mă voi bucura* de Ieru-

salim şi Mă voi veseli de popo-
rul Meu şi nu se va mai auzi în
el glas** de plânset, nici glas de
ţipăt.

Nu va mai fi acolo prunc care
să trăiască puţine zilef, nici bă-
trân care să nu-şi împlinească*
zilele. Căci cine va muri în vârstă
de o sută de ani va fi tînăr, iar
păcătosulg** în vârstă de o sută
de ani va fi blestemath.
Şi vor construi* case şi le vor

locui; şi vor planta vii şi vor
mânca rodul lor.

Nu vor construi ei şi altul să
le locuiască; nu vor planta ei şi
altul să mănânce. Pentru că zilele
poporului* Meu vor fi ca zilele
copacului şi aleşii** Mei se vor
bucurai de lucrarea mâinilor lor.

Nu vor munci în zadar, nici nu
vor naşte* copii care să fie spre
groază, pentru că ei sunt sămân-
ţa** celor binecuvântaţi ai DDDDDomnu-
lui şi urmaşii lor împreună cu ei.
Şi va fi aşa: înainte* de a che-

ma ei, Eu voi răspunde şi, în timp
ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi auzi.

Lupul* şi mielul vor paşte îm-
preunăj şi leul** va mânca paie
ca boul; şi hrana şarpelui va fi
ţărâna�. Nu vor face rău, nici nu
se va distruge nimic, pe tot munte-
le Meu cel sfânt���, zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul: �Cerurile*
sunt tronul Meu, iar pământul,
aşternutul picioarelor Mele. Ce
casă Îmi veţi construi? Şi care
este locul Meu de odihnă?
Şi toate aceste lucruri mâna*

Mea le-a făcut şi toate acestea
şi-au căpătat fiinţa�, zice DDDDDomnul.
�Dar spre acesta Mă voi uita: spre
cel smerit şi zdrobit** în duh şi
care tremură� la cuvântul Meu.
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Cel care înjunghie* un bou
este ca acela care ucide un om;
cel care jertfeşte un miel, ca ace-
la care rupe gâtul unui câine**;
cel care aduce un dar de mânca-
re, ca acela care aduce sânge de
porc; cel care oferă o aducere-a-
minte de tămâie, ca acela care bi-
necuvântează pe un idol. După
cum ei şi-au ales căile lor şi sufletul
lor se desfătează în urâciunile lor,
şi Eu voi alege nenorocirea

lor şi voi aduce asupra lor lu-
crurile de care se tem, pentru că
Eu am chemat* şi nimeni n-a răs-
puns; am vorbit şi ei n-au ascultat,
ci au făcut ce este rău în ochii Mei
şi au ales ceea ce nu-Mi place�.
! Ascultaţi cuvântul DDDDDom-

nului, voi, cei care tremuraţi* la
cuvântul Lui. �Fraţii voştri, care
vă urăsc**, care vă alungă� pen-
tru Numele Meu, au zis: «DDDDDom-
nul fie glorificat�� şi să vedem
bucuria voastră!» Dar eia se vor
ruşina�.
! Un glas de vuiet din ceta-

te! Un glas din templu! Glas al
DDDDDomnului, care răsplăteşte vrăj-
maşilor Săi!
! Mai înainte de a suferi du-

rerile naşterii, a născut; înainte de
a-i veni durerile, a dat naştere
unui copil de parte bărbătească.

Cine a auzit aşa ceva? Cine a
văzut asemenea lucruri? Se naşte
o ţarăb într-o zi? Se naşte o na-
ţiune deodată? Pentru că îndată
ce a avut durerile naşterii, Sio-
nul şi-a şi născut fiii.

�Să aduc Eu până la momen-
tul naşterii şi să nu fac să se nas-
că?� zice DDDDDomnul. �Eu, care fac
să se nască, voi închide Eu pân-
tecele?� zice Dumnezeul tău.
! Veseliţi-vă* cu Ierusalimul

şi bucuraţi-vă pentru el, toţi cei
care-l iubiţi. Săltaţi de bucuriec cu
el toţi cei care aţi jelit pentru el.

Pentru că veţi suge şi vă veţi

sătura* la sânul mângâierilor lui;
pentru că veţi bea şi vă veţi des-
făta din plinătatea gloriei lui.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, voi întinde peste el pacea*
ca un râu şi gloria** naţiunilor
ca un pârâu care se revarsă; şi
veţi suge din el, veţi fi purtaţi
pe braţed� şi veţi fi dezmierdaţi
pe genunchi.

Cum mângâie pe cineva ma-
ma sa, aşa vă voi mângâia Eu; şi
veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!
Şi veţi vedea şi inima vi se va

bucura şi oasele* voastre vor în-
flori ca iarba�. Şi mâna DDDDDomnu-
lui se va face cunoscută faţă
de slujitorii Săi, şi El Îşi va văr-
sa mânia asupra vrăjmaşilor Lui.
! Pentru că, iată, DDDDDomnul va

veni cu foc* şi carele Lui sunt
ca un vârtej, ca să-Şi arate mânia
Sa cu furie şi mustrarea Sa cu
flăcări de foc.

Pentru că DDDDDomnul va intra la
judecată cu orice carne, cu foc şi
cu sabia* Lui; şi mulţi vor fi
cei ucişi de DDDDDomnul.

�Cei care se sfinţesc* şi se
curăţesc în grădini, urmând pe
unule care este în mijloc, care mă-
nâncă şi carne de porc, şi urâ-
ciune, şi şoareci, vor pieri îm-
preună�, zice DDDDDomnul.

�Şi Eu cunosc faptele lor şi
gândurile* lor. Vine timpul când
voi aduna toate naţiunile şi lim-
bile şi ele vor veni şi vor vedea
gloria Mea.
Şi voi pune un semn* între ei şi

pe cei scăpaţi dintre ei îi voi tri-
mite la naţiuni: la Tarsis**, la Pul
şi la cei din Lud�, care întind ar-
cul; la Tubal şi la Iavanf, la insu-
lele îndepărtate, care n-au auzit de
faima Mea, nici n-au văzut gloria
Mea: şi vor face cunoscut�� glo-
ria Mea printre naţiuni. Şi-i vor
aduce* pe toţi fraţii voştri din
toate naţiunile, ca un dar de mân-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*Cap. 1.11.
**Deut.23.18

*Pr. 1.24.
Cap. 65.12.
Ier. 7.13.

*Vers. 2.
**Ps. 38.20.
Cap. 60.15.
�Mt. 5.10-12
Ioan 9.34.
��Cap. 5.19.

*Cap. 65.18.
Rom. 15.10.

3

4

5

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

*Cap. 49.23;
60.16.
Ioel 3.18.

*Ps. 72.3,7.
Cap. 48.18.
**Cap. 60.5;
61.6.
�Cap. 49.22;
60.4.

*Ezec. 37.1.

*Cap. 9.5.
2 Tes. 1.8.

*Cap. 27.1.

*Cap. 65.3,4.

*Cap. 59.7;
65.2.

*Cap. 11.10.
Lc. 2.34.
**Cap. 2.16.
�Ezec. 27.10.
��Mal. 1.11.

*Cap. 49.22.
Rom. 15.16.

11

12

14

15

16

17

18

19

20

a Sau �Dar El va apărea spre bucuria voastră, iar ei�    b Sau �Poate fi făcută o ţară să nască�    c Lit.
�Bucuraţi-vă cu bucurie�    d Lit. �coaste�    e Probabil un idol    f Grecia

66:20



780

ISAIA

21

22

23

24

*Ex. 19.6.
Cap. 61.6.
Apoc. 1.6.

*Cap. 65.17.
Ev. 12.27.
2 Pet. 3.13.
Apoc. 21.1.

*Cap. 1.13;
1.14.
Ezec. 46.1.
Zah. 14.16.
**Ps. 65.2.

*Cap. 5.25.
Vers. 16.
**Mc. 9.44;
9.46,48.

21

22

23

24

66:21

care pentru DDDDDomnul, pe cai şi în
care şi în căruţe acoperite şi pe ca-
târi şi pe dromadere, la muntele Meu
cel sfânt, la Ierusalim�, zice DDDDDom-
nul, cum aduc fiii lui Israel un dar
de mâncare în vas curat în casa
DDDDDomnului. �Şi voi lua dintre ei ca
preoţi* şi leviţi�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că, după cum ceru-
rile cele noi* şi pământul cel nou
pe care le voi face vor rămâne
înaintea Mea�, zice DDDDDomnul, �aşa

vor rămâne sămânţa voastră şi
numele vostru�. Şi va fi aşa: de
la lună* nouă la lună nouă şi de
la sabat la sabat, orice** oma va
veni să se închine înaintea Mea�,
zice DDDDDomnul. �Şi vor ieşi şi vor
privi trupurile* moarte ale oa-
menilor care s-au răzvrătit împo-
triva Mea; pentru că viermele**
lor nu va muri şi focul lor nu se
va stinge; şi vor fi o pricină de
dezgust pentru orice făpturăa�.

a Lit. �carne�
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Cuvintele lui Ieremiaa, fiul lui
Hilchia, dintre preoţii care erau
în Anatot*, în ţara lui Beniamin,
către care a fost cuvântul DDDDDom-
nului în zilele lui Iosia*, fiul lui
Amon, împăratul lui Iuda, în al
treisprezecelea an al împărăţiei
lui. Şi a fost şi în zilele lui Ioia-
chim*, fiul lui Iosia, împăratul lui
Iuda, până la sfârşitul anului al
unsprezecelea al lui Zedechia**,
fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda,
până când Ierusalimul a fost
deportat�, în luna a cincea��.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:
�Mai înainte de a te întocmi*

în pântece, te-am cunoscut**; şi
mai înainte de a ieşi tu din pân-
tece, te-am sfinţit� şi te-am pusb

profet pentru naţiuni�.
Şi eu am zis: �Vai, Doamne

DDDDDumnezeule, iată, eu nu ştiu să
vorbesc*, pentru că sunt un co-
pil**!�

Dar DDDDDomnul mi-a zis: �Nu zice:
«Sunt un copil», pentru că vei
merge* la toţi aceia la care te voi
trimite şi vei vorbi** orice îţi voi
porunci. Nu te teme* de ei; pentru
că Eu sunt cu tine** ca să te scap�,
zice DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul Şi-a întins* mâna

şi mi-a atins gura. Şi DDDDDomnul
mi-a zis: �Iată, am pus cuvintele
Mele** în gura ta. Vezi, în ziua
aceasta te-am pus* peste naţiuni
şi peste împărăţii, ca să smulgi**
şi să dărâmi şi să distrugi şi să
surpic, să zideşti şi să sădeşti�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Ce vezi, Ie-
remia?�
Şi eu am zis: �Văd un toiag

de migdald�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Bine ai

văzut; pentru că Eu veghez asu-
pra cuvântului Meu, ca să-l îm-
plinesc�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine a doua oară, zicând:
�Ce vezi?�
Şi eu am zis: �Văd un cazan*

fierbând şi faţa lui este dinspre
nord�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �De la

nord* va fi vărsat răul peste toţi
locuitorii ţării. Pentru că, iată,
Eu chem* toate familiile împără-
ţiilor de la nord�, zice DDDDDomnul,
�şi vor veni şi îşi vor aşeza**
fiecare tronul la intrarea porţi-
lor Ierusalimului şi împotriva tu-
turor zidurilor lui, de jur-împre-
jur, şi împotriva tuturor cetăţi-
lor� lui Iuda.
Şi voi rosti judecăţile Mele

împotriva lor, din cauza întregii
lor răutăţi, pentru că M-au pără-
sit* şi au ars tămâie altor dum-
nezei şi s-au închinat înaintea
lucrărilor mâinilor lor.

Tu deci încinge-ţi* coapsele
şi ridică-te şi spune-le tot ce-ţi
voi porunci. Nu te înspăimânta**
înaintea lor, ca să nu te fac Eu
să te înspăimânţi înaintea lor.
Şi Eu, iată, te-am făcut astăzi ca
o cetate întărită* şi ca un stâlp
de fier şi ca nişte ziduri de ara-
mă împotriva întregii ţări, îm-
potriva împăraţilor lui Iuda, îm-
potriva căpeteniilor lui, împotri-
va preoţilor lui şi împotriva po-
porului ţării. Şi ei vor lupta îm-
potriva ta, dar nu te vor învinge,
pentru că Eu sunt* cu tine ca să
te scap�, zice DDDDDomnul.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Mergi
şi strigă* în auzul Ierusalimului,
spunând: Aşa zice DDDDDomnul:

*Ios. 21.18.
1 Cr. 6.60.
Cap. 32.7-9.

*1 Împ.13.2.

*2Împ.23.34
Cap. 25.3.
**2Împ.24.17
�Cap. 39.2;
52.12,15.
��2Împ.25.8

*Is. 49.1,5.
**Ex. 33.12;
33.17.
�Lc. 1.15,41.
Gal. 1.15,16.

*Ex. 4.10;
6.12,30.
Is. 6.5.
**1 Împ.3.7.

*Ezec. 2.3,4.
**Num.22.20;
22.38.
Mt. 28.20.

*Ezec. 2.6;
3.9
**Ex. 3.12.
Deut. 31.6,8.
Fap. 26.17.
Ev. 13.6.
*Is. 6.7.
**Is. 51.16.
Cap. 5.14.

*1Împ.19.17
**Cap. 18.7.
2 Cor. 10.4,5
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Cap. 39.3.
�Cap. 4.16;
9.11.
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*1Împ.18.46
Iov 38.3.
Lc. 12.35.
**Ex. 3.12.
Ezec. 2.6.

*Is. 50.7.
Cap. 6.27;
15.20.
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Vers. 8.
Cap. 20.11.
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a Yah este înălţat    b Sau �te-am pus deoparte şi te-am dat�    c Sau �să faci bucăţi�    d Cuvânt care
derivă din �veghetor�
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«Mi-aduc aminte de tine, de
prietenia tinereţii** tale, de dragos-
tea ta când erai logodită, când Mă
urmai� în pustiu, într-un pământ
nesemănat.

Israel era sfânta* pentru DDDDDom-
nul, cel dintâi rod** al venitului
Său. Toţi cei care îl mănâncă�
sunt vinovaţi; răul va veni peste
ei»�, zice DDDDDomnul.

" Ascultaţi cuvântul DDDDDomnu-
lui, casă a lui Iacov şi toate fami-
liile casei lui Israel!

Aşa zice DDDDDomnul:
�Ce nedreptate* au găsit pă-

rinţii voştri în Mine, de s-au de-
părtat de Mine şi au mers după
deşertăciune** şi au ajuns de-
şerţi?
Şi n-au zis: «Unde este DDDDDom-

nul, care ne-a scos* din ţara E-
giptului, care ne-a condus prin
pustiu**, printr-un pământ de pus-
tiuri şi gropi, printr-un pământ
al secetei şi al umbrei morţii,
printr-un pământ prin care nu tre-
cuse nici un om şi unde nu locui-
se nimeni?»
Şi v-am adus într-o ţară rodi-

toareb*, ca să mâncaţi rodul ei şi
bunurilec ei; şi aţi intrat şi aţi în-
tinat** ţara Mea şi aţi prefăcut
moştenirea Mea în urâciune.

Preoţii n-au zis: «Unde este
DDDDDomnul?» Şi cei care mânuiau
legea* nu M-au cunoscut şi păs-
torii s-au răzvrătit împotriva
Mea şi profeţii** au profeţit prin
Baal şi au umblat după lucruri
fără� folos.

De aceea, din nou Mă voi
certa* cu voi�, zice DDDDDomnul, �şi
Mă voi certa cu fiii** fiilor voştri.

Pentru că treceţi* în insulele
Chitimuluid şi vedeţi; şi trimiteţi
la Chedar** şi luaţi seama bine
şi vedeţi dacă a fost aşa ceva.
Şi-a schimbat* vreo naţiune

dumnezeii? Şi ei nu sunt** dum-

nezei; dar poporul Meu şi-a
schimbat� gloria cu ceea ce este
fără folos!

" Miraţi-vă* de aceasta, ce-
ruri, şi înfioraţi-vă; uimiţi-vă foar-
te mult�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că poporul Meu a fă-
cut două rele: M-au părăsit pe
Mine, Izvorul apelor vii*, ca să-şi
sape fântâni, fântâni** crăpate,
care nu ţin apa.

Este Israel un rob*? Este el
un rob născut în casă? Pentru ce a
ajuns el de pradă?

Puii* de leu au răcnit împo-
triva lui, şi-au ridicat glasul şi
i-au făcut ţara un pustiu. Cetăţile
lui sunt arse şi fără locuitorie.

Chiar şi fiii Nofului şi ai Tah-
panesului* ţi-au zdrobitf creştetul
capului.

Nu ţi-ai făcut* aceasta sin-
gur, părăsindu-L pe DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, în timp ce El te con-
ducea** pe cale?
Şi acum, ce cauţi tu pe ca-

lea* Egiptului, ca să bei apele**
Şihoruluig? Şi ce cauţi pe ca-
lea Asiriei, ca să bei apele râu-
luih?

" Răutatea* ta te va corec-
ta şi necredinţai ta te va mustra.
Recunoaşte deci şi vezi că este
rău şi amar că L-ai părăsit pe
DDDDDomnul Dumnezeul tău şi că nu
este în tine temerea de Mine�,
zice Domnul DDDDDumnezeul oş-
tirilor.

�Pentru că de demult ţi-ai
sfărâmatj jugul, ţi-ai ruptk legă-
turile şi ai zis*: «Nu voi slujil!»
Pentru că pe orice deal** înalt
şi sub orice copac verde te pleci,
curvind�.
Şi Eu, Eu te plantasem viţă

aleasă*, sămânţă cu totul bunăm.
Cum deci te-ai schimbat faţă de
Mine în mlădiţele** stricate ale
unei viţe străine?

**Ezec. 16.8;
16.60.
Osea 2.15.
�Deut. 2.7.
Vers. 6.

*Ex. 19.5,6.
**Iac. 1.18.
Apoc. 14.4.
�Cap. 12.14;
50.7.

*Is. 5.4.
Mica 6.3.
**2 Împ. 17.15
Iona 2.8.
Rom. 1.21.

*Ex. 20.2.
Is. 63.9;
63.11,13.
Osea 13.4.
**Deut. 8.15;
32.10.

*Num. 13.27;
14.7,8.
Deut. 8.7-9.
**Lev. 18.25.
Ps. 78.58,59;
106.38.
Cap. 3.2.

*Mal. 2.6,7.
Rom. 2.20.
**Cap. 23.13
�Cap. 16.19.
Hab. 2.18.

*Vers. 35.
Ezec. 20.35,36
Mica 6.2.
**Ex. 20.5.
Lev. 20.5.

*Is. 23.12.
**Is. 21.16.

*Mica  4.5.
**Ps. 115.4.
Is. 37.19.
Cap. 16.20.
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�Ps. 106.20.
Rom. 1.23.

*Is. 1.2.
Cap. 6.19.

*Ps. 36.9.
Cap. 17.13;
18.14.
Ioan  4.14.
**Cap. 14.3

*Ex. 4.22.

*Is. 1.7.
Cap. 4.7.

*Cap. 43.7-9.

*Cap. 4.18.
**Deut. 32.10

*Is. 30.1,2.
**Ios. 13.3.

*Is. 3.9.
Osea  5.5.

*Ex. 19.8.
Ios. 24.18.
Jud. 10.16.
1 Sam. 12.10
**Deut. 12.2.
Is. 57.5,7.
�Ex. 34.15,16.

*Ex. 15.17.
Ps. 44.2; 80.8
Is. 5.1; 60.21
Mt. 21.33.
**Deut. 32.32
Is. 1.21; 5.4.
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a Lit. �sfinţenie�    b Ebr. �carmel�    c Lit. �bunul�    d Regiunile maritime ale Ciprului    e Lit. singular
f Sau �ţi-au ras� sau �ţi-au păscut�    g Un braţ al Nilului    h Eufrat    i Lit. plural    j Sau �ţi-am sfărâmat�
k Sau �ţi-am rupt�    l Unii �Nu mă voi abate�    m Lit. �adevărată�
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Căci chiar dacă te-ai spăla cu
leşie* şi ai folosi mult săpun, to-
tuşi nelegiuirea** ta rămâne îna-
intea Mea�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

�Cum* zici: «Nu sunt întinată,
nu m-am dus după baali»? Pri-
veşte-ţi calea în vale**, recunoaş-
te ce ai făcut, dromaderă� iute,
care-şi încrucişează căile.

Măgăriţă sălbatică, deprinsă
cu pustiul, care în dorinţa sufle-
tului ei trage vântul pe nas: cine
o abate în aprinderea ei? Toţi câţi
o caută nu se vor obosi: o vor
găsi în luna ei.

" Fereşte-ţi piciorul să nu fie
desculţ; şi gâtul tău, de la sete!
Dar tu ai zis*: «În zadar; nu, pen-
tru că îi iubesc pe străini** şi
voi merge după ei».

Cum se ruşinează hoţul când
este prins, aşa se va ruşina casa
lui Israel, ei, împăraţii lor, căpete-
niile lor şi preoţii lor şi profeţii lor,

care zic lemnului: «Tu eşti ta-
tăl meu!» şi pietrei: «Tu m-ai năs-
cut!» Pentru că ei şi-au întors spre
Mine spatele, şi nu faţa; dar în
timpul necazului* lor vor zice:
«Ridică-Te şi salvează-ne!»

Dar unde sunt* dumnezeii tăi
pe care ţi i-ai făcut? Să se ridice
ei, dacă pot să te salveze** în
timpul necazului tău! Căci ca nu-
mărul� cetăţilor tale sunt dumne-
zeii tăi, Iuda!

Pentru ce vă certaţi* cu Mine?
Toţi v-aţi răzvrătit** împotriva
Mea�, zice DDDDDomnul.

�În zadar i-am lovit* pe fiii
voştri; n-au primit nici o învăţătu-
ră. Sabia voastră i-a mâncat** pe
profeţii voştri ca un leu nimicitor�.

" Voi, generaţia aceasta, ve-
deţi cuvântul DDDDDomnului! �Am fost
Eu un pustiu pentru Israel
sau o ţară a întunericului* grosa?
De ce zice poporul Meu: «Noi

înşine ne suntem stăpâni**, nu
vom mai veni� la Tine»?

Îşi uită fecioara podoabele
ei? mireasa, găteala ei? Dar po-
porul Meu M-a uitat* de zile fără
număr.

Ce bine ştii să-ţi întocmeşti
ca-lea ca să cauţi dragoste! De
aceea, ţi-ai şi obişnuit căile cu cele
releb.

Da, în poalele tale s-a găsit
sângele sufletelor săracilor* nevi-
novaţi, pe care nu i-ai prins spăr-
gând; dar s-a găsit pe toate a-
cesteac.
Şi tu zici: «Pentru că sunt ne-

vinovată, desigur mânia Lui se va
întoarce de la mine!» Iată, voi
intra* la judecată cu tine, pentru
că zici**: «N-am păcătuit!»

De ce umbli* atât de mult în-
coace şi încolo ca să-ţi schimbi
calea? Te vei ruşina** şi de Egipt,
cum� te-ai ruşinat de Asiria!

Vei ieşi şi de acolo şi mâini-
le* tale vor fi pe capul tău; pen-
tru că DDDDDomnul i-a lepădat pe cei
în care te încrezid şi nu vei pros-
pera prin ei.

Se zice: «Dacă un bărbat îşi
lasă* soţia şi ea pleacă de la el
şi ajunge a altui bărbat, se va
mai întoarce el la ea?» N-ar fi
ţara** aceea cu totul întinată?
Dar tu ai curvit� cu mulţi iubiţie;
totuşi întoarce-te�� la Mine�,
zice DDDDDomnul.

�Ridică-ţi ochii spre înălţimi-
le* golaşe şi vezi: unde nu te-ai
culcat? Le-ai ţinut** calea ca ara-
bul în pustiu şi ai întinat� ţara
cu curviile tale şi cu răutatea ta!

De aceea au fost oprite* ploi-
le şi n-a fost ploaie târzief, dar
tu ai avut frunte de femeia curvă,
ai refuzat** să te ruşinezi!

Nu vrei să mai strigi de acum
către Mine: «Tatăl meu, Tu eşti*
călăuza tinereţii** mele»?
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*Iov  9.30.
**Deut. 32.34
Iov 14.17.
Osea 13.12.

*Pr. 30.12.
**Cap. 7.31.
�Iov 39.5-8.
Cap. 14.6.

*Cap. 18.12.
**Deut. 32.16
Cap. 3.13.

*Jud. 10.10.
Ps. 78.34.
Is. 26.16.

*Deut. 32.37.
Jud. 10.14.
**Is. 45.20.
�2 Împ. 17.30;
17.31.
Cap. 11.13.

*Vers. 23,25.
**Cap. 5.1;
6.13.
Dan. 9.11.

*Is. 1.5; 9.13.
Cap. 5.3.
**2 Cr. 36.16
Neem. 9.26.
Mt. 23.31.

*Is. 45.19.
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**Ps. 12.4.
�Deut. 32.15
Vers. 20,25.

*Ps. 106.21.
Cap. 13.25.
Osea 8.14.

*Ex. 22.2,3.
Ps. 106.38.
Cap. 19.4.

*Cap. 25.31.
**Pr. 28.13.
1 Ioan 1.8,10

*Cap. 31.22.
Osea 5.13;
12.1.
**Is. 30.3.
Cap. 37.7.
�2 Cr. 28.16;
28.20,21.

*2 Sam. 13.19

*Deut. 24.4.
**Cap. 2.7.
�Cap. 2.20.
Ezec. 16.26;
16.28,29.
��Cap. 4.1.
Zah. 1.3.

*Deut. 12.2.
Cap. 7.29.
**Gen. 38.14
Pr. 23.28.
Ezec. 16.24,25
�Cap. 2.7.

*Lev. 26.19.
Deut. 28.23;
28.24.
Cap. 9.12; 14.4
**Ezec. 3.7.
Ţef. 3.5.

*Pr. 2.17.
**Cap. 2.2.
Osea 2.15.
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a Lit. �a întunericului lui Yah�    b Sau �chiar şi pe cele rele le-ai învăţat căile tale�    c Sau �... săracilor
nevinovaţi; nu l-am găsit spărgând prin violenţă, ci pe toate acestea�    d Lit. �încrederile tale�    e Sau
�prieteni�    f Sau �de primăvară�

Îndemn la
pocăinţă
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«Îşi va ţine El mânia* pentru
totdeauna? O va păstra El până
la sfârşit?» Iată, aşa ai vorbit şi
ai făcut lucruri rele cât ai putut!�
Şi DDDDDomnul mi-a zis în zilele

împăratului Iosia: �Ai văzut ce a
făcut necredincioasa* Israel? A
mers pe orice** munte înalt şi
sub orice copac verde şi acolo a
curvit. Şi ziceam: după ce a fă-
cut* toate aceste lucruri, se va
întoarce la Mine. Dar nu s-a
întors. Şi sora** ei cea vicleană,
Iuda, a văzut. Şi am văzut*
că, deşi pentru toate lucrurile în
care a comis adulter necredin-
cioasa Israel am alungat-o** şi
i-am dat un act de despărţire,
totuşi vicleana� Iuda, sora ei,
nu s-a temut, ci s-a dus şi a cur-
vit şi ea. Şi a fost aşa: prin fai-
maa curviei ei, a întinat* ţara şi
a comis adulter cu piatra** şi
cu lemnul. Şi, cu toate acestea,
vicleana Iuda, sora ei, nu s-a
întors la Mine cu toată ini-
ma* ei, ci cu prefăcătorie�, zice
DDDDDomnul.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Necre-

dincioasa Israel s-a arătat pe ea
însăşib mai dreaptă decât vi-
cleana* Iuda. Mergi şi strigă
cuvintele acestea spre nord* şi
spune:

«Întoarce-te, tu, necredin-
cioasa Israel!»� zice DDDDDomnul. �Nu-
Mi voi întuneca faţac peste voi,
pentru că Eu sunt** îndurător�,
zice DDDDDomnul, �nu voi ţine mânia
pentru totdeauna.

Numai recunoaşte-ţi* nele-
giuirea, că te-ai răzvrătit împo-
triva DDDDDomnului Dumnezeului
tău şi ţi-ai întors** căile încoace
şi încolod la străini�, sub orice
copac�� verde, şi n-aţi ascultat
de glasul Meu�, zice DDDDDomnul.

�Întoarceţi-vă, fii răzvră-
tiţi�, zice DDDDDomnul, �pentru că
Eu sunt un Soţ* pentru voi, şi

vă voi lua pe unul** dintr-o ce-
tate şi pe doi dintr-o familie şi vă
voi aduce în Sion. Şi vă voi da
păstori* după inima Mea şi vă
vor paşte** cu cunoştinţă şi în-
ţelegere.
Şi va fi aşa: când vă veţi

înmulţi şi veţi fi rodnici în ţară,
în zilele acelea�, zice DDDDDomnul,
�nu vor mai zice: «Chivotul legă-
mântului DDDDDomnului», nici nu le
va veni în gânde*, nici nu-şi vor
aduce aminte de el, nici nu-l vor
cerceta, nici nu va mai fi făcut.
În timpul acela vor numi Ieru-
salimul: tronul DDDDDomnului; şi toa-
te naţiunile se vor aduna la el,
la Ierusalim, pentru* Numele DDDDDom-
nului; şi nu vor mai umbla după
îndărătnicia inimii** lor rele.
În zilele acelea, casa* lui Iuda
va umbla cu casa lui Israel şi vor
veni împreună din ţara de la
nord** în ţara� pe care am dat-o
de moştenire părinţilor voştri.
Şi Eu am zis: «Cum să te pun

printre fii şi să-ţi dau ţara cea
plăcută*, moştenirea cea mai
frumoasăf a naţiunilor?» Şi am
zis: Mă vei numi «Tatăl** meu!»
şi nu te vei abate de la Mineg.

Cu adevărat, aşa cum o feme-
ie necredincioasă pleacă de la
iubitul ei, tot aşa v-aţi purtat voi
cu necredincioşie* faţă de Mine,
casă a lui Israel�, zice DDDDDomnul!

" Un glas s-a auzit pe înăl-
ţimile* golaşe, plânsetul cererilor
fiilor lui Israel; pentru că şi-au
sucit calea, L-au uitat pe DDDDDomnul
Dumnezeul lor.

�Întoarceţi-vă*, fii răzvră-
tiţi, Eu vă voi vindeca** ne-
credinţele voastre ...� �Iată-ne, noi
venim la Tine, pentru că Tu
eşti DDDDDomnul Dumnezeul nos-
tru�.

Cu adevărat*, dezamăgirea
vine de la dealuri şi de la mul-
ţimea munţilor. Cu adevărat,
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*Ps. 77.7;
103.9.
Is. 57.16.
Vers. 12.

*Vers. 11,14.
Cap. 7.24.
**Cap. 2.20;
17.2.
Ezec. 23.4-10

*2 Împ. 17.13
**Ezec. 16.46;
23.2,4.

*Ezec. 23.9.
**2 Împ. 17.6;
17.18.
�Ezec. 23.11.

*Cap. 2.7.
Vers. 2.
**Cap. 2.27.

*2 Cr. 34.33.
Osea 7.14.

*Ezec. 16.51;
23.11.

*2 Împ. 17.6.
**Ps. 86.15;
103.8,9.
Vers. 5.

*Lev. 26.40.
Deut. 30.1,2.
Pr. 28.13.
**Vers. 2.
Ezec. 16.15;
16.24,25.
�Cap. 2.25.
��Deut. 12.2.

*Cap. 31.32.
Osea 2.19,20
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**Rom. 11.5.

*Cap. 23.4.
Ezec. 34.23.
Ef. 4.11.
**Fap. 20.28.

*Is. 65.17.

*Is. 60.9.
**Cap. 11.8.

*Is. 11.13.
Ezec. 37.16-22
Osea 1.11.
**Vers. 12.
Cap. 31.8.
�Amos 9.15.

*Ps. 106.24.
Ezec. 20.6.
Dan. 8.9;
11.16,41,45.
**Is. 63.16.

*Is. 48.8.
Cap. 5.11.

*Is. 15.2.

*Vers. 14.
Osea 14.1.
**Osea 6.1;
14.4.

*Ps. 121.1,2.
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a Lit. �uşurătatea�    b Lit. �sufletul ei�    c Lit. �Nu voi face să cadă faţa Mea�    d Lit. �ţi-ai împărţit căile�
e Lit. �nu li se va sui la inimă�    f Sau �moştenirea frumoasă a oştirilor�    g Sau �de la a Mă urma�
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în** DDDDDomnul Dumnezeul nostru
este salvarea lui Israel.

Dar Ruşineaa* a mâncat mun-
ca părinţilor noştri, din tinereţea
noastră: turmele lor şi cirezile lor,
pe fiii lor şi pe fiicele lor.

Să zăcem în ruşinea noastră
şi să ne acopere înjosirea noas-
tră; pentru că am păcătuit* îm-
potriva DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, noi şi părinţii noştri, din
tinereţea noastră şi până în
ziua aceasta şi n-am ascultat**
de glasul DDDDDomnului Dumnezeu-
lui nostru.

�Dacă te vei întoarce, Isra-
ele�, zice DDDDDomnul, �întoarce-te*
la Mine; şi dacă vei îndepărta
dinaintea Mea urâciunile tale,
atunci nu vei mai rătăci
şi vei jura*: «Viu este DDDDDom-

nul!» în adevăr**, în judecată şi
în dreptate, şi naţiunile� se vor
binecuvânta în El şi se vor glo-
rifica�� în El�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
către bărbaţii lui Iuda şi către Ie-
rusalim:

�Desţeleniţi-vă* un pământ
noub şi nu semănaţi între** spini!

Circumcideţi-vă* pentru DDDDDom-
nul şi circumcideţi-vă inimilec,
bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori ai
Ierusalimului, ca nu cumva să
izbucnească mânia Mea ca un
foc şi să ardă şi să nu fie cine s-o
stingă, din cauza răutăţii faptelor
voastre!

" Faceţi cunoscut în Iuda şi
faceţi să se audă în Ierusalim şi
ziceţi: «Sunaţi din trâmbiţă în
ţară!» Strigaţi cu glas tare şi ziceţi:
«Adunaţi-vă* şi să intrăm în
cetăţile întărite!

Înălţaţi un steag spre Sion!
Fugiţi, nu vă opriţi!» Pentru că
Eu aduc răul de la nord* şi o
nimicired mare.

Leul s-a ridicat* din tufarul lui
şi nimicitorul** naţiunilor este pe

drumul lui; a ieşit din locul său
ca să-ţi prefacă� ţara în pustiu;
cetăţile tale vor fi pustiite, încât
nu va rămâne nici un locuitore�.

De aceea, încingeţi-vă* cu
sac, plângeţi şi ţipaţi, pentru că
mânia aprinsă a DDDDDomnului nu s-a
abătut de la noi.
Şi va fi aşa: �În ziua aceea�,

zice DDDDDomnul, �inima împăratului
şi inima căpeteniilor se vor pier-
de şi preoţii vor fi uimiţi şi pro-
feţii vor fi înmărmuriţi�.
Şi am zis: �Vai, Doamne DDDDDum-

nezeule, cu adevărat Tu ai amă-
git* mult pe poporul acesta şi
Ierusalimul, zicând**: «Veţi avea
pace!», când sabia ajunge până
la suflet�.

�În timpul acela se va zice po-
porului acestuia şi Ierusalimului:
«Un vânt* arzător suflă din înăl-
ţimile golaşe în pustiu pe calea
fiicei poporului Meu, nu ca să
vânture, nici ca să cureţe». Un vânt
mai puternic decât acela va veni
de laf Mine! Acum voi rosti* şi
Eu judecăţi împotriva lor!�

Iată, el se înalţă ca norii
şi carele* lui sunt ca un vârtej;
caii** lui sunt mai iuţi decât vul-
turii. Vai de noi, pentru că suntem
pustiiţi!

" Ierusalime, spală-ţi inima*
de răutate, ca să fii salvat! Până
când vei păstra în tine gândurile
tale deşarte?

Pentru că un glas face cunos-
cut din Dan* şi face să se audă
de nenorocirea din ţinutul mun-
tos al lui Efraim.

Daţi de ştire naţiunilor; iată,
faceţi să se audă la Ierusalim:
�Vin străjerii dintr-o ţară* înde-
părtată şi îşi înalţă glasul îm-
potriva cetăţilor lui Iuda.

Ca paznicii unui ogor*, ei sunt
împotriva lui de jur-împrejur,
pentru că el s-a răzvrătit împotri-
va Mea�, zice DDDDDomnul.

**Ps. 3.8.

*Cap. 11.13.
Osea 9.10.

*Ezra 9.7.
**Cap. 22.21

*Cap. 3.1,22
Ioel 2.12.

*Deut. 10.20.
Is. 45.23.
**Is. 48.1.
Zah. 8.8.
�Gen. 22.18.
Ps. 72.17.
��Is. 45.25.

*Osea 10.12.
**Mt. 13.7;
13.22.

*Deut. 10.16;
30.6.
Cap. 9.26.
Rom. 2.28,29
Col. 2.11.

*Cap. 8.14.

*Cap. 1.13-15;
6.1,22.

*2 Împ. 24.1.
Cap. 5.6.
Dan. 7.4.
**Cap. 25.9.
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�Is. 1.7.
Cap. 2.15.

*Is. 22.12.
Cap. 6.26.

*Ezec. 14.9.
2 Tes. 2.11.
**Cap. 5.12;
14.13.

*Cap. 51.1.
Ezec. 11.17.
Osea 13.15.

*Cap. 1.16.

*Is. 5.28.
**Deut. 28.49
Plân. 4.19.
Osea 8.1.
Hab. 1.8.

*Is. 1.16.
Iac. 4.8.

*Cap. 8.16.

*Cap. 5.15.

*2 Împ. 25.1;
25.4.
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Chemare la
pocăinţă

O năvălire
străină de

la nord
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a Idolul care aduce ruşine    b Lit. �necultivat�, �părăginit�    c Lit. �îndepărtaţi prepuţurile inimii voastre�
d Lit. �rupere�    e Lit. �fără locuitor�    f Sau �pentru�
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�Calea ta şi faptele tale* au
adus asupra ta aceste lucruri.
Aceasta este nenorocirea ta; ce a-
mară este, cum te pătrunde până
la inimă!�

" �Măruntaiele* mele! Mă-
runtaiele mele! Sunt în chin. Pe-
reţii inimii mele! Inima mea vu-
ieşte** în mine; nu pot să tac!
Pentru că auzi, suflete al meu, su-
netul trâmbiţei, strigătul de război.

Se vesteşte nenorocire* peste
nenorocire, pentru că toată ţara
este pustiită; deodată sunt pusti-
ite corturile** mele, într-o clipă,
covoarele mele!

Până când voi vedea steagul
şi voi auzi sunetul trâmbiţei?�

" �Pentru că poporul Meu este
nebun, ei nu Mă cunosc. Sunt fii
fără minte şi n-au înţelegere;
sunt pricepuţi* să facă răul, dar
nu ştiu să facă binele�.

" M-am uitat la pământ* şi,
iată, era pustiu** şi gol; şi la ce-
ruri, şi lumina lor nu era!

M-am uitat la munţi* şi, iată,
tremurau, şi toate dealurile se
zguduiau cu putere!

M-am uitat şi, iată, nu era nici
un om; şi toate păsările ceruri-
lor* fugiseră!

M-am uitat şi, iată, câmpul ro-
ditora era un pustiu; şi toate ce-
tăţile lui erau dărâmate înaintea
DDDDDomnului, înaintea aprinderii mâ-
niei Sale!

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Toată ţara va fi o pustietate;

dar nu o voi nimici* de tot.
De aceea pământul* se va je-

li şi cerurile** de deasupra vor
fi negre; pentru că Eu am vorbit,
am hotărât� şi nu-Mi va părea
rău, nici nu Mă voi întoarce de
la aceasta�.

Fiecare cetateb fuge de vuietul
călăreţilor şi al arcaşilor; ei intră
în tufişuri şi se caţără pe stânci;
fiecare cetate este părăsită şi nici

un om nu locuieşte în ele.
�Şi tu, cea pustiită, ce vei

face? Chiar dacă te vei îmbrăca
în stacojiu, chiar dacă te vei găti
cu podoabe de aur, chiar dacă-ţi
vei mări* ochii cu vopsea, în
zadar te vei înfrumuseţa: iubiţii
tăi** te dispreţuiesc, îţi caută
viaţa.

Pentru că am auzit un glas ca
al unei femei la naştere, strâm-
torare ca a celei care naşte pe în-
tâiul ei născut, glasul fiicei Sio-
nului; ea suspină, îşi întinde* mâi-
nile, zicând: «Acum, vai de mine!
Pentru că mi se stinge sufletul din
cauza ucigaşilor!»�

! �Cutreieraţi străzile Ieru-
salimului şi priviţi acum şi luaţi
seama şi căutaţi* în pieţele lui,
dacă puteţi găsi un om, dacă**
este vreunul care să facă jude-
cată, care să caute adevărul; şi
îlc voi ierta�.

Chiar dacă* ei zic: «Viu** este
DDDDDomnul!», sigur ei jură� fals�.

" �DDDDDoamne, nu sunt ochii Tăi*
asupra adevăruluid? Tu i-ai lo-
vit**, dar ei nu simt durere; Tu i-
ai mistuit, dar ei au refuzat să
primească disciplinarea; şi-au fă-
cut feţele mai tari decât stânca,
au refuzat� să se întoarcă.
Şi eu am zis: «Iată, ei sunt

sărmani; sunt fără minte, pentru
că ei nu cunosc* calea DDDDDomnului,
nici judecata Dumnezeului lor!

Mă voi duce la cei mari şi le
voi vorbi; pentru că ei* cunosc
calea DDDDDomnului, judecata Dum-
nezeului lor!» Dar aceştia au sfă-
râmat** cu totule jugul, au rupt
legăturile.

De aceea, un leu* din pădure
îi va lovi, un lup** al pustiurilorf

îi va pustii, un pardos� le va pân-
di cetăţile: oricine iese de acolo
va fi sfâşiat, pentru că nelegiu-
irile lor s-au înmulţit, necredin-
cioşiile lor s-au mărit!�
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a Sau �Carmelul�    b Sau �Toată cetatea�    c Ierusalimul    d Sau �credincioşiei�    e Sau �de comun acord�
f Sau �al serilor�

Nelegiuirea
Ierusalimului
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"  �Cum să te iert? Fiii tăi
M-au părăsit şi jură* pe cei care
nu sunt** dumnezei. Eu i-am
îndestulat� şi ei au comis adul-
ter�� şi s-au adunat în cete la
casa curvei!

Cai* bine hrăniţi, ei aleargă în-
coace şi încolo, nechează** fie-
care după soţia aproapelui său.

Să nu pedepsesc* Eu pentru
aceste lucruri�, zice DDDDDomnul, �şi
să nu se răzbune** sufletul Meu
pe o naţiune ca aceasta?

" Suiţi-vă* pe zidurile lui şi
dărâmaţia, dar să nu nimiciţi**
de tot! Smulgeţi-i crenelurileb,
pentru că acestea nu sunt ale
DDDDDomnului!

Căci casa* lui Israel şi casa lui
Iuda s-au purtat cu multă necredin-
cioşie faţă de Mine�, zice DDDDDomnul.

�Ei L-au tăgăduit* pe DDDDDomnul
şi au zis: «Nu este** El! Şi nu va
veni� nenorocirea asupra noastră;
şi nu vom vedea sabie, nici foa-
mete».
Şi profeţii se vor face vânt şi

cuvântul nu este în ei. Aşa li se
va face!�

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor:

�Pentru că aţi spus cuvântul
acesta, iată, voi face* cuvintele
Mele foc în gura ta şi pe po-
porul acesta lemne, şi-i va mistui.

Iată, aduc asupra voastră o
naţiune de departe, casă a lui
Israel�, zice DDDDDomnul, �o naţiune*
puternică, o naţiune** străveche,
o naţiune a cărei limbă n-o cu-
noşti, nici nu înţelegic ce zic ei.

Tolba lord este ca un mormânt
deschis; toţi sunt viteji.
Şi-ţi vore mânca secerişul* şi

pâinea, îţi vor mânca fiii şi fiice-
le, îţi vor mânca turmele şi cire-
zile, îţi vor mânca viile şi smo-
chinii; vor nimici cu sabia cetăţile
tale întărite, în care te încredeai.

Dar şi în zilele acelea�, zice

DDDDDomnul, �nu vă voi nimici* de
tot.
Şi va fi aşa: când veţi zice:

«Pentru ce* ne-a făcut DDDDDomnul
Dumnezeul nostru toate aces-
tea?», atunci le vei zice: «După
cum voi M-aţi părăsit** şi aţi
slujit unor dumnezei străini în
ţara voastră, tot aşa veţi sluji�
unor străini într-o ţară care nu
este a voastră!»

Faceţi cunoscut lucrul acesta
casei lui Iacov şi faceţi-l să se
audă în Iuda, zicând:

«Ascultaţi acum aceasta, po-
por* nebun şi fără inimă, care
aveţi ochi şi nu vedeţi, care aveţi
urechi şi nu auziţi!»

Nu vă temeţi* de Mine?� zice
DDDDDomnul. �Şi nu tremuraţi înaintea
Mea, Cel care am pus nisipul ca
hotar mării** printr-o hotărâre
pentru totdeauna, încât nu se va
trece peste ea? Şi valurile ei se
agită, dar nu înving; şi mugesc,
dar nu-l pot trece.

Dar poporul acesta are o ini-
mă îndărătnică şi răzvrătită; s-au
abătut şi s-au dus.
Şi nu zic în inima lor: «Să ne

temem acum de DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru, care dă ploaie*
timpurie** şi târzie, la timpul ei,
care ne păzeşte� săptămânile ho-
tărâte ale secerişului».

Nelegiuirile voastre au înde-
părtat* aceste lucruri şi păcatele
voastre v-au lipsit de ce este bun.

Pentru că în poporul Meu se
află oameni răi; ei stau la pândă*
cum se pleacă păsărarii; aşază o
capcană, prind oameni.

Ca o colivie plină de păsări,
aşa sunt casele lor pline de în-
şelăciune; de aceea au ajuns mari
şi s-au îmbogăţit.

S-au îngrăşat*, lucesc, da,
întrec măsura în fapte ale răută-
ţii, nu susţin cauza**, cauza
orfanului, şi prosperăf� şi nu

*Ios. 23.7.
Ţef. 1.5.
**Deut. 32.21
Gal. 4.8.
�Deut. 32.15.
��Cap. 7.9.

*Ezec. 22.11.
**Cap. 13.27

*Vers. 29.
Cap. 9.9.
**Cap. 44.22
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**Cap. 4.27.
Vers. 18.

*Cap. 3.20.

*2 Cr. 36.16.
Cap. 4.10.
**Is. 28.15.
�Cap. 14.13.

*Cap. 1.9.

*Deut. 28.49.
Is. 5.26.
Cap. 1.15;
6.22.
**Is. 39.3.
Cap. 4.16.

*Lev. 26.16.
Deut. 28.31;
28.33.
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**Iov 26.10;
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*Ps. 147.8.
Cap. 14.22.
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Fap. 14.17.
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Cap. 12.1.
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a Sau �Suiţi-vă în viile lui şi distrugeţi�    b Sau �ramurile�    c Lit. �nu auzi�    d Lit. �Tolba ei� (a naţiunii)
e Lit. �ea îţi va� (în tot versetul)    f Sau �ca să prospere�
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apără dreptul celor săraci.
Să nu pedepsesc* Eu pentru

aceste lucruri�, zice DDDDDomnul, �să
nu se răzbune sufletul Meu pe o
naţiune ca aceasta?

"  Ceva înspăimântătora şi
respingător* se face în ţară.

Profeţii profeţesc minciună*
şi preoţii stăpânesc cu ajutorul
lor: şi poporul Meu iubeşte**
aceasta. Dar ce veţi face la sfârşit?

Fii ai lui Beniamin, fugiţi din
mijlocul Ierusalimului şi sunaţi
din trâmbiţă în Tecoa şi înălţaţi
un semnal de foc peste Bet-Ha-
cheremb*! Pentru că din nord
apare nenorocirea**, şi o mare
nimicirec.

Voi nimici pe cea frumoasă
şi gingaşă, pe fiica* Sionului!

Păstorii şi turmele lor vor ve-
ni la ea; îşi vor aşeza corturile*
împotriva ei, de jur-împrejur; vor
paşte fiecare partea lui.

Pregătiţid* războiul împotriva
ei!� Ridicaţi-vă şi să ne suim la
amiază**! Vai de noi, pentru că
ziua s-a plecat, pentru că umbre-
le serii se lungesc!

Ridicaţi-vă şi să ne suim noap-
tea şi să-i dărâmăm palatele!

Pentru că aşa a zis DDDDDomnul
oştirilor:

�Tăiaţi copaci şi ridicaţi o în-
tăritură împotriva Ierusalimului!
Aceasta este cetatea care trebuie
pedepsităe. Totul este asuprire în
mijlocul ei.

Cum îşi varsă fântâna* apa,
aşa îşi varsă ea răutatea: violen-
ţă** şi nimicire se aud în ea;
înaintea feţei Mele sunt mereu
suferinţe şi răni.

Ia învăţătură, Ierusalime, ca
nu cumva să Mi se înstrăineze*
sufletul de tine, ca nu cumva să
te fac un pustiu, o ţară nelo-
cuită�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Vor culege în totul, ca pe o vie,

rămăşiţa lui Israel. Întoarce-ţi iar

mâna, ca şi culegătorul la coşuri!�
Cui să-i vorbesc şi să-i mărtu-

risesc, ca ei să asculte? Iată, ure-
chea* le este necircumcisă şi nu pot
să audă; iată, cuvântul** DDDDDomnului
este pentru ei o mustrare, nu-şi
găsesc nici o plăcere în el.

De aceea eu sunt plin* de fu-
ria DDDDDomnului, nu mai pot s-o
ţin. �Toarn-o** asupra pruncilor
pe stradă şi asupra adunării lao-
laltă a tinerilor; pentru că şi soţul
cu soţia vor fi luaţi, bătrânul cu
cel sătul de zile.
Şi casele* lor vor trece în mâ-

na altora, cu ogoarele şi soţiile
împreună, pentru că Îmi voi în-
tinde mâna asupra locuitorilor
ţării�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că de la cel mai mic
al lor până la cel mai mare al lor,
fiecare este lacom* de câştig jos-
nic; şi de la profet până la preot,
fiecare lucrează cu înşelăciune.
Şi au legat cu uşurătate*

ranac fiicei poporului Meu, zi-
când**: «Pace! Pace!», şi nu este
pace!

S-au ruşinat* ei că au făcut
o urâciune? Nu, nicidecum nu
s-au ruşinat şi nu ştiu să roşească.
De aceea vor cădea printre cei
care cad; la timpul când îi voi
pedepsi, se vor poticni�, zice
DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Staţi pe căi şi vedeţi şi în-

trebaţi de cărările cele vechi*, care
este calea cea bună; şi umblaţi pe
ea şi veţi găsi** odihnă pentru
sufletele voastre!� Dar ei au zis:
�Nu vrem să umblăm pe ea!�

Am pus şi păzitori peste voi,
zicând: �Ascultaţi sunetul trâm-
biţei!� Dar ei au zis: �Nu vrem
să ascultăm*!�

�De aceea, ascultaţi, naţiunilor,
şi află, adunare, ce este printre ei!

Ascultă*, pământule! Iată, voi
aduce o nenorocire asupra po-
porului acestuia, rodul** gân-
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6Ameninţarea
cu cucerirea

Ierusalimului

a Sau �uimitor�   b Casa viei    c Sau �spărtură�    d Lit. �Sfinţiţi�    e Sau �cercetată�
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durilor lor; pentru că n-au ascul-
tat de cuvintele Mele şi au respins
legea Mea.

De ce vine la* Mine tămâie
din Seba** şi trestie mirositoare
dintr-o ţară îndepărtată? Arde-
rile-de-tot� ale voastre nu-Mi
sunt plăcute, nici jertfele voas-
tre nu-Mi plac!�

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, voi pune pietre de po-

ticnire înaintea poporului aces-
tuia, şi părinţii şi fiii se vor po-
ticni de ele; vecinul şi prietenul
lui vor pieri�.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, vine un popor dintr-o

ţară de la nord* şi o naţiune mare
va fi trezită de la marginile pă-
mântului.

Ei apucă arcul şi suliţa; sunt
cruzi şi nu au milă; glasul lor
mugeşte ca* marea; şi călăresc
pe cai, aşezaţi în rânduri ca un
bărbat pentru luptă, împotriva
ta, fiică a Sionului�.

�Noi am auzit de faima lui;
mâinile ne-au slăbit, strâmtora-
rea* ne-a cuprins, chin ca al unei
femei la naştere�.

�Nu ieşiţi la câmp, nici nu
umblaţi pe cale; pentru că sabia
vrăjmaşului, groaza este peste
tota!

" Fiică a poporului meu, în-
cinge-te cu sac* şi tăvăleşte-te**
în cenuşă; jeleşte� ca pentru sin-
gurul fiu, fă pentru tine o plân-
gere amară; pentru că pustiitorul
va veni deodată asupra noastră�.

" �Te-am pus ca un topitorb*
în mijlocul poporului Meu, ca o
cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le
încerci calea.

Ei toţi sunt răzvrătiţii* răz-
vrătiţilor, umblă cu defăimări**,
sunt aramă� şi fier; toţi sunt co-
rupători.

Foalele suflă tare; plumbul
este mistuit de focc; în zadar to-

peşte şi iar topeşte, căci cei răi
nu sunt curăţiţi;

se vor numi argint* lepădat,
pentru că DDDDDomnul i-a lepădat�.

! Cuvântul care a fost de* la
DDDDDomnul către Ieremia, zicând:
�Stai la poarta casei DDDDDomnului
şi strigă acolo cuvântul acesta
şi spune:

«Ascultaţi cuvântul DDDDDomnu-
lui, toţi cei din Iuda care intraţi pe
porţile acestea ca să vă închinaţi
DDDDDomnului!»� Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Îndreptaţi-vă* căile şi faptele şi
vă voi lăsa să trăiţi în locul aces-
ta. Nu vă încredeţi* în cuvinte
ale minciunii, zicând: «Templul
DDDDDomnului, templul DDDDDomnului,
templul DDDDDomnului sunt acestead!»
Pentru că, dacă vă veţi îndrepta
într-adevăr căile şi faptele, dacă
veţi face cu adevărat judecată*
între om şi aproapele său, dacă
nu veţi asupri pe străin, pe orfan
şi pe văduvă şi nu veţi vărsa
sânge nevinovat în locul acesta
şi nu veţi umbla* după alţi dum-
nezei, spre paguba voastră,
atunci* vă voi lăsa să trăiţi în lo-
cul acesta, în ţara** pe care am
dat-o părinţilor voştri, dintot-
deauna şi pentru totdeauna. Iată,
voi vă încredeţi* în cuvinte ale
minciunii**, care nu folosesc.

Ce? Furaţi*, ucideţi şi comi-
teţi adulter şi juraţi strâmb şi ar-
deţi tămâie lui Baal şi mergeţi
după alţi dumnezei** pe care nu-i
cunoaşteţi!... şi apoi veniţi* şi staţi
înaintea Mea în casa aceasta
care se numeşte după Numele
Meu** şi ziceţi: «Suntem scă-
paţie!», ca să faceţi toate urâciuni-
le acestea? Casa aceasta*, care
se numeşte după Numele Meu,
este ea în ochii voştri o peşteră**
de tâlhari?  Iată, chiar Eu am vă-
zut  aceasta�, zice DDDDDomnul.

�Aşa că mergeţi acum la lo-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

20

22

23

24

26

27

28

*Ps. 40.6;
50.7-9.
Is. 1.11; 66.3.
Amos 5.21.
Mica 6.6.
**Is. 60.6.
�Cap. 7.21.

*Cap. 1.15;
5.15; 10.22;
50.41-43.

*Is. 5.30.

*Cap. 4.31;
13.21; 49.24;
50.43.

*Cap. 4.8.
**Cap. 25.34
Mica 1.10.
�Zah. 12.10.

*Cap. 1.18;
15.20.

*Cap. 5.23.
**Cap. 9.4.
�Ezec. 22.18.

30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*Is. 1.22.

*Cap. 26.2

*Cap. 18.11;
26.13.

*Mica 3.11.

*Cap. 22.3.

*Deut. 6.14;
6.15; 8.19;
11.28.
Cap. 13.10.

*Deut. 4.40.
**Cap. 3.18.

*Vers. 4.
**Cap. 5.31;
14.13,14.

*1 Împ. 18.21
Osea 4.1,2.
Ţef. 1.5.
**Ex. 20.3.
Vers. 6.

*Ezec. 23.39
**Vers. 11,
14,30.
Cap. 32.34;
34.15.

*Is. 56.7.
**Mt. 21.13.
Mc. 11.12.
Lc. 19.46.

30

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a Sau �din orice parte�; ebr. �Magor-Misaviv�    b Ca unul care încearcă metalele; sau �ca un turn�
c Sau �din focul lor iese plumb�    d Aceste clădiri    e Sau �ascunşi�

7 Mustrări şi
ameninţări

7:12



790

IEREMIA

cul* Meu care era în Şilo, unde
am făcut** să locuiască Numele
Meu la început, şi vedeţi ce i-am
făcut�, din cauza răutăţii poporului
Meu Israel! Şi acum, pentru
că aţi făcut toate aceste lucruri�,
zice DDDDDomnul, �şi v-am vorbit,
sculându-Mă de dimineaţă*
şi vorbind, şi n-aţi ascultat, şi
v-am chemat** şi n-aţi răspuns,
aşa voi face casei care se nu-
meşte după Numele Meu, în care
vă încredeţi, şi locului pe care
vi l-am dat vouă şi părinţilor
voştri, cum am făcut lui Şilo*.
Şi vă voi alunga de la faţa Mea,
cum* i-am alungat pe toţi fraţii
voştri, pe toată sămânţa** lui
Efraim!
Şi tu, nu te ruga* pentru po-

porul acesta şi nu ridica strigăt,
nici rugăciune pentru ei; nici nu
mijloci către Mine, pentru că nu
te voi asculta**!

Nu vezi ce fac ei în cetăţile
lui Iuda şi pe străzile Ierusali-
mului? Fiii* strâng lemne şi pă-
rinţii aprind focul şi femeile fră-
mântă aluatul ca să facă turte îm-
părătesei cerurilor şi să toarne
jertfe de băutură altor dumne-
zei**, ca să Mă întărâte la mâ-
nie. Pe Mine Mă întărâtă* ei la
mânie?� zice DDDDDomnul. �Nu pe ei în-
şişi, spre ruşinea feţelor lor?�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, mânia Mea şi
furia Mea se vor vărsa asupra
locului acestuia, asupra omului şi
asupra animalului şi asupra co-
pacului câmpului şi asupra rodu-
lui pământului; şi vor arde şi
nu se vor stinge�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor,
Dumnezeul lui Israel: �Adăugaţi*
arderile-de-tot ale voastre la jert-
fele voastre şi mâncaţi carne!
Pentru că n-am vorbit* cu părin-
ţii voştri, nici nu le-am poruncit
cu privire la arderi-de-tot şi jert-
fe, în ziua în care i-am scos din

ţara Egiptului, ci le-am poruncit
lucrul acesta, zicând: «Ascultaţi
de glasul* Meu, şi Eu vă voi
fi** Dumnezeu şi voi Îmi veţi
fi popor; şi umblaţi pe toată ca-
lea pe care v-o poruncesc, ca
să vă fie bine». Dar ei n-au
ascultat* şi nu şi-au plecat ure-
chea; ci au umblat** după sfa-
turile lor, după încăpăţânarea
inimii lor rele; şi au mers îna-
poi�, şi nu înainte. Din ziua în
care au ieşit părinţii voştri din
ţara Egiptului până în ziua aceas-
ta, vi i-am trimis* pe toţi slujitorii
Mei, pe profeţi, sculându-Mă
în fiecare zi de** dimineaţă şi
trimiţându-i. Dar ei nu M-au
ascultat* şi nu şi-au plecat ure-
chea; şi şi-au înţepenit** gru-
mazul, au făcut� mai rău decât
părinţii lor.
Şi tu le vei spune* toate cu-

vintele acestea, dar ei nu te vor
asculta; şi vei striga la ei, dar
nu-ţi vor răspunde. Şi le vei zice:
«Aceasta este naţiunea care n-a
ascultat de glasul DDDDDomnului
Dumnezeului ei şi care n-a pri-
mit* corectarea; adevărula** s-a
pierdut şi s-a stins din gura lor»�.

Tunde-ţi* părul, Ierusalime,
şi aruncă-l departe, şi înalţă o
plângere pe înălţimile golaşe!
Pentru că DDDDDomnul a lepădat şi
a părăsit generaţia mâniei Sale.

�Pentru că fiii lui Iuda au
făcut rău în ochii Mei�, zice
DDDDDomnul, �şi-au pus urâciunile*
lor în casa care se numeşte după
Numele Meu, ca s-o întineze.
Şi au zidit înălţimile Tofetului*,
care este în Valea Fiului lui Hi-
nomb, ca să-i ardă** pe fiii lor
şi pe fiicele lor în foc, ceea ce
n-am poruncit� şi nu Mi s-a suit
la inimă. De aceea*, iată, vin
zile�, zice DDDDDomnul, �când nu se
va mai numi Tofet sau Valea
Fiului lui Hinom, ci Valea Măce-
lului; şi vor înmormânta** în
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Tofet până nu va mai fi loca. Şi
trupurile* moarte ale poporului
acestuia vor fi hrană pentru pă-
sările cerurilor şi pentru fiarele
pământului; şi nu va fi cine să le
sperie. Şi voi face să înceteze*
din cetăţile lui Iuda şi de pe stră-
zile Ierusalimului glasul bucu-
riei şi glasul veseliei, glasul mi-
relui şi glasul miresei, pentru că
ţara** va ajunge un pustiu!�

�În timpul acela�, zice DDDDDom-
nul, �vor scoate din mormintele
lor oasele împăraţilor lui Iuda şi
oasele căpeteniilor lui şi oasele
preoţilor şi oasele profeţilor şi
oasele locuitorilor Ierusalimului.
Şi le vor întinde în faţa soarelui
şi a lunii şi a întregii oştiri a ce-
rurilor, pe care le-au iubit ei, şi
cărora le-au slujit*, şi după care
au umblat, şi pe care le-au cău-
tat şi cărora li s-au închinat.
Nu vor fi adunate** şi nu vor fi
înmormântate; vor fi gunoi� pe
suprafaţa pământului. Şi toată
rămăşiţa va alege mai bine moar-
tea* decât viaţa, cei care vor
rămâne din familia aceasta rea,
cei care vor rămâne în toate lo-
curile unde îi vor fi alungat�, zice
DDDDDomnul oştirilor.

�Şi să le spui: Aşa zice DDDDDom-
nul:

«Vor cădea ei şi nu se vor ridica?
Se va abate el şi nu se va întoarce?

De ce poporul acesta al Ieru-
salimului s-a abătut cu o con-
tinuă lepădare de credinţăb*? Ei
ţin cu tărie la înşelăciune**, re-
fuză� să se întoarcă».

Am ascultat* şi am auzit: ei
nu vorbesc drept. Nici unul nu se
pocăieşte de răutatea lui, zicând:
«Ce am făcut?» Fiecare se întoar-
ce la alergarea lui, ca un cal care
se aruncă în luptă.

Chiar şi barza* în ceruri îşi
cunoaşte timpurile ei hotărâte; şi
turturica** şi rândunica şi coco-

rul îşi păzesc timpul venirii lor;
dar poporul Meu� nu cunoaşte
judecata DDDDDomnului!

"Cum ziceţi: «Suntem înţe-
lepţi şi legea* DDDDDomnului este cu
noi»? Când, iată, pana mincinoasă a
cărturarilor a prefăcut-o în minciună.

Înţelepţii* sunt ruşinaţi, sunt
uimiţi şi sunt prinşi. Iată, ei au
respins cuvântul DDDDDomnului; şi ce
înţelepciune au ei?

De aceea, pe soţiile* lor le
voi da altora, ogoarele lor celor care
le vor stăpâni; pentru că fiecare, de
la cel mai mic şi până la cel mai
mare, este lacom** de câştig jos-
nic; de la profet şi până la preot,
fiecare lucrează cu înşelăciune!
Şi au legat cu uşurătate* rana

fiicei poporului Meu, zicând:
«Pace! Pace!», şi nu este pace.

S-au ruşinat* ei că au făcut o
urâciune? Nu, nicidecum nu s-au
ruşinat şi nu ştiu ce este ruşinea.
De aceea, vor cădea printre cei
care cad; la timpul pedepsirii
lor se vor poticni�, zice DDDDDomnul.

�Îi voi înlătura cu totul�, zice
DDDDDomnul. �Nu vor fi struguri în
viţă*, nici smochine în smo-
chin** şi frunza se va veşteji; şi
le voi da celor care vor trece
peste ei�.

"  Pentru ce stăm liniştiţi?
Adunaţi-vă* şi să intrăm în ce-
tăţile întărite şi să tăcemc acolo!
Pentru că DDDDDomnul Dumnezeul
nostru ne-a adus la tăcered şi
ne-a dat să bem apă cu fieree**,
pentru că am păcătuit împotriva
DDDDDomnului.

Am aşteptat pace*, dar nu
este nici un bine; un timp de vin-
decare, şi iată spaimă!

Nechezatulf cailor lui se aude
de la Dan*; toată ţara tremură de
sunetul nechezăturilor** celor pu-
ternici ai lui; şi au venit şi au mân-
cat ţara şi tot ce era în eag, ce-
tatea şi pe cei care locuiau în ea.
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�Pentru că, iată, voi trimite
printre voi şerpi, vipere, împo-
triva cărora nu este* descântec,
şi vă vor muşca�, zice DDDDDomnul.

"  Mângâierea mea în în-
tristarea mea! Îmi este bolnavă
inima în mine!

Iată glasul strigătului fiicei
poporului meu dintr-o ţară* foar-
te îndepărtată. �Nu este DDDDDomnul
în Sion? Nu este Împăratul lui
în el?� �De ce M-au întărâtat**
la mânie cu chipurile lor cioplite,
cu deşertăciuni străine?�

Secerişul a trecut, vara s-a
sfârşit şi noi nu suntem salvaţi!

Pentru zdrobireaa fiicei po-
porului meu sunt eu zdrobit*;
jelesc**, m-a cuprins groaza.

Nu este balsam* în Galaad?
Nu este nici un doctor acolo? De
ce deci nu se face vindecarea
fiicei poporului meu?

De mi-ar fi capul* ape şi o-
chiul meu izvor de lacrimi, ca să-i
plâng zi şi noapte pe cei ucişi
ai fiicei poporului meu!

De aş avea în pustiu un loc de
poposire pentru călători, ca să las
pe poporul meu şi să mă duc de
la ei! Pentru că toţi sunt adulte-
ri*, o adunare de necredincioşi.

�Şi îşi întind* limba, arcul lor
de minciună, şi sunt viteji în ţară,
dar nu pentru adevăr; pentru că
merg din rău în rău şi pe Mine
nu Mă cunosc**�, zice DDDDDomnul.

�Păziţi-vă* fiecare de aproa-
peleb lui şi nu vă încredeţi în
nici un frate. Pentru că orice fra-
te se poartă cu înşelăciune şi ori-
ce prieten umblă** cu defăimări.
Şi fiecare îl înşală pe aproape-

le său; şi nu spun adevărul şi îşi
deprind limba să vorbească min-
ciună, se trudesc să facă nelegiuire.

Locuinţa ta este în mijlocul
înşelăciunii; din cauza înşelăciu-
nii, ei refuză să Mă cunoască�,
zice DDDDDomnul.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
oştirilor:

�Iată, îi voi topic* şi îi voi în-
cerca. Căci ce altceva aş putea
face** cu fiica poporului Meu?

Limba lor este o săgeată uci-
gătoared, vorbeşte* amăgire; cu
gura lui el vorbeşte** de pace
cu aproapele său, dar în inima
lui el îşi întinde cursa lui.

Să nu-i pedepsesc* Eu pentru
aceste lucruri?� zice DDDDDomnul, �să
nu se răzbune sufletul Meu pe o
naţiune ca aceasta?�

" Pentru munţi voi ridica o
plângere şi un bocet, iar pentru
păşunile pustiului*, o cântare de
jalee. Pentru că sunt arse de tot,
încât nici un om nu trece prin
ele şi nu se aude glasul vitelor.
Atât pasărea cerurilor cât şi
fiara** au fugit, s-au dus.

�Şi voi face Ierusalimul gră-
mezi*, o vizuină** de şacali, şi
voi face cetăţile lui Iuda un pus-
tiu fără locuitori�.

Cine* este omul înţelept, ca
să înţeleagă aceasta? Şi cui i-a
vorbit gura DDDDDomnului, ca s-o spu-
nă? Pentru ce este nimicită ţara,
arsă ca pustiul, încât nimeni nu
trece prin ea?
Şi DDDDDomnul a zis: �Pentru că

au părăsit legea Mea, pe care
le-am pus-o înainte, şi n-au as-
cultat de glasul Meu, nici n-au
umblat după el, ci au umblat*
după încăpăţânarea inimii lor şi
după baali, cum i-au învăţat**
părinţii lor�, de aceea, aşa zice
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel: �Iată, voi hrăni* poporul
acesta cu pelin** şi-i voi adăpa
cu apă cu fiere; şi-i voi împrăş-
tia* printre naţiunile pe care nu
le-au cunoscut nici ei, nici pă-
rinţii lor. Şi voi trimite** sabia
în urma lor, până când îi voi
nimici�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
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�Luaţi seama şi chemaţi să
vină bocitoarele*! Şi trimiteţi după
femeile pricepute ca să vină!�
Şi să se grăbească şi să înalţe

o plângere pentru noi, şi ochii
noştri să verse* lacrimi şi din ple-
oapele noastre să izvorască ape!

Pentru că un glas de jale se
aude din Sion: �Cât suntem de
prădaţi, foarte ruşinaţi*! Pentru
că am părăsit ţara, pentru că
ne-au dărâmat locuinţele!�

Ascultaţi deci, femeilor, cu-
vântul DDDDDomnului şi să primească
urechea voastră cuvântul gurii Lui
şi învăţaţi-le pe fiicele voastre o
plângere şi fiecare pe vecina sa o
cântare de jale!

Pentru că moartea s-a suit prin
ferestrele noastre, a pătruns în pa-
latele noastre, ca să-i nimicească
pe pruncii* din stradă, pe tinerii
de pe drumurile mari.

Spune: �Aşa zice DDDDDomnul:
«Da, trupul mort al omuluia

va cădea ca gunoiul* pe suprafa-
ţa câmpului şi ca snopul în urma
secerătorului şi nu va fi cine
să adune!»�

Aşa zice DDDDDomnul:
�Să nu se laude înţeleptul* cu

înţelepciunea lui şi să nu se laude
cel puternic cu puterea lui; să nu
se laude bogatul cu bogăţia lui;

ci cel* care se laudă, să se lau-
de cu aceasta: că înţelege şi că
Mă cunoaşte, că Eu sunt DDDDDomnul,
care fac îndurare, judecată şi
dreptate pe pământ, pentru că în
acestea** Îmi găsesc plăcerea�,
zice DDDDDomnul.

�Iată, vin zile�, zice DDDDDomnul,
�când îi voi pedepsi* pe toţi cei
care sunt circumcişi cu cei care
sunt necircumcişib, pe Egipt şi pe
Iuda şi pe Edom şi pe fiii lui Amon
şi pe Moab şi pe toţi cei care îşi
taie* laturile părului, care locuiesc
în pustiu; pentru că toate naţiunile

sunt necircumcise şi toată casa lui
Israel este necircumcisă în inimă**�.

! Ascultaţi cuvântul pe care
vi-l spune DDDDDomnul, casă  a lui Is-
rael! Aşa zice DDDDDomnul:

�Nu învăţaţi* calea naţiunilor
şi nu vă înspăimântaţi de semne-
le cerurilor, pentru că naţiunile
se înspăimântă de ele.

Pentru că obiceiurile popoa-
relor sunt deşertăciune. Pentru că
unul taie* un copac din pădure;
este lucrat de mâinile meşterului,
cu secureac;

îl împodobesc cu argint şi
cu aur; îl întăresc* cu cuie şi cu
ciocane, ca să nu se mişte.

Ei sunt ca un stâlp de palmier
rotunjit, dar nu vorbesc*; trebuie
să fie căraţi**, pentru că nu pot
merge. Nu vă temeţi de ei, pentru
că nu pot să facă� rău şi nici
nu este în puterea lor să facă bine�.

Nimeni nu este asemenea
Ţie*, DDDDDoamne! Tu eşti mare şi
Numele Tău este mare în putere.

Cine* să nu se teamă de Tine,
Împărate al naţiunilor? Pentru că
Ţie Ţi se cuvine teamă, pentru
că printre** toţi înţelepţii naţiu-
nilor şi în toate împărăţiile lor, nu
este nimeni asemenea Ţie.

Ci cu toţii sunt fără minte* şi
nebuni; învăţătura deşertăciunilor
este lemnd!

Argintul bătut în plăci se adu-
ce din Tarsis şi aurul* din Ufaz
este lucrare de meşter şi de mâini
de argintare. Veşmântul lor este al-
bastru şi purpuriu; toate sunt lu-
crarea** unor oameni iscusiţi.

Dar DDDDDomnul Dumnezeu este
adevăr, El este Dumnezeul cel
viu* şi Împăratul** eternităţii.
De furia Lui se cutremură pămân-
tul şi naţiunile nu pot suporta
mânia Lui.

fAşa le veţi zice: �Dumnezeii*
care n-au făcut cerurile şi pă-
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**Is. 2.18.
Vers. 15.
Zah. 13.2.

*Gen. 1.1,6,9
**Ps. 93.1.
�Iov 9.8.
Ps. 104.2.
Is. 40.22.

*Iov 38.34.
**Ps. 135.7.

*Pr. 30.2.
Cap. 51.17;
51.18.
**Is. 42.17;
44.11; 45.16.
�Hab. 2.18.

*Vers. 11.

*Ps. 16.5.
Cap. 51.19.
**Deut. 32.9
Ps. 74.2.
�Is. 47.4;
51.15; 54.5.

*Cap. 6.1.
Ezec. 12.3.

*1 Sam. 25.29
Cap. 16.13.
**Ezec. 6.10.

*Cap. 4.19;
8.21; 9.1.
**Ps. 77.10.
�Mica 7.9.

*Cap. 4.20.
**Ex. 26.

*Cap. 1.15;
4.6; 5.15;
6.22.

mântul, aceştia vor pieri** de
pe pământ şi de sub ceruri�.

" El a făcut* pământul cu pu-
terea Lui, El a întemeiat** lumea
cu înţelepciunea Lui şi a întins�
cerurile cu priceperea Lui.

Când face să-I răsune* glasul,
un vuiet de ape este în ceruri; şi
El face să se înalţe** aburii de la
capătul pământului; El face ful-
gere pentru ploaie şi scoate vân-
tul din vistieriile Lui.

Orice* om a ajuns un dobitoc,
lipsit de cunoştinţă; orice argin-
tara** rămâne ruşinat de chipul
cioplit, deoarece chipul� lui tur-
nat este o minciună; şi nu este nici
o suflare în ele.

Sunt deşertăciune, lucrare amă-
gitoareb: vor pieri* la timpul pe-
depsirii lor.

Partea* lui Iacov nu este ca
ei, pentru că El este Cel care a
întocmit toate şi Israel** este to-
iagulc moştenirii Lui: Numele�
Lui este DDDDDomnul oştirilor.

" Strânge-ţi lucrurile* tale
din ţară, tu, care locuieşti în îm-
presurared!

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, de data aceasta voi az-

vârli* pe locuitorii ţării şi-i voi
strâmtora, ca** să poată fi găsiţi�.

�Vai* de mine, din cauza ră-
niie mele! Rana mea este greu de
vindecatf; şi eu am zis: «Da, a-
ceasta este durerea** mea şi o
voi suferi�!

Cortul* meu s-a dărâmat şi toa-
te funiile mele s-au rupt. Fiii mei au
ieşit de la mine şi nu mai sunt; nu
mai este cine să-mi întindă cortul şi
să-mi ridice pânzele cortuluig**!»�

Pentru că păstorii sunt fără min-
te şi nu L-au căutat pe DDDDDomnul; de
aceea n-au lucrat cu înţelepciu-
neh şi toată turma lor s-a risipit.

Iată, vine glasul unui zvon
şi o mişcare mare din ţara de la
nord*, ca să prefacă cetăţile lui

Iuda într-un pustiu, într-o vi-
zuină** de şacali.

" DDDDDoamne, ştiu că nu în om*
este calea sa; nu ţine de omul care
umblă să-şi îndrepte paşii săi.

Corectează-mă*, DDDDDoamne,
dar cu măsurăi, nu în mânia Ta,
ca nu cumva să mă nimiceşti!

Varsă-Ţi* furia asupra na-
ţiunilor care nu Te cunosc** şi a-
supra familiilor care nu cheamă
Numele Tău! Pentru că l-au
mâncat� pe Iacov, da, l-au mân-
cat şi l-au nimicit şi i-au pustiit
locuinţa.

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, zicând:
�Ascultaţi cuvintele legământului
acestuia şi vorbiţi bărbaţilor lui
Iuda şi locuitorilor Ierusalimului.
Şi spune-le: Aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel: «Bleste-
mat* să fie omul care nu ascultă
de cuvintele legământului aces-
tuia, pe care l-am poruncit pă-
rinţilor voştri în ziua când i-am
scos din ţara Egiptului, din cup-
torul* de fier, zicând: «Ascul-
taţi** de glasul Meu şi faceţi
după toate cele ce vă poruncesc.
Aşa Îmi veţi fi popor şi Eu vă
voi fi Dumnezeu», ca să împli-
nesc jurământul* pe care l-am
jurat părinţilor voştri, să le dau
o ţară în care curge lapte şi
miere, ca în ziua aceasta». Şi eu
am răspuns şi am zis: �Amin,
DDDDDoamne!�
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Să faci

cunoscut toate cuvintele acestea
în cetăţile lui Iuda şi pe străzile
Ierusalimului, zicând: «Ascultaţi
cuvintele legământului acestuia
şi faceţi-le*». Pentru că mereu i-am
înştiinţat pe părinţii voştri, din
ziua când i-am scos din ţara Egip-
tului şi până în ziua aceasta, scu-
lându-Mă de* dimineaţă şi în-
ştiinţându-i, zicând: «Ascultaţi de
glasul Meu!» Dar ei n-au ascul-
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tat* şi nu şi-au plecat urechea,
ci fiecare a umblat** după în-
căpăţânarea inimii lui rele; de
aceea am adus asupra lor toate
cuvintele legământului acestuia,
pe care le-am poruncit să le
facă şi pe care ei nu le-au făcut�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Printre

bărbaţii lui Iuda şi printre locui-
torii Ierusalimului s-a găsit o
uneltire*. S-au întors* la nelegiu-
irile strămoşilor lor, care au re-
fuzat să asculte cuvintele Mele şi
au umblat după alţi dumnezei,
ca să le slujească. Casa lui Israel
şi casa lui Iuda au rupt legămân-
tul Meu pe care l-am făcut cu
părinţii lor�. De aceea, aşa zice
DDDDDomnul: �Iată, voi aduce asupra
lor o nenorocire de care nu vor
putea scăpa; şi vor striga* către
Mine, dar nu-i voi asculta. Atunci
cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ieru-
salimului vor merge şi vor striga*
către dumnezeii cărora le-au ars
tămâie, dar ei nu vor putea să-i
salveze în timpul nenorocirii lor.
Căci dumnezeii tăi, Iuda, sunt cât
numărul cetăţilor tale! Şi cât
numărul străzilor Ierusalimului
aţi ridicat altare Ruşinii**, altare
de ars tămâie lui Baal!
Şi tu, nu te ruga* pentru po-

porul acesta şi nu înălţa pentru
ei nici strigăt, nici rugăciune, pen-
tru că nu-i voi asculta atunci
când vor striga către Mine pentru
nenorocirea lor.

Ce are* de făcut preaiubitul
Meu în casa Mea, când cei mai
mulţi îşi împlinesc planurile**
rele, iar carnea cea sfântă este
luată� de la tine? Când�� faci
răul, atunci te bucuri!�

DDDDDomnul ţi-a pus numele:
�Măslin* verde, frumos, cu rod
plăcut�; cu zgomot de mare vuiet
a aprins focul peste el şi ramu-
rile lui s-au rupt,

pentru că DDDDDomnul oştirilor,

care te-a plantat*, a rostit răul
împotriva ta, �pentru răul casei lui
Israel şi al casei lui Iuda, pe care
şi l-au făcut, întărâtându-Mă la
mânie, arzând tămâie lui Baal�.
Şi DDDDDomnul mi-a descoperit

şi cunosc; atunci Tu mi-ai arătat
faptele lor. Dar eu eram ca un
miel blând, dus la înjunghiere.
Şi n-am ştiut că ei plănuiaua

uneltiri* împotriva mea, zi-
când:

�Să nimicim pomul cu rodul
lui şi să-l stârpim** din pămân-
tul� celor vii, ca să nu i se mai
amintească numele�.

�Dar Tu, DDDDDoamne al oştirilor,
care judeci drept, care cercetezi*
rărunchii şi inima, fă-mă să văd răz-
bunarea Ta asupra lor, pentru că
Ţie Ţi-am încredinţatb cauza mea�.

�De aceea, aşa zice DDDDDomnul
despre bărbaţii din Anatot, care
caută viaţa* ta, zicând: «Să nu
profeţeşti** în Numele DDDDDom-
nului, ca să nu mori de mâna
noastră!» De aceea, aşa zice
DDDDDomnul oştirilor: «Iată, îi voi pe-
depsic. Tinerii vor muri de sabie,
fiii lor şi fiicele lor vor muri de
foamete; şi nu va fi nici o rămă-
şiţă din ei, pentru că voi aduce
nenorociread peste bărbaţii din
Anatot, în anul* pedepsei lor»�.

Tu eşti drept*, DDDDDoamne, când
mă judec cu Tinee. Totuşi voi
vorbi cu Tine despre judecăţi. De
ce prosperă** calea celor răi?
De ce sunt liniştiţi toţi cei care
se poartă în totul cu necredin-
cioşie?

I-ai plantat şi au prins rădă-
cină, cresc şi dau rod. Tu eşti a-
proape*, în gura lor, dar departe
de rărunchii lor.

Dar Tu, DDDDDoamne, mă cunoşti*.
M-ai văzut şi mi-ai încercat**
inima faţă de Tine ... Trage-i ca pe
nişte oi pentru tăiere� şi pune-i
deoparte pentru ziua măcelului!
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Până când va jeli* ţara şi se
va usca iarba de pe orice câmp?
De răutatea** locuitorilor ei,
pier� animalele şi păsările. Pentru
că ei zic: �Ela nu va vedea sfâr-
şitul nostru�.

" �Dacă ai fugit cu cei care
merg pe jos şi te-au obosit, a-
tunci cum te vei întrece cu caii?
Şi dacă într-o ţară a păcii te crezi
în siguranţă, ce vei face când se
va umfla* Iordanul?b

Pentru că şi fraţii* tăi şi casa
tatălui tău, şi ei au lucrat cu ne-
credincioşie faţă de tine, au stri-
gat tare după tine. Nu-i crede**,
chiar dacă-ţi vor vorbi de bine.

" Mi-am părăsit casa, Mi-am
lăsat moştenirea, am dat-o pe iu-
bita sufletului Meu în mâna vrăj-
maşilor ei.

Moştenirea Mea a ajuns pen-
tru Mine ca un leu în pădure;
şi-a ridicat glasul împotriva Mea:
de aceea am urât-o.

Moştenirea Mea este pentru
Mine o pasăre răpitoare pestri-
ţăc. Păsările răpitoare din jur sunt
împotriva ei. Mergeţi*, adunaţi
toate fiarele câmpului, aduceţi-le
să mănânce!

Mulţi* păstori au distrus via**
Mea, au călcat� în picioare par-
tea Mea, au prefăcut partea
Mea plăcută într-un pustiu părăsit.

Au prefăcut-o într-o pustie-
tate; pustiită, ea jeleşte* înaintea
Mea; toată ţara este pustiită**,
pentru că nu este nici un om�
care s-o pună la inimă�.

Pe toate înălţimile golaşe în
pustiu au venit prădători; pentru
că sabia DDDDDomnului mistuie de la
o margine a ţării şi până la cea-
laltă margine a ţării: nici unuld

n-are pace.
Au semănat* grâu şi au sece-

rat spini; s-au trudit şi n-au nici
un folos. Ruşinaţi-vă deci de ve-
niturile voastre, din cauza aprin-

derii mâniei DDDDDomnului.
�Aşa zice DDDDDomnul împotriva

tuturor vecinilor Mei cei răi,
care se ating* de partea pe care
am dat-o poporului Meu Israel s-o
moştenească: «Iată, îi voi smul-
ge** din ţara lor şi voi smulge
casa lui Iuda din mijlocul lor.
Şi va fi aşa: după* ce îi voi smul-
ge, Mă voi întoarce şi voi avea
milă de ei şi-i voi aduce înapoi**
pe fiecare la moştenirea lui şi pe
fiecare în ţara lui. Şi va fi aşa:
dacă vor învăţa cu tot dinadinsul
căile poporului Meu, ca să jure*
pe Numele Meu: «Viu este DDDDDom-
nul!», cum au învăţat pe poporul
Meu să jure** pe Baal, atunci vor
fi zidiţi� în mijlocul poporului Meu.
Şi dacă nu vor asculta, voi smul-
ge* cu desăvârşire naţiunea aceea
şi o voi nimici»�, zice DDDDDomnul.

! Aşa mi-a zis DDDDDomnul: �Du-te
şi cumpără-ţi un brâu* de in şi
pune-l pe coapsele tale, dar să nu-l
înmoi în apă�. Şi am cumpărat
brâul, după cuvântul* DDDDDomnului,
şi l-am pus pe coapsele mele.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine a doua oară, zicând:
�Ia brâul pe care l-ai cumpărat,
care este pe coapsele tale, şi ri-
dică-te, mergi la Eufrat* şi as-
cunde-l acolo în crăpătura stân-
cii�. Şi m-am dus şi l-am ascuns
lângă Eufrat, cum mi-a poruncit*
DDDDDomnul.
Şi a fost aşa: după multe

zile, DDDDDomnul mi-a zis: �Ridică-te,
du-te la Eufrat şi ia de acolo
brâul pe care-ţi poruncisem să-l
ascunzi acolo�. Şi m-am dus la
Eufrat şi am săpat şi am luat brâ-
ul din locul în care-l ascunse-
sem; şi, iată, brâul era stricat şi
nu era bun de nimic.

Atunci cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul: �În felul acesta voi dis-
truge mândria* lui Iuda şi mân-
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dria cea mare a Ierusalimului.
Poporul acesta rău, care refuză*
să asculte cuvintele Mele, care um-
blă** în încăpăţânarea inimii lui
şi merge după alţi dumnezei, ca să
le slujească şi să li se închine, va
fi ca brâul acesta care nu este bun
de nimic. Căci, cum este lipit
brâul de coapsele omului, aşa Îmi
lipisem Eu toată casa lui Israel şi
toată casa lui Iuda�, zice DDDDDomnul,
�ca să-Mi fie* popor şi nume**
şi lau-dă şi gloriea; dar ei n-au
ascultat�.

�Şi tu le vei spune cuvântul
acesta: Aşa zice DDDDDomnul, Dum-
nezeul lui Israel: «Orice burduf  va
fi umplut cu vin». Şi ei îţi vor zice:
«Nu ştim noi că orice burduf va fi
umplut cu vin?» Atunci le vei
spune: Aşa zice DDDDDomnul: «Iată,
voi umple de beţie* pe toţi locu-
itorii ţării acesteia şi pe împăraţii
care stau pe tronul lui David şi pe
preoţi şi pe profeţi şi pe toţi
locuitorii Ierusalimului. Şi-i voi
zdrobi* pe unul de altul şi pe pă-
rinţi şi pe fii împreună», zice
DDDDDomnul. «Nu Mă voi îndura,
nici nu voi cruţa, nici nu voi avea
milă ca să nu-i nimicesc»�.

Ascultaţi şi plecaţi urechea,
nu vă îngâmfaţi*, pentru că DDDDDom-
nul a vorbit.

Daţi* glorie DDDDDomnului Dum-
nezeului vostru, mai înainte de a
aduce El întunericul** şi mai
înainte de a vi se poticni� picioa-
rele pe munţii nopţiib. Şi veţi
aştepta lumina��, dar El o va
schimba în umbra*� morţii şi o
va preface în întuneric adânc.
Şi, dacă nu veţi asculta aceas-

ta, sufletul meu va plânge în lo-
curi ascunse pentru mândria
voastră şi ochiul meu va plânge
amar şi va vărsa* lacrimi, pentru
că turma DDDDDomnului se va duce în
captivitate.

" �Spune împăratului* şi îm-
părăteseic: «Smeriţi-vă, şedeţi
jos, pentru că a căzut de pe ca-
petele voastre cununa măreţiei
voastre».

Cetăţile de la sud sunt închise
şi nu este cine să deschidă. Tot
Iuda este deportat, este în între-
gime deportat.

" Ridicaţi-vă ochii şi uita-
ţi-vă la cei care vin* din nord.
Unde este turma dată ţie, fru-
moasa ta turmă?

Ce vei zice când te va pe-
depsi, pentru că tu însuţi i-ai
învăţat să fie căpetenii, con-
ducători peste tined? Nu te vor
cuprinde durerile* ca pe o fe-
meie la naştere?
Şi dacă vei zice* în inima ta:

«De ce** au venit aceste lucruri
peste mine?»: pentru mărimea�
nelegiuirii tale ţi s-au descope-
rit poalele�� şi ţi-au fost dezgo-
lite călcâiele cu forţa.

Poate etiopianule să-şi schim-
be* pielea, sau leopardul petele?
Atunci aţi putea şi voi să faceţi
bine, voi, care sunteţi deprinşi**
să faceţi rău.

De aceea îi voi împrăştia* ca
pe pleava luată de vântul** pus-
tiului.

Acesta este sorţul* tău, partea
măsurată ţie de la Mine�, zice
DDDDDomnul, �pentru că M-ai uitat**
şi te-ai încrezut� în minciună.
Şi îţi voi întoarce* şi Eu

poalele peste faţa ta şi ţi se va
vedea ruşinea.

Faptele tale de adulter şi ne-
chezăturile* tale, neruşinarea
curviei tale pe dealuri**, pe câmp,
urâciunile tale, le-am văzut! Vai
de tine, Ierusalime! Nu vei fi tu
curăţit? ... Dar după cât timp?�

! Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către Ieremia cu privire la
secetă*.

10

11

12

13

14

15

16

17

*Num. 14.11.
2 Cr. 36.15.
**Cap. 9.14;
11.8; 16.12.

*Ex. 19.5.
**Cap. 33.9.

*Is. 51.17;
51.21; 63.6.
Cap. 25.27;
51.7.

*Ps. 2.9.

*Pr. 16.5.

*Ios. 7.19.
Ps. 96.8.
**Is. 5.30;
8.22.
Amos 5.18.
�Pr. 4.19.
Cap. 23.12.
��Is. 59.9.
*�Ps. 44.19;
107.10,14.

*Cap. 9.1;
14.17.
Plân. 1.2,16;
2.18.

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

*2 Împ. 24.12
Cap. 22.26.

*Cap. 6.22.

*Cap. 6.24.

*Deut. 7.17
**Cap. 5.19;
16.10.
�Cap. 2.17-19
��Is. 3.17;
47.2,3.
Vers. 26.
Ezec. 16.37-39
Naum 3.5.

*Pr. 27.22.
Is. 1.5.
**Cap. 4.22;
9.5.

*Lev. 26.33.
Ps. 1.4.
**Cap. 4.11.

*Iov 20.29.
Ps. 11.6.
**Cap.2.32;
3.21.
�Cap. 10.14

*Vers. 22.
Plân. 1.8.
Ezec. 23.29.
Osea 2.10.

*Cap. 5.8.
**Is. 65.7.
Cap. 2.20;
3.2,6.
Ezec. 6.13.

*Cap. 17.8.

18

20

21

22

23

24

25

26

27

1
a Sau �frumuseţe�, �podoabă�    b Sau �întunecaţi� sau �întunericului�

c Împărătesei-mamă    d Sau �când va pune cap peste tine pe aceia pe care i-ai
învăţat să-ţi fie prieteni apropiaţi�    e Lit. �cuşitul�

14 Secetă,
foamete,

sabie

14:1



798

IEREMIA

" �Iuda jeleşte şi porţile* lui
lâncezesc; ele sunt negrea**, la
pământ, şi strigătul Ierusalimului se
înalţă�.
Şi cei mari ai lor îi trimit pe

cei mici ai lor după apă; vin la gro-
pi, nu găsesc apă; se întorc, vasele
lor sunt goale. Se ruşinează* şi
sunt umiliţi şi îşi acoperă** capul.

Pentru că pământul a crăpat,
pentru că n-a fost ploaie în ţară,
plugarii se ruşinează, îşi acoperă
capul.

Chiar şi cerboaica naşte pe
câmp şi îşi părăseşte puii, pentru
că nu este iarbă verde;
şi măgarii sălbatici* stau pe

înălţimile golaşe, trag aerul pe nas
ca şacalii; le slăbesc ochii, pen-
tru că nu este iarbă�.

" DDDDDoamne, deşi nelegiuirile
noastre mărturisesc împotriva
noastră, lucrează pentru* Nume-
le Tău, pentru că multe sunt ne-
credincioşiile noastre! Am păcă-
tuit împotriva Ta.

Tu, speranţa* lui Israel, Sal-
vatorul lui în timp** de strâmto-
rare, de ce să fii Tu ca un străin
în ţară şi ca un călător care se aba-
te să rămână doar peste noapte?

De ce să fii Tu ca un om ui-
mit, ca un viteaz care nu poate*
salva? Totuşi Tu, DDDDDoamne, eşti
în mijlocul** nostru şi noi ne
numim după Numele Tău; nu ne
lăsa!

Aşa zice DDDDDomnul către popo-
rul acesta:

�Le-a plăcut* să rătăcească,
nu şi-au oprit picioarele; de aceea
DDDDDomnul n-are plăcere de ei.
Acum Îşi va aduce** aminte de
nelegiuirea lor şi le va pedepsi
păcatele�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Nu te

ruga* pentru poporul acesta pen-
tru binele lor. Când vor posti*,
nu le voi asculta strigătul. Şi când
vor aduce** o ardere-de-tot şi
un dar de mâncare, nu le voi

primi; pentru că îi voi nimici�
prin sabie şi prin foamete şi prin
ciumă�. Şi eu am zis*: �Vai,
Doamne DDDDDumnezeule! Iată, pro-
feţii le zic: «Nu veţi vedea sabie,
nici nu veţi avea foamete; pentru
că vă voi da pace adevărată
în locul acesta»�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Profeţii

profeţesc* minciună în Numele
Meu. Nu Eu i-am trimis**, nici
nu le-am poruncit, nici nu le-am
vorbit. Ei vă profeţesc o viziune
mincinoasă şi ghicire şi un lucru
de nimic şi înşelăciunea inimii lor.
De aceea, aşa zice DDDDDomnul despre
profeţii care profeţesc în Numele
Meu şi pe care nu Eu i-am trimis
şi care zic*: «Nu va fi sabie şi
foamete în ţara aceasta». Prin sa-
bie şi prin foamete vor fi nimiciţi
profeţii aceia. Şi poporul căruia
îi profeţesc ei va fi aruncat pe
străzile Ierusalimului din cauza
foametei şi a sabiei şi nu va fi
cine să-i înmormânteze* pe ei,
pe soţiile lor şi pe fiii lor şi pe
fiicele lor; pentru că voi vărsa
răutatea lor asupra lor.
Şi tu să le spui lucrul acesta:

«Ochii mei să verse lacrimi*
noapte şi zi şi să nu înceteze,
pentru că fecioara**, fiica po-
porului meu, este zdrobită cu
mare zdrobire şi cu o lovitură
foarte dureroasă.

Dacă ies la câmp*, iată: cei
ucişi de sabie! Şi dacă intru în
cetate, iată: cei sfârşiţi de foa-
mete! Pentru că şi profetul şi
preotul vor cutreiera o ţară pe
care n-o cunoscb»�.

Ai lepădat* Tu cu totul pe
Iuda? S-a dezgustat sufletul Tău
de Sion? De ce ne-ai lovit şi
nu este** nici o vindecare pentru
noi? Am aşteptat pace� şi nu
este nici un bine; şi un timp de vin-
decare, şi iată groază!

" DDDDDoamne, recunoaştem rău-
tatea noastră, nelegiuirea părin-
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ţilor noştri, pentru că am păcă-
tuit* împotriva Ta.

Pentru Numele Tău, nu dis-
preţui, nu dezonora tronul glori-
ei Tale! Adu-Ţi aminte*, nu rupe
legământul Tău cu noi!

Sunt printre deşertăciunile*
naţiunilor vreunii care să dea**
ploaie? Sau pot cerurile să dea
ploi torenţiale? Nu eşti Tu Ace-
laşia, DDDDDoamne Dumnezeul nostru?
De aceea noi aşteptăm� ploaie de
la Tine, pentru că Tu ai făcut toate
acestea.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Chiar

dacă* ar sta Moise** sau Samu-
el� înaintea Mea, sufletul Meu
n-ar fi pentru poporul acesta.
Alungă-i�� de la faţa Mea şi să
se ducă! Şi va fi aşa: dacă-ţi
vor zice: «Încotro să ne ducem?»
atunci le vei spune: Aşa zice
DDDDDomnul:

«Cei rânduiţi pentru moarte,
la moarte*; şi cei pentru sabie, la
sabie; şi cei pentru foamete, la
foamete; şi cei pentru robie, în
robie».
Şi voi aduce* asupra lor pa-

tru felurib de pedepse�, zice DDDDDom-
nul: �sabia ca să ucidă, şi câinii
ca să sfâşiec, şi păsările** ceruri-
lor şi fiarele pământului ca să de-
voreze şi să distrugă. Şi-i voi da*
să fie alungaţi încoace şi încolod

printre toate împărăţiile pămân-
tului, pentru Manase**, fiul lui
Ezechia, împăratul lui Iuda, pen-
tru ceea ce a făcut el în Ierusalim.

Căci cine* va avea milă de
tine, Ierusalime? Sau cine va jeli
pentru tine? Şi cine se va abate
să te întrebe de sănătate?

Tu M-ai părăsit*�, zice DDDDDom-
nul, �te-ai întors înapoi**; de
aceea Eu Mi-am întins mâna îm-
potriva ta şi te voi distruge; sunt
sătul� de pocăinţă.
Şi i-am vânturat cu lopata, la

porţile ţării; i-am lipsit de copii,

am nimicit pe poporul Meu: nu
s-au întors* de la căile lor.

Văduvele lor Mi s-au înmulţit
mai mult decât nisipul mărilor;
am adus asupra lor, împotriva
mamei tinerilor, un prădător la
amiază; am făcut să cadă asupra
lor deodată nelinişte şi groază.

Cea* care născuse şapte, lân-
cezeşte; îşi dă sufletul, îi apune**
soarele când este încă ziuă; s-a
ruşinat şi este umilită. Şi rămăşi-
ţa lor o voi da sabiei înaintea
vrăjmaşilor lor�, zice DDDDDomnul.

" Vai de mine*, mama mea,
că m-ai născut om** de ceartă şi
om de neînţelegere pentru întrea-
ga ţară! N-am dat împrumut cu
camătă�, nici ei nu m-au împru-
mutat cu camătă, totuşi fiecare
din ei mă blestemă.

DDDDDomnul a zis:
�Cu adevărate, te voi elibera

pentru bine; cu adevărate, voi fa-
ce ca vrăjmaşul să-ţi facă cere-
re* în timpul nenorocirii şi în
timpul strâmtorării.

Se va frânge fierul? fierul de
la nord şi arama?

Averea ta şi vistieriile tale le
voi da ca pradă* fără preţ; şi
aceasta pentru toate păcatele tale,
în toate hotarele tale.
Şi te voi face să treci cu

vrăjmaşii tăif într-o ţară* pe care
n-o cunoşti; pentru că un foc s-a
aprins în mânia** Mea şi va
arde împotriva voastră�.

" Tu, DDDDDoamne, ştii*! Adu-Ţi
aminte de mine şi cercetează-mă
şi răzbună-mă** pe persecutorii
mei; în îndelunga Ta răbdareg,
nu mă lua; ştii că pentru Tine
sufăr� dispreţ!

Cuvintele Tale au fost gă-
site şi  eu le-am mâncat*;
şi cuvântul** Tău a fost pen-
tru mine veselia şi bucuria ini-
mii mele! Pentru că Numele
Tău este chemat peste mine,
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DDDDDoamne Dumnezeul oştirilor!
N-am stat în adunareaa* ce-

lor batjocoritorib, nici nu m-am
veselit. Am stat singur, din cauza
mâinii Tale, pentru că m-ai um-
plut de indignare.

De ce este durerea* mea ne-
încetată şi rana mea de nevinde-
cat? Refuză să se vindece. Eşti
Tu, în adevăr, pentru mine ca**
un izvor amăgitor, ca apele� care
nu ţinc?

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Dacă te vei întoarce*, te voi

aduce înapoi şi vei sta înaintea**
Mea. Şi dacă vei scoate� ce este
de preţ din ce este fără preţ, vei
fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă
la tine, dar tu să nu te întorci la ei.
Şi te voi face un zid* tare de

aramă pentru poporul acesta; şi
se vor lupta cu tine, dar nu te
vor învinge, pentru că Eu sunt**
cu tine ca să te salvez şi să te
scap�, zice DDDDDomnul.

�Da, te voi scăpa din mâna
celor răi şi te voi răscumpăra
din mânad celor asupritorie�.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Să nu-ţi
iei soţie şi să n-ai fii, nici fiice în
locul acesta�. Pentru că aşa zice
DDDDDomnul despre fiii şi despre fii-
cele care se nasc în locul aces-
ta şi despre mamele lor care
i-au născut şi despre taţii lor
care i-au născut în ţara aceasta:
�Vor muri* de boli chinuitoare;
nu vor fi plânşi**, nici nu vor
fi înmormântaţi; vor fi ca gu-
noiul� pe suprafaţa pământului
şi vor fi nimiciţi de sabie şi de
foamete, iar trupurile�� lor moar-
te vor fi hrană pentru păsările ce-
rurilor şi pentru fiarele pămân-
tului�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Nu intra într-o casă* de jale, nici
nu te duce să-i plângi sau să-i
jeleşti, pentru că Mi-am tras pa-
cea de la poporul acesta, bunăta-

tea şi îndurările�, zice DDDDDomnul.
Şi cei mari şi cei mici vor muri
în ţara aceasta; nu vor fi înmor-
mântaţi şi nu-i vor plânge* şi
nu-şi vor face tăieturi**, nici nu
se vor rade� pentru ei, nici nu
vor frânge pâine pentru ei în jale,
ca să-i mângâie pentru cel mort;
nici nu-i vor adăpa cu paharul*
mângâierilor pentru tatăl lor sau
pentru mama lor.
Şi să nu intri într-o casă de

ospăţ, ca să stai cu ei, să mănânci
şi să bei�. Pentru că aşa zice DDDDDom-
nul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Iată, voi face să înceteze* din
locul acesta, înaintea ochilor voş-
tri şi în zilele voastre, glasul
veseliei şi glasul bucuriei, glasul
mirelui şi glasul miresei.
Şi va fi aşa: când vei spune

poporului acestuia toate cuvinte-
le acestea şi-ţi vor zice: «Pentru
ce* a rostit DDDDDomnul tot răul a-
cesta mare împotriva noastră şi
care este nelegiuirea noastră şi
care este păcatul nostru cu care
am păcătuit împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului nostru?», atunci să
le zici: «Pentru că părinţii voştri*
M-au părăsit», zice DDDDDomnul, «şi
au umblat după alţi dumnezei
şi le-au slujit şi li s-au închinat,
iar pe Mine M-au părăsit şi n-au
păzit legea Mea. Şi voi, voi aţi
făcut mai rău* decât părinţii
voştri; şi, iată-vă, fiecare umblă
după încăpăţânarea** inimii lui
rele�, ca să nu asculte de Mine;
de aceea* vă voi arunca din ţara
aceasta într-o ţară** pe care
n-aţi cunoscut-o nici voi, nici pă-
rinţii voştri. Şi acolo veţi sluji
altor dumnezei zi şi noapte, pen-
tru că nu vă voi arăta nici o
favoare».

De aceea, iată, vin* zile�, zi-
ce DDDDDomnul, �când nu se va mai
zice: «Viu este DDDDDomnul care i-a
scos pe fiii lui Israel din ţara
Egiptului!», ci: «Viu este DDDDDomnul
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care i-a scos pe fiii lui Israel din
ţara de la nord şi din toate ţările
unde i-a alungat». Pentru că îi
voi aduce* din nou în ţara lor,
pe care o dădusem părinţilor lor.
Iată, voi trimite mulţi pescari*�,
zice DDDDDomnul, �şi îi vor pescui;
şi, după aceea, voi trimite mulţi
vânători şi ei îi vor vâna de pe
orice munte şi de pe orice deal şi
din crăpăturile stâncilor. Pentru că
ochii* Mei sunt asupra tuturor
căilor lor; ele nu sunt ascunse di-
naintea feţei Mele, nici nelegiui-
rea lor nu este ascunsă dinaintea
ochilor Mei. Dar mai întâi le voi
răsplăti dublu nelegiuirea* lor şi
păcatul lor, pentru că Mi-au pro-
fanat** ţara cu trupurile moarte ale
lucrurilor lor întinate şi Mi-au um-
plut moştenirea cu urâciunile lor�.

DDDDDoamne, puterea* mea şi ce-
tăţuia mea şi adăpostul** meu
în zi de strâmtorare! La Tine vor
veni naţiunile de la marginile pă-
mântului şi vor zice: �Cu adevă-
rat, părinţii noştri au moştenit
minciună şi deşertăciune şi în aces-
te lucruri nu este� nici un folos.

Îşi va face omul dumnezei
care nu sunt* dumnezei?�

�De aceea, iată, de data aceas-
ta îi voi face să cunoască, îi voi
face să cunoască mâna Mea şi
puterea Mea; şi vor cunoaşte că
Numele Meu* este DDDDDomnul�.

Păcatul lui Iuda este scris cu
o daltă* de fier, cu vârful unui dia-
mant, gravat** pe tăbliţa inimii
lor şi pe coarnele altarelor voastre,

în timp ce fiii* lor îşi amintesc
de altarele lor şi de aşerele** lor,
lângă copacii verzi, pe dealurile
înalte.

�Muntele Meu în câmp*, averea
ta, toate vistieriile tale, le voi da ca
pradă împreună cu înălţimile tale,
pentru păcatul din toate hotarele tale.
Şi tu, de la tine însuţi, vei re-

nunţa la moştenirea ta pe care ţi-o
dădusem; şi te voi face să slujeşti

vrăjmaşilor tăi într-o ţară* pe care
n-o cunoşti, pentru că aţi aprins
un foc** în mânia Mea; el va arde
pentru totdeauna�.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Blestemat* este omul care se

încrede în om şi care îşi face
carnea** braţ al său şi a cărui ini-
mă se depărtează de DDDDDomnul.
Şi va fi ca un tufişa* în pustiu

şi nu va vedea** când va veni
binele; ci va trăi în locurile arse
ale pustiului, într-un pământ� să-
rat şi nelocuit.

Binecuvântat* este omul care
se încrede în DDDDDomnul şi a cărui
încredere este DDDDDomnul!

Pentru că el va fi ca un copac*
plantat lângă ape şi care îşi în-
tinde rădăcinile spre râu şi nu
va vedeab când va veni arşiţa, ci
frunza lui va fi verde; şi nu se
va îngrijora în anul de secetă,
nici nu va înceta să dea rod�.

" Inima este nespus de înşelă-
toare şi fără nici o speranţă de vin-
decare: cine poate s-o cunoască?

�Eu, DDDDDomnul, cercetez* ini-
ma, Eu încerc rărunchii, ca să
dau** fiecăruia după căile lui,
după rodul faptelor lui�.

Cum stă potârnichea pe ouă
pe care nu ea le-a făcut, aşa este
cel care adună bogăţii, dar pe
nedrept: le va lăsa* la jumătatea
zilelor lui şi la sfârşitul lui va fi
nebun**.

" Tron de glorie, înălţat de la
început, este locul sfântului nos-
tru locaş.

DDDDDoamne, speranţa* lui Isra-
el, toţi cei care Te părăsesc** se
vor ruşina. �Cei care se depăr-
tează de Mine vor fi scrişi� pe
pământc�, pentru că L-au părăsit
pe DDDDDomnul, izvorul�� apelor vii.

" Vindecă-mă*, DDDDDoamne, şi
voi fi vindecat. Salvează-mă**,
şi voi fi salvat; pentru că Tu eşti
lauda� mea.

Iată, aceştia îmi zic: �Unde
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este* cuvântul DDDDDomnului? Să vi-
nă acum!�

Dar eu nu m-am grăbit* să
încetez să fiu un păstor care Te
urmeazăa, nici n-am dorit ziua cea
rea. Tu ştii! Ce a ieşit de pe bu-
zele mele a fost înaintea feţei Tale.

Nu fi ca o spaimă pentru mi-
ne: Tu eşti adăpostul* meu în ziua
nenorocirii!

Să se ruşineze* cei care mă
persecută, dar să nu mă ruşinez**
eu; să se înspăimânte ei, dar să nu
mă înspăimânt eu. Adu asupra�
lor ziua nenorocirii şi zdrobeşte-i
cu o dublă zdrobire.

Aşa mi-a zis DDDDDomnul:
�Du-te şi stai la poarta fiilor

poporului, prin care intră şi prin
care ies împăraţii lui Iuda, şi la
toate porţile Ierusalimului. Şi spu-
ne-le: Ascultaţi* cuvântul DDDDDom-
nului, împăraţi ai lui Iuda şi tot
Iuda şi toţi locuitorii Ierusali-
mului, care intraţi pe porţile aces-
tea. Aşa zice DDDDDomnul: «Luaţi
seama* la sufletele voastre şi nu
purtaţi nici o povară în ziua saba-
tului şi nu aduceţi nimic pe por-
ţile Ierusalimului. Şi nu scoateţi
nici o povară din casele voastre
în ziua sabatului şi nu faceţi
nici o lucrare; ci sfinţiţi ziua sa-
batului, cum am poruncit* părin-
ţilor voştri»�. Dar ei n-au ascul-
tat*, nici nu şi-au plecat ure-
chea, ci şi-au înţepenit grumazul
ca să n-audă şi să nu primească
învăţătură. �Şi va fi aşa: dacă Mă
veţi asculta cu tot dinadinsul�,
zice DDDDDomnul, �ca să nu aduceţi
nici o povară pe porţile cetăţii
acesteia în ziua sabatului, ci să
sfinţiţi ziua sabatului, nefăcând
nici o lucrare în ea, atunci vor in-
tra* pe porţile cetăţii acesteia
împăraţi şi căpetenii care vor sta
pe tronul** lui David, suiţi în car
şi pe cai, ei şi căpeteniile lor, băr-
baţii lui Iuda şi locuitorii Ierusa-
limului; şi cetatea� aceasta va fi

locuită pentru totdeauna. Şi vor
veni din cetăţile lui Iuda şi din
împrejurimile* Ierusalimului şi din
ţara lui Beniamin şi de la şes şi
din ţinutul muntos şi de la sud**,
aducând arderi-de-tot şi jertfe
şi daruri de mâncare şi tămâie
şi aducând jertfe de mulţumi-
reb� în casa DDDDDomnului. Dar, dacă
nu Mă veţi asculta* ca să sfinţiţi
ziua sabatului şi să nu purtaţi po-
vară şi să nu intraţi pe porţile
Ierusalimului în ziua sabatului,
atunci voi aprinde** un foc la
porţile lui şi va mistui� palatele
Ierusalimului şi nu se va stinge�.

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, zicând:
�Ridică-te şi coboară la casa o-
larului* şi acolo te voi face să
auzi cuvintele Mele�. Atunci am
coborât la casa olarului şi, iată,
el lucra ceva pe roţic. Şi vasul pe
care-l făcea din lut s-a stricat în
mâna olarului; şi el l-a făcut
din nou, alt vas, aşa cum s-a pă-
rut bine în ochii olarului să facă.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Casă a lui
Israel, nu pot Eu să fac cu voi
ca olarul acesta?� zice DDDDDomnul.
�Iată, ca* lutul în mâna olarului,
aşa sunteţi voi în mâna Mea,
casă a lui Israel. În clipa când
vorbesc despre o naţiune sau de-
spre o împărăţie că o voi smulge*
şi că o voi surpa şi că o voi distruge,
iar naţiunea aceea, despre care
am vorbit, se va întoarce* de la
răutatea ei, Mă voi întoarce** de
la răul pe care M-am gândit să i-l
fac. Şi, în clipa când vorbesc de-
spre o naţiune sau despre o împă-
răţie că o voi zidi şi o voi sădi,
iar ea va face rău în ochii Mei, ca
să nu asculte de glasul Meu,
atunci Mă voi întoarce de la bine-
le pe care am zis că i-l voi face�.

�Şi acum, vorbeşte bărbaţilor
lui Iuda şi locuitorilor Ierusali-
mului, zicând: Aşa zice DDDDDomnul:
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«Iată, Eu pregătesc o nenorocire
împotriva voastră şi faca un plan
împotriva voastră. Întoarceţi-vă*
deci fiecare de la calea lui cea rea
şi îndreptaţi-vă căile şi faptele»�.
Dar ei zic: �În zadar*; pentru că
noi vom umbla după planurile
noastre şi fiecare va face după
încăpăţânarea inimii lui rele�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Întrebaţi* acum printre na-

ţiuni: Cine a auzit astfel de lu-
cruri? Fecioara lui Israel a făcut
un lucru foarte** urâcios!

Va părăsi zăpada Libanului
stânca de pe câmp? Sau vor
secab apele reci care curg de de-
parte?

Pentru că poporul Meu M-a
uitat*; au ars tămâie** deşertă-
ciunii; şi au fost făcuţi să se potic-
nească pe căile lor, pe cărările� cele
vechi, ca să umble pe cărările
abătute ale unui drum�� neumblat,

ca să facă ţara lor o pustieta-
tec*, o pricină de fluierare** pen-
tru totdeauna; oricine va trece prin
ea va fi uimit şi va clătina din cap.

Ca* vântul de răsărit îi voi
împrăştia** dinaintea vrăjmaşu-
lui; le voi întoarce� spatele, şi nu
faţa, în ziua nenorocirii lor�.
Şi ei au zis: �Veniţi* să com-

plotămd împotriva lui Ieremia!
Pentru că legea nu va pieri**
fără preot, nici sfatul fără în-
ţelept, nici cuvântul fără profet.
Veniţi să-l lovim cu vorbae şi să
nu luăm seama la nici unul din
cuvintele lui!�

Ia seama la mine, DDDDDoamne, şi
auzi glasul celor care se ceartă
cu mine!

Va fi răsplătit binele cu rău*?
Pentru că ei au săpat** o groapă
pentru sufletul meu. Adu-Ţi a-
minte cum am stat înaintea Ta
ca să vorbesc bine pentru ei, ca
să întorc mânia Ta de la ei.

De aceea, dă-i* pe fiii lor

foametei, iar pe ei dă-i puteriif

sabiei; şi soţiile lor să fie lipsite
de copii şi văduve; şi bărbaţii lor
să fie ucişi de moarte, tinerii lor
să fie loviţi de sabie în luptă.

Să se audă un strigăt din case-
le lor, când Tu vei aduce deodată
o oştire împotriva lor! Pentru că
au săpat* o groapă ca să mă
prindă şi au ascuns curse pentru
picioarele mele.
Şi Tu, DDDDDoamne, cunoşti tot

planul lor de moarte împotriva
mea. Nu le ierta* nelegiuirea şi
nu le şterge păcatul dinaintea
Ta; ci să fie făcuţi să cadă înain-
tea Ta. Lucrează împotriva lor
în timpul mâniei Tale!

Aşa zice DDDDDomnul: �Du-te şi
cumpără un vas de lut de la olar
şi ia dintre bătrânii poporului şi
dintre bătrânii preoţilor şi ieşi
în Valea* Fiului lui Hinomg, care
este la intrarea Porţii Olarilorh

şi rosteşte acolo cuvintele pe care
ţi le voi spune. Şi zi*: «Ascultaţi
cuvântul DDDDDomnului, împăraţi ai
lui Iuda şi locuitori ai Ierusali-
mului!»� Aşa zice DDDDDomnul oşti-
rilor, Dumnezeul lui Israel: �Iată,
voi aduce asupra locului acestuia
o nenorocire, de care îi vor ţiui
urechile** oricui va auzi. Pentru
că M-au părăsit* şi au înstrăinat
locul acesta şi au ars tămâie în el
altor** dumnezei, pe care nu i-au
cunoscut nici ei, nici părinţii lor,
nici împăraţii lui Iuda, şi au um-
plut locul acesta de sângele� celor
nevinovaţi. Şi i-au zidit* înălţimi
lui Baal, ca să-i ardă pe fiii lor în
foc, ca arderi-de-tot lui Baal, ceea
ce n-am poruncit**, nici n-am
vorbit, nici la inimă nu Mi s-a
suit. De aceea, iată, vin zile�, zice
DDDDDomnul, �când locul acesta nu se
va mai numi Tofet, nici Valea*
Fiului lui Hinom, ci Valea Mă-
celului.
Şi voi zădărnicii în locul a-
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cesta sfatul lui Iuda şi al Ierusa-
limului; şi-i voi face să cadă prin
sabie* înaintea vrăjmaşilor lor
şi prin mâna celor care le caută
viaţa; şi trupurile** lor moarte le
voi da ca hrană păsărilor cerurilor
şi fiarelor pământului. Şi voi face
cetatea aceasta o pustietatea şi o
pricină de fluierare*: oricine va
trece pe lângă ea va fi uimit şi va
fluiera pentru toate plăgile ei. Şi-i
voi face să mănânce carnea* fiilor
lor şi carnea fiicelor lor; şi va
mânca fiecare carnea prietenu-
luib său, în împresurarea şi în strâm-
torarea în care îi vor aducec vrăj-
maşii lor şi cei care le caută viaţa.
Şi să spargi* vasul înaintea

ochilor oamenilor care vor mer-
ge cu tine şi să le zici: Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor: «Aşa voi zdro-
bi* pe poporul acesta şi cetatea
aceasta, cum sparge cineva vasul
olarului, care nu se mai poate
reface. Şi vor înmormânta** în
Tofet, până nu va mai fi loc
de înmormântare». Aşa voi face
locului acestuia şi locuitorilor
lui�, zice DDDDDomnul, �şi voi face ce-
tatea aceasta ca Tofetul. Şi case-
le Ierusalimului şi casele împă-
raţilor lui Iuda vor fi ca* locul
Tofetului, întinate, toate casele pe
acoperişurile** cărora au ars tă-
mâie întregii oştiri a cerurilor şi
au turnat daruri de băutură� al-
tor dumnezei�.
Şi Ieremia s-a întors din To-

fet, unde îl trimisese DDDDDomnul să
profeţească, şi a stat în curtea*
casei DDDDDomnului şi a zis către
tot poporul: Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Iată, voi aduce asupra cetăţii
acesteia şi asupra tuturor cetă-
ţilor ei tot răul pe care l-am ros-
tit împotriva ei, pentru că şi-au
înţepenit grumazul*, ca să nu
asculte cuvintele Mele�.

!  Şi Paşhur, fiul lui Imer,

preotul (şi el era supraveghetor
în casa DDDDDomnului), l-a auzit pe
Ieremia profeţind lucrurile aces-
tea. Şi Paşhur l-a lovit pe profe-
tul Ieremia şi l-a pus în butucii
care erau la Poarta de Sus a lui
Beniamin, care este la casa DDDDDom-
nului. Şi a fost aşa: a doua zi,
Paşhur l-a scos pe Ieremia din
butuci şi Ieremia i-a zis: �DDDDDom-
nul nu ţi-a mai pus numele Paş-
hurd, ci Magor-Misavive, pentru
că aşa zice DDDDDomnul: «Iată, te voi
face o groază, pentru tine şi pen-
tru toţi prieteniif tăi: şi ei vor
cădea prin sabia vrăjmaşilor lor şi
ochii tăi vor vedea aceasta; şi
voi da pe tot Iuda în mâna împă-
ratului Babilonului şi el îi va
duce captivi la Babilon şi-i va lo-
vi cu sabia. Şi voi da* toată ave-
rea cetăţii acesteia şi toate câşti-
gurile ei şi toate cele de preţ
ale ei şi toate vistieriile împăra-
ţilor lui Iuda � le voi da în mâna
vrăjmaşilor lor; şi-i vor prăda şi-i
vor lua şi-i vor duce la Babilon.
Şi tu, Paşhur, şi toţi cei care lo-
cuiesc în casa ta veţi merge în
captivitate; şi tu vei merge la
Babilon şi acolo vei muri şi aco-
lo vei fi înmormântat, tu şi toţi
prietenii tăi, cărora le-ai profe-
ţit* minciună»�.

M-ai înduplecatg, DDDDDoamne, şi
am fost înduplecat. Tu eşti mai
tare* decât mine şi ai învins. Am
ajuns de râs** toată ziua. Fiecare
mă batjocoreşte�.

Pentru că ori de câte ori vor-
besc, strig, vestesc violenţă* şi
pradă. Căci cuvântul DDDDDomnului a
ajuns pentru mine o ruşine şi o
batjocură toată ziua.
Şi am zis: �Nu voi mai aminti

de El, nici nu voi mai vorbi în
Numele Lui!�, dar în inima mea
a fost ca un foc* aprins, închis
în oasele mele; şi am obosit pur-
tându-l şi nu mai pot**.
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profetului
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a Sau �o uimire�    b Sau �aproapelui�    c Lit. �îi vor strâmtora�    d Salvare din toate părţile    e Groază
din toate părţile    f Sau �cei iubiţi ai tăi�    g Sau �M-ai amăgit�

Ieremia şi
preotul Paşhur
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Pentru că am auzit* defăimare
de la mulţi: groază din toate
părţile. �Învinuiţi-l, da, să-l învi-
nuim!� Toţi cei care trăiau în
pace** cu minea pândesc să vadă
dacă mă clatinb, zicând: �Poate va
fi înduplecatc şi-l vom învinge
şi ne vom răzbuna pe el�.

Dar DDDDDomnul este* cu mine ca
un viteaz puternic. De aceea,
persecutorii mei se vor poticni
şi nu vor învinge**. Vor fi foarte
ruşinaţi, pentru că n-au lucrat
cu înţelepciuned; va fi o ruşine�
eternă care nu se va uita!
Şi Tu, DDDDDoamne al oştirilor,

care încerci pe cel drept*, care
vezi rărunchii şi inima, fă-mă**
să văd răzbunarea Ta împotriva
lor! Pentru că Ţie Ţi-am încre-
dinţate cauza mea.

Cântaţi DDDDDomnului, lăudaţi
pe DDDDDomnul, pentru că El a scăpat*
sufletul celui nevoiaş din mâna
răufăcătorilor!

"  Blestemată* fie ziua în
care m-am născut! Ziua în care
m-a născut mama mea să nu fie
binecuvântată!

Blestemat fie omul care i-a dat
de ştire tatălui meu, bucurându-l
foarte mult, zicând: �Ţi s-a născut
un fiu!�
Şi omul acela să fie ca cetăţi-

le pe care le-a surpat* DDDDDomnul şi
nu I-a părut rău; şi să audă di-
mineaţa** plânset şi la amiază
strigăt de luptă,

pentru că nu m-a ucis* din
pântece; şi mama mea mi-ar fi
fost mormântul şi pântecele ei
m-ar fi purat întotdeaunaf!

De ce am ieşit* din pântece, ca
să văd** suferinţă şi întristare, ca
să mi se sfârşească zilele în ruşine?

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, când îm-
păratul Zedechia a trimis la el

pe Paşhur*, fiul lui Malchiia,
şi pe preotul Ţefania**, fiul lui
Maaseia, zicând: �Întreabă*, te
rog, pe DDDDDomnul pentru noi; pen-
tru că Nebucadneţarg, împăratul
Babilonului, face război împotriva
noastră; poate că DDDDDomnul va lu-
crah pentru noi după toate lu-
crările Lui minunate, ca el să se
depărtezei de la noi�.
Şi Ieremia le-a zis: �Aşa să-i

spuneţi lui Zedechia: Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel:
«Iată, voi întoarce înapoi arme-
le de război care sunt în mâna
voastră, cu care vă luptaţi în afa-
ra zidului împotriva împăratului
Babilonului şi împotriva cal-
deenilor care vă împresoară, şi le
voi strânge* în mijlocul cetăţii
acesteia. Şi voi lupta Eu Însumi
împotriva voastră cu mână în-
tinsă* şi cu braţ puternic şi cu
mânie şi cu furie şi cu aprindere
mare. Şi voi lovi pe locuitorii ce-
tăţii acesteia, şi pe om şi pe ani-
mal, şi vor muri de o ciumă cum-
plităj!»� �Şi după aceea�, zice DDDDDom-
nul, �voi da* pe Zedechia, împă-
ratul lui Iuda, şi pe slujitorii lui şi
pe popor şi pe cei care au rămas
în cetatea aceasta din ciumă, din
sabie şi din foamete, în mâna lui
Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului, şi în mâna vrăjmaşilor lor
şi în mâna celor care le caută via-
ţa; şi el îi va lovi cu ascuţişul sa-
biei: nu-i va cruţa**, nici nu va
avea milă şi nici nu se va îndura.
Şi să zici poporului acestuia:

Aşa zice DDDDDomnul: «Iată, vă pun*
înainte calea vieţii şi calea mor-
ţii. Cine va rămâne* în cetatea
aceasta va muri de sabie sau de
foamete sau de ciumă; dar cine
va ieşi şi se va predak caldeeni-
lor care vă împresoară va trăi
şi viaţa lui îi va fi drept pradă**.
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21Dărâmarea
Ierusalimului
profeţită lui

Zedechia

21:9

a Lit. �orice om al păcii mele�    b Sau �pândesc lângă mine�    c Sau �amăgit�    d Sau �n-au prosperat�,
�n-au reuşit�    e Sau �Ţi-am arătat�    f Lit. �ar fi rămas întotdeauna mare�    g Ebr. �Nebucadreţar�,
deseori în cărţile Ieremia şi Ezechiel    h Sau �dacă va fi ca DDDDDomnul să lucreze�    i Lit. �să se suie�    j Lit.
�mare�     k Lit. �şi va cădea la�
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Pentru că Eu Mi-am îndreptat
faţa* împotriva cetăţii acesteia
spre rău, şi nu spre bine», zice DDDDDom-
nul: «ea va fi dată în mâna**
împăratului Babilonului şi el o
va arde� cu foc»�.
Şi despre casa împăratului lui

Iuda, ascultaţi cuvântul DDDDDom-
nului: Casă a lui David, aşa zice
DDDDDomnul:

�Judecaţi cu dreptate* dimi-
neaţa** şi scăpaţi pe cel prădat
din mâna asupritorului, ca nu
cumva să izbucnească mânia
Mea ca un foc şi să ardă şi să
nu fie cine să-l stingă, din cauza
răutăţii faptelor voastre.

" Iată, sunt împotriva* ta, lo-
cuitoare a văii**, stânca şesuluia�,
zice DDDDDomnul, �împotriva voastră,
care ziceţi: «Cine� va coborî
împotriva noastră şi cine va intra
în locuinţele noastre?»
Şi vă voi pedepsi după ro-

dul* faptelor voastre�, zice DDDDDom-
nul, �şi voi aprinde un foc în
pădurea lui şi va mistui toate**
împrejurimile lui�.

Aşa zice DDDDDomnul: �Coboară
la casa împăratului lui Iuda şi
rosteşte acolo cuvântul acesta şi
spune: «Ascultă* cuvântul DDDDDom-
nului, împărate al lui Iuda, care
stai pe tronul lui David, tu şi
slujitorii tăi şi poporul tău care
intraţi pe porţile acestea»�. Aşa
zice DDDDDomnul: �Faceţi judecată*
şi dreptate şi scăpaţi pe cel pră-
dat din mâna asupritorului şi
nu nedreptăţiţi, nici nu chinuiţib**
pe străin, pe orfan şi pe văduvă
şi nu vărsaţi sânge nevinovat
în locul acesta. Pentru că, dacă
veţi împlini cu adevărat cuvântul
acesta, atunci vor intra* pe por-
ţile casei acesteia împăraţi care
stau în locul lui David pe tronul
lui, suiţi în car şi pe cai � el şi
slujitorii lui şi poporul lui. Dar,
dacă nu veţi asculta cuvintele

acestea, am jurat pe Mine În-
sumi*�, zice DDDDDomnul, �că această
casă va ajunge un pustiu�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
despre casa împăratului lui Iuda:

�Tu Îmi eşti ca un Galaad,
ca vârful Libanului; totuşi cu
adevărat te voi facec un pustiu
şi cetăţi nelocuite.
Şi voi pune deoparted nimi-

citori împotriva ta, pe fiecare cu
armele lui, şi vor tăia cedrii tăi
cei aleşi* şi-i vor arunca** în foc.
Şi multe naţiuni vor trece pe

lângă cetatea aceasta şi vor zice
fiecare către aproapele său: «Pen-
tru ce a făcut* DDDDDomnul astfel a-
cestei cetăţi mari?» Şi ei vor zice:
«Pentru că* au părăsit legămân-
tul DDDDDomnului Dumnezeului lor şi
s-au închinat altor dumnezei
şi le-au slujit».

Nu-l plângeţi pe cel mort* şi
nu-l jeliţi. Dar plângeţi-l, plânge-
ţi-l pe cel care se duce, pentru că
nu se va mai întoarce** şi nu
va mai vedea ţara lui de naştere�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
despre Şalume*, fiul lui Iosia, îm-
păratul lui Iuda, care a împărăţit
în locul lui Iosia, tatăl său, care a
ieşit din locul acesta: �Nu se va
mai întoarce aici; pentru că va
muri în locul unde l-au dus captiv
şi nu va mai vedea ţara aceasta�.

�Vai* de cel care îşi constru-
ieşte casa prin nedreptate şi ca-
merele lui de sus pe nedrept; ca-
re-l pune** pe aproapele său să
lucreze fără plată şi nu-i dă pen-
tru munca lui;

care zice: «Îmi voi construi o
casă spaţioasă şi camere de sus
încăpătoare!» şi îşi taie ferestre;
şi este căptuşită cu cedru şi este
vopsită cu roşu aprins�.

�Vei împărăţi tu pentru că te
întreci cu cedrul? Nu mânca şi bea
tatăl* tău şi nu făcea el judecată şi
dreptate? Atunci îi mergea** bine.
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El apăra cauza săraculuia şi
a nevoiaşului şi atunci era bine.
Nu este aceasta a Mă cunoaşte?�
zice DDDDDomnul.

�Darb ochii* tăi şi inima ta
nu sunt decât la câştigul tău jos-
nic şi la sângele celui nevinovat,
ca să-l verse, şi la asuprire şi la
violenţă, ca să le facă�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul de-
spre Ioiachim, fiul lui Iosia, îm-
păratul lui Iuda:

�Nu-l vor plânge*, zicând:
«Vai**, fratele meu!» sau: «Vai,
sora mea!» Nu-l vor plânge, zi-
când: «Vai, stăpâne!» sau: «Vai,
măria sa!»

Va fi înmormântat* cu înmor-
mântare de măgar, târât şi aruncat
dincolo de porţile Ierusalimului�.

" �Suie-te în Liban şi strigă!
Şi ridică-ţi glasul în Basan şi
strigă din Abarim, pentru că toţi
iubiţii tăi sunt zdrobiţi.
Ţi-am vorbit în prosperitatea

ta. Tu ai zis: «Nu voi asculta!»
Aceasta a fost calea* ta din tine-
reţea ta, că n-ai ascultat de gla-
sul Meu.

Vântul îi va paşte pe toţi păs-
torii* tăi şi iubiţii** tăi vor mer-
ge în captivitate; cu adevărat, a-
tunci te vei ruşina şi vei fi umi-
lită pentru toată răutatea ta.

Tu, care locuieşti în Liban,
care îţi faci cuibul în cedri, cum
vei gemec când vor veni durerile
asupra ta; chinul*, ca al unei fe-
mei la naştere!�

�Viu sunt Eu�, zice DDDDDomnul,
�chiar dacă* Ieconiad, fiul lui
Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar
fi o pecete** pe mâna Mea dreap-
tă, şi de acolo te-aş smulge.
Şi te voi da* în mâna celor ca-
re-ţi caută viaţa şi în mâna ace-
lora de ale căror feţe te temi şi
în mâna lui Nebucadneţar, îm-
păratul Babilonului, şi în mâna**

caldeenilor. Şi te voi arunca, pe
tine şi pe mama ta care te-a
născut, într-o altă ţară, în care nu
v-aţi născut, şi veţi muri acolo.
Şi în ţara spre care ei îşi vor înăl-
ţa sufletul ca să se întoarcă, acolo
nu se vor mai întoarce.

Este omul acesta, Ieconia, un
vas de lut dispreţuit, sfărâmat*, un
obiect de care să nu ai plăcere?
De ce sunt azvârliţi, el şi sămân-
ţa lui, şi sunt aruncaţi într-o ţară
pe care n-o cunosc?�

O, ţară*, ţară, ţarăe, ascultă
cuvântul DDDDDomnului!

Aşa zice DDDDDomnul:
�Scrieţi-l pe omul acesta ca lip-

sit* de copii, ca un om care nu va
prospera în zilele lui. Pentru că din
sămânţa lui nu va prospera nici unul
care să stea pe tronul lui David**
şi să mai împărăţească în Iuda�.

�Vai de păstorii* care nimi-
cesc şi risipesc oile păşunii Me-
le!� zice DDDDDomnul. �De aceea, aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael despre păstorii care păsto-
resc pe poporul Meu: «Voi aţi ri-
sipit oile Mele şi le-aţi alungat
şi nu le-aţi îngrijitf. Iată, voi
pedepsig* asupra voastră răutatea
faptelor voastre»�, zice DDDDDomnul.
�Şi Eu voi aduna* rămăşiţa oilor
Mele din toate ţările unde le-am
alungat şi le voi aduce din nou
la stauleleh lor şi vor fi roditoare
şi se vor înmulţi. Şi voi ridica
peste ele păstori* şi ei le vor păs-
tori. Şi nu se vor mai teme, nici
nu se vor înspăimânta şi nici una
nu va lipsi�, zice DDDDDomnul.

�Iată, vin* zile�, zice DDDDDomnul,
�când îi voi ridica lui David o
Odraslă** dreaptă şi va împă-
răţi� ca împărat şi va lucra cu
înţelepciunei şi va face�� jude-
cată şi dreptate în ţarăj.

În zilele Lui, Iuda va fi mântu-
it şi Israel* va locui în siguranţă.
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Păstorii lui
Israel
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Şi acesta este Numele** Lui, cu
care Se va numi: «DDDDDomnul, Drep-
tatea� noastră».

De aceea, iată, vin* zile�, zice
DDDDDomnul, �când nu vor mai zice:
«Viu este DDDDDomnul care i-a scos
pe fiii lui Israel din ţara Egiptu-
lui», ci: «Viu este DDDDDomnul care a
scos şi care a adus înapoi sămân-
ţa casei lui Israel din ţara de la
nord» şi din toate ţările* unde-i
alungasem; şi vor locui în ţara lor�.

Despre profeţi:
Inima mea este zdrobită în

minea, îmi tremură toate oasele*.
Sunt ca un om beat şi ca un om
învins de vin, din cauza DDDDDomnu-
lui şi din cauza cuvintelor sfin-
ţeniei Lui.

Pentru că ţara* este plină de
adulteri, pentru că ţara jeleşte**
din cauza blestemului, păşunile�
pustiului s-au uscat; şi alergarea
lor este rea şi puterea lor este cu
nedreptate.

Pentru că şi profetul* şi preo-
tul sunt întinaţib. �Chiar şi în**
casa Mea am găsit răutatea lor�,
zice DDDDDomnul.

�De aceea, calea* lor va fi
pentru ei ca locurile alunecoase
în întuneric. Vor fi împinşi şi vor
cădea pe ea. Pentru că voi aduce
asupra lor nenorocirea**, anul
pedepsei lor�, zice DDDDDomnul.

�Şi am văzut nebunie în pro-
feţii Samariei: au profeţit* prin
Baal şi au rătăcit** pe poporul
Meu Israel.
Şi în profeţii Ierusalimului am

văzut un lucru înfricoşător: ei
comit aduter* şi umblă în min-
ciună** şi întăresc� mâinile rău-
făcătorilor, încât nici unul nu se
întoarce de la răutatea lui. Toţi au
ajuns pentru Mine ca Sodoma��,
şi locuitorii lui, ca Gomora�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul oş-
tirilor despre profeţi:

�Iată, îi voi hrăni cu pelin* şi-i

voi face să bea apă cu fierec, pen-
tru că de la profeţii Ierusalimu-
lui s-a răspândit neevlaviad în
toată ţara�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Nu ascultaţi cuvintele profe-

ţilor care vă profeţesc: ei vă duc
la deşertăciune; ei spun* viziu-
nea inimii lor, nu cea care iese
din gura DDDDDomnului.

Ei spun neîncetat celor care
Mă dispreţuiesc: «DDDDDomnul a zis:
Veţi avea pace*». Şi spun oricui
umblă în încăpăţânarea inimii
lui: «Nu va veni** nenorocirea
asupra voastră»�.

Căci cine a stat* la sfatul
DDDDDomnului, ca să fi văzut şi să
fi auzit cuvântul Său? Cine a luat
seama** la cuvântul Său şi l-a
ascultat?

Iată, furtuna* DDDDDomnului, furia,
izbucneşte; şi un vârtej puternic
se va abate pestee capul celor răi.

Mânia* DDDDDomnului nu se va
potolif până nu va face şi până
nu va împlini gândurile inimii
Sale: în zilele din urmăg** o veţi
înţelege lămurit.

�Nu Eu i-am trimis* pe pro-
feţii aceştia, totuşi ei au alergat;
nu Eu le-am vorbit, totuşi ei au
profeţit.

Dar, dacă ar fi stat* la sfatul
Meu, atunci ar fi făcut pe poporul
Meu să asculte cuvintele Mele
şi i-ar fi întors** de la calea lor
cea rea şi de la răutatea faptelor
lor�.

" �Sunt Eu un Dumnezeu de
aproape�, zice DDDDDomnul, �şi nu
sunt un Dumnezeu de departe?

Poate un om să se ascundă*
în locuri tainice, ca să nu-l văd
Eu?�, zice DDDDDomnul. �Nu umplu**
Eu cerurile şi pământul?� zice
DDDDDomnul.

�Am auzit ce spun profeţii
care profeţesc minciună în Numele
Meu, zicând: «Am visat! Am vi-

**Is. 7.14; 9.6
Mt. 1.21-23
�Is. 45.24.
Cap. 33.16.
Rom. 3.22.

*Cap. 16.14;
16.15.

*Is. 43.5,6.
Vers. 3.

*Hab. 3.16.

*Cap. 5.7,8;
9.2.
**Osea 4.2,3
�Cap. 9.10;
12.4.

*Cap. 6.13.
Ţef. 3.4.
**Cap. 7.30;
11.15; 32.34.
Ezec. 8.11;
23.39.

*Ps. 35.6.
Pr. 4.19.
Cap. 13.16.
**Cap. 11.23

*Cap. 2.8.
**Is. 9.16.

*Cap. 29.23.
**Vers. 26.
�Ezec. 13.22
��Deut. 32.32
Is. 1.9,10.

*Cap. 8.14;
9.15.
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27.15; 29.9.

*Vers. 18.
**Cap. 25.5.

*Ps. 139.7.
Amos 9.2,3.
**1 Împ. 8.27

16

17

18

19

20

21

22

24

a Sau �Inima mea este zdrobită în mine pentru profeţi�    b Sau �neevlavioşi�    c Lit. �apă de fiere�    d Sau
�făţărnicia�    e Sau �va cădea pe�    f Lit. �nu se va întoarce�    g Sau �la sfârşitul zilelor�

Falşii profeţi

23:7



809

IEREMIA

sat!» Până când va fi a-
ceasta în inima profeţilor care
profeţesc minciună şi care sunt
profeţi ai înşelăciunii inimii lor?
Ei se gândesc să facă pe popo-
rul Meu să uite Numele Meu
prin visurile lor pe care fiecare le
spune aproapelui său, aşa cum
părinţii lor au uitat* Numele Meu
pentrua Baal. Profetul care are
un vis să istorisească visul; şi cel
care are cuvântul Meu să spună
cuvântul Meu cu credincioşie. Ce
este pleava pentru grâu?�, zice
DDDDDomnul. �Nu este cuvântul Meu
ca un foc�, zice DDDDDomnul, �şi ca
un ciocan care sfărâmă stânca?

De aceea, iată, zice DDDDDomnul,
Eu sunt împotriva* profeţilor,
care fură cuvintele Mele, fieca-
re de la aproapele său. Iată,
zice DDDDDomnul, Eu sunt împotriva
profeţilor, care îşi folosesc limba
lor şi spun: «El a zis». Iată, zice
DDDDDomnul, sunt împotriva celor care
profeţesc visuri false şi care
le istorisesc şi rătăcesc pe popo-
rul Meu cu minciunile lor şi
cu lăudăroşia* lor. Şi Eu nu
i-am trimis, nici nu le-am po-
runcit şi ei nu sunt de nici un
folos poporului acestuia�, zice
DDDDDomnul.

�Şi când poporul acesta, sau
un profet, sau un preot, te va în-
treba, zicând: «Care este pro-
feţiab* DDDDDomnului?», atunci le vei
zice: «Ce profeţie?c» «Vă voi
părăsi**»�, zice DDDDDomnul. �Şi cât
despre profetul, sau preotul, sau
poporul care va zice: «Profeţia
DDDDDomnului!», voi pedepsi pe omul
acela şi casa lui�. Aşa să ziceţi
fiecare către aproapele său şi
fiecare către fratele său: �Ce a
răspuns DDDDDomnul?� sau: �Ce a spus
DDDDDomnul?� Şi să nu mai amintiţi
de profeţia DDDDDomnului, căci cu-
vântul fiecăruia va fi profeţia
lui. Pentru că aţi sucit cuvintele
Dumnezeului celui viu, ale DDDDDom-

nului oştirilor, Dumnezeul nos-
tru. Aşa să zici profetului: �Ce ţi-a
răspuns DDDDDomnul?� şi: �Ce a spus
DDDDDomnul?� Dar pentru că ziceţi:
�Profeţia DDDDDomnului!�, de aceea,
aşa zice DDDDDomnul: �Pentru că
spuneţi cuvântul acesta: «Profe-
ţia DDDDDomnului!» şi Eu am trimis
la voi, spunând: Să nu ziceţi:
«Profeţia DDDDDomnului!», de aceea*,
iată, vă voi uita cu totul şi vă
voi arunca** departe de la faţa
Mea, pe voi şi cetatea pe care
v-am dat-o vouă şi părinţilor
voştri. Şi voi aduce asupra voas-
tră o batjocură* pentru totdeau-
na şi o ruşine pentru totdeauna,
care nu se vor uita�.

! Şi DDDDDomnul m-a făcut să
văd* şi iată două coşuri cu smo-
chine puse înaintea templului
DDDDDomnului, după ce Nebucadne-
ţar, împăratul** Babilonului, de-
portase din Ierusalim pe Ieco-
nia�, fiul lui Ioiachim, împăra-
tul lui Iuda, şi pe căpeteniile lui
Iuda şi pe tâmplarid şi pe fierari
şi-i dusese la Babilon. Un coş
avea smochine foarte bune, ca
smochinele coapte întâi; şi celălalt
coş avea smochine foarte rele,
care, de rele ce erau, nu puteau
fi mâncate.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Ce vezi,

Ieremia?�
Şi eu am zis: �Smochine; smo-

chinele cele bune, foarte bune; şi
cele rele, foarte rele, care nu se
pot mânca de rele ce sunt�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: Aşa zice DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: �Ca
smochinele acestea bune, aşa îi
voi privi pe cei deportaţi din Iu-
da, pe care i-am trimis din locul
acesta în ţara caldeenilor, spre
bine. Şi ochiul Meu va veghea a-
supra lor spre bine şi-i voi adu-
ce* din nou în ţara aceasta; şi-i
voi zidi** şi nu-i voi surpa; şi-i
voi sădi şi nu-i voi dezrădăcina.
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Şi le voi da o inimă* ca să Mă
cunoască pe Mine că Eu sunt
DDDDDomnul. Şi ei Îmi vor fi popor**
şi Eu le voi fi Dumnezeu, pentru
că se vor întoarce la Mine� cu toa-
tă inima lor.
Şi ca smochinele cele rele*,

care nu se pot mânca de rele ce
sunt�, da, aşa zice DDDDDomnul, �aşa
voi face pe Zedechia, împăratul
lui Iuda, şi pe căpeteniile lui şi
restul Ierusalimului care rămâne
în ţara aceasta şi pe cei care lo-
cuiesc** în ţara Egiptului. Şi îi
voi da să fie alungaţi* încoace şi
încoloa printre toate împărăţiile
pământului, spre rău, ca să fie o
ruşine** şi un proverb, de bat-
jocură şi de blestem�, în toate lo-
curile unde îi voi alunga. Şi voi
trimite printre ei sabia, foametea
şi ciuma, până vor fi nimiciţi din
ţara pe care le-am dat-o lor şi
părinţilor lor�.

! Cuvântul care a fost către
Ieremia despre tot poporul lui
Iuda, în anul al patrulea* al lui
Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul
lui Iuda, care a fost anul întâi al
lui Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, pe care l-a rostit pro-
fetul Ieremia către tot poporul
lui Iuda şi către toţi locuitorii Ie-
rusalimului, zicând: �Din al trei-
sprezecelea* an al lui Iosia, fiul
lui Amon, împăratul lui Iuda, şi
până în ziua aceasta, aceşti două-
zeci şi trei de ani, cuvântul DDDDDom-
nului a fost către mine şi eu v-am
vorbit, sculându-mă de diminea-
ţă şi vorbind; dar voi n-aţi as-
cultat**.
Şi DDDDDomnul i-a trimis la voi pe

toţi slujitorii Săi, profeţii, scu-
lându-i de dimineaţă* şi trimi-
ţându-i, dar voi n-aţi ascultat, nici
nu v-aţi plecat urechea ca să au-
ziţi, când ei ziceau: «Întoarce-
ţi-vă acum fiecare* de la calea lui
cea rea şi de la răutatea faptelor
voastre şi locuiţi în ţara pe care

v-a dat-o DDDDDomnul, vouă şi pă-
rinţilor voştri, dintotdeauna şi
pentru totdeauna. Şi nu mergeţi
după alţi dumnezei, ca să le slu-
jiţi şi să vă închinaţi lor; şi nu
Mă întărâtaţi la mânie cu lucra-
rea mâinilor voastre, şi nu vă voi
face nici un rău».

Dar n-aţi ascultat de Mine�,
zice DDDDDomnul, �ca să nu Mă întă-
râtaţi la mânie* cu lucrarea mâi-
nilor voastre, spre răul vostru�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: �Pentru că n-aţi ascultat
de cuvintele Mele, iată, voi tri-
mite şi voi lua toate* familiile de
la nord�, zice DDDDDomnul, �şi voi
trimite la Nebucadneţar, împă-
ratul Babilonului, robul** Meu,
şi le voi aduce împotriva ţării
acesteia şi împotriva locuitori-
lor ei şi împotriva tuturor na-
ţiunilor acestora de jur-împrejur;
şi le voi nimici cu totulb şi le voi
face o pustietatec� şi o pricină
de fluierare şi pustiiri pentru tot-
deauna. Şi voi face să piară de la
ei glasul veseliei* şi glasul bucu-
riei, glasul mirelui şi glasul mi-
resei, uruitul** pietrelor de moa-
ră şi lumina lămpii. Şi toată ţara
aceasta va ajunge un pustiu, o
pricină de uimire; şi naţiunile
acestea vor sluji împăratului Ba-
bilonului şaptezeci de ani.
Şi va fi aşa: la împlinirea* ce-

lor şaptezeci de ani voi pedepsi
pe împăratul Babilonului, zice
DDDDDomnul, şi naţiunea aceea, pentru
nelegiuirea lor, şi ţara caldeenilor
şi o voi face pustietăţi** pentru
totdeauna. Şi voi aduce asupra ţă-
rii aceleia toate cuvintele Mele pe
care le-am rostit împotriva ei, tot
ce este scris în cartea* aceasta, pe
care a profeţit-o Ieremia împotri-
va tuturor** naţiunilor. Pentru că*
multe naţiuni şi împăraţi** mari
le vor înrobi� şi pe ele; şi le voi
răsplăti�� după fapta lor şi după
lucrarea mâinilor lor�.
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Pentru că aşa mi-a zis DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: �Ia*
potirul vinului acestei mânii din
mâna Mea şi adapă cu el toate
naţiunile la care te voi trimite Eu.
Şi vor bea* şi se vor clătina şi
vor înnebuni din cauza sabiei pe
care o voi trimite printre ele�.

Atunci am luat potirul din mâ-
na DDDDDomnului şi am adăpat toate
naţiunile la care m-a trimis DDDDDom-
nul: Ierusalimul şi cetăţile lui Iuda
şi pe împăraţii lui şi pe căpete-
niile lui, ca să-i facă un pustiu*,
o pricină de uimire şi de fluierare
şi un blestem**, ca în ziua aceasta;
pe Faraon*, împăratul Egiptului, şi
pe slujitorii lui şi pe căpeteniile
lui şi pe tot poporul lui şi pe
tot poporul amestecata* şi pe toţi
împăraţii ţării Uţ** şi pe toţi
împăraţii� ţării filistenilor şi
Ascalonul şi Gaza şi Ecronul şi
rămăşiţa�� Asdodului; Edomul* şi
Moabul** şi pe fiii lui Amon�;
şi pe toţi împăraţii Tirului* şi pe
toţi împăraţii Sidonului şi pe
împăraţii insulelorb, care sunt
dincolo de mare**; Dedanul* şi
Tema şi Buzul** şi pe toţi cei care
au laturile părului tăiate şi pe
toţi împăraţii Arabiei* şi pe toţi
împăraţii poporului amestecat**,
care locuiesc în pustiu; şi pe toţi
împăraţii Zimrei şi pe toţi împă-
raţii Elamului* şi pe toţi împăra-
ţii mezilor şi pe toţi împăraţii* de
la nord, de aproape şi de departe,
şi pe unul şi pe altul, şi toate
împărăţiile ţărilor care sunt pe
suprafaţa pământului; şi împăra-
tul Şeşaculuic** va bea după ei.

�Şi le vei zice: Aşa zice DDDDDom-
nul oştirilor, Dumnezeul lui Isra-
el: «Beţi* şi îmbătaţi-vă** şi văr-
saţi şi cădeţi şi nu vă mai ridi-
caţi, din cauza sabiei pe care o
voi trimite printre voi». Şi va fi
aşa: dacă vor refuza să ia poti-

rul din mâna ta, ca să bea, atunci
să le spui: Aşa zice DDDDDomnul oş-
tirilor: «Veţi bea negreşit. Pentru
că, iată, Eu încep* să aduc răul
asupra cetăţii** care se numeşte
după Numele Meu; şi voi să fiţi cu
totul nepedepsiţid? Nu veţi fi nepe-
depsiţi; pentru că Eu voi chema�
sabia asupra tuturor locuitorilor
pământului»�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Şi tu, profeţeşte împotriva lor
toate cuvintele acestea şi spune-le:

«DDDDDomnul va răcni* din înăl-
ţime şi va face să răsune glasul
Lui din locuinţa** Lui cea sfân-
tă; va răcni puternic împotriva
staulului� Săue, va scoate un stri-
găt�� asemenea celor care calcă
în teasc, împotriva tuturor locui-
torilor pământului.

Vuietul va ajunge până la mar-
ginea pământului; pentru că DDDDDom-
nul Se socoteşte* cu naţiunile, va
intra** la judecată cu orice făp-
turăf; pe cei răi îi va da sabiei»�,
zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Iată, nenorocirea va merge

de la naţiune la naţiune şi o furtu-
nă* mare se va ridica de la mar-
ginile pământului�.
Şi în ziua aceea, cei ucişi* de

DDDDDomnul vor fi de la o margine a pă-
mântului şi până la cealaltă mar-
gine a pământului: nu vor fi plân-
şi**, nici strânşi�, nici înmormântaţi;
vor fi gunoi pe suprafaţa pământului.

Gemeţi*, păstorilor, şi striga-
ţi! Şi tăvăliţi-vă în ţărână, voi,
stăpâni ai turmei! Pentru că s-au
împlinit zilele înjunghierii voastre
şi vă voi împrăştia şi veţi cădea
ca un vas de preţ.
Şi va pieri adăpostulg de la păs-

tori şi scăparea de la stăpânii
turmei.

Un glas de strigăt al păstori-
lor şi un vaiet al stăpânilor tur-
mei se aud, pentru că DDDDDomnul

*Iov 21.20.
Ps. 75.8.
Is. 51.17.

*Cap. 51.7.
Ezec. 23.34.
Naum 3.11.

*Vers. 9,11.
**Cap. 24.9.

*Cap. 46.2;
46.25.

*Vers. 24.
**Iov 1.1.
�Cap. 47.1,5;
47.7.
��Is. 20.1.

*Cap. 49.7.
**Cap. 48.1.
�Cap. 49.1.

*Cap. 47.4.
Zah. 9.2-4.
**Cap. 31.10

*Is. 21.13.
Cap. 49.7,8.
**Gen. 22.21

*2 Cr. 9.14.
**Cap. 49.31;
50.37.
Ezec. 30.5.

*Cap. 49.34.

*Cap. 50.9.
**Cap. 51.41

*Hab. 2.16.
**Is. 51.21;
63.6.

*Dan. 9.18;
9.19.
**Pr. 11.31.
Cap. 49.12.
Ezec. 9.6.
Obad. 16.
Lc. 23.31.
1 Pet. 4.17.
�Ezec. 38.21

*Is. 42.13.
Ioel 3.16.
Amos 1.2.
**Ps. 11.4.
Cap. 17.12.
�1 Împ. 9.3.
Ps. 132.14.
��Is. 16.9.
Cap. 48.33.

*Osea 4.1.
Mica 6.2.
**Is. 66.16.
Ezec. 20.35;
20.36.
Ioel 3.2.

*Cap. 23.19;
30.23.

*Is. 66.16.
**Cap. 16.4;
16.6.
�Ps. 79.3.
Cap. 8.2.
Apoc. 11.9.

*Cap. 4.8;
6.26.
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pustieşte păşunea lor;
şi staulele cele paşnice vor fi

pustiite din cauza aprinderii mâ-
niei DDDDDomnului.

El Şi-a părăsit vizuina*, ca
un leu; pentru că ţara lor a ajuns
o pustietate din cauza furieia asu-
pritorului şi din cauza aprinderii
mâniei Sale.

! La începutul împărăţiei lui
Ioiachim, fiul lui Iosia, împăra-
tul lui Iuda, cuvântul acesta a fost
de la DDDDDomnul, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul: �Stai în curtea* casei
DDDDDomnului şi spune tuturor celor
care vin din cetăţile lui Iuda, care
vin să se închine în casa DDDDDom-
nului, toate cuvintele** pe care ţi
le voi porunci să le spui lor; nu
lăsa� nici un cuvânt. Poate* că vor
asculta şi se vor întoarce fiecare
de la calea lui cea rea şi Mă
voi întoarce** de la răul pe care
am de gând să li-l fac pentru
răutatea faptelor lor. Şi să le spui:
Aşa zice DDDDDomnul: «Dacă nu Mă
veţi asculta*, ca să umblaţi în
legea Mea pe care v-am pus-o
înainte, ca să ascultaţi de cuvintele
slujitorilor Mei, profeţii, pe care
i-am trimis* la voi, sculându-i de
dimineaţă şi trimiţându-i � dar voi
n-aţi ascultat �, voi face casa
aceasta ca Şilo* şi voi face ceta-
tea aceasta un blestem** pentru
toate naţiunile pământului»�.
Şi preoţii şi profeţii şi tot

poporul l-au auzit pe Ieremia spu-
nând cuvintele acestea în casa
DDDDDomnului. Şi a fost aşa: cum a
terminat Ieremia de spus tot ce-i
poruncise DDDDDomnul să spună în-
tregului popor, preoţii şi profe-
ţii şi tot poporul l-au apucat,
zicând: �Vei muri negreşit! Pen-
tru ce ai profeţit în Numele
DDDDDomnului, zicând: «Casa aceasta
va fi ca Şilo şi cetatea aceasta
va fi pustiită, fără locuitori»?� Şi
tot poporul s-a adunat împotriva
lui Ieremia, în casa DDDDDomnului.

Şi căpeteniile lui Iuda au
auzit lucrurile acestea şi s-au suit
din casa împăratului la casa
DDDDDomnului şi s-au aşezat la in-
trarea Porţii celei Noi a casei
DDDDDomnului. Şi preoţii şi profeţii
au vorbit căpeteniilor şi întregu-
lui popor, zicând: �Omul acesta
este vrednic de moarte, pentru
că a profeţit* împotriva cetăţii a-
cesteia, cum aţi auzit voi cu ure-
chile voastre�.

Atunci Ieremia a vorbit tu-
turor căpeteniilor şi întregului
popor, zicând: �DDDDDomnul m-a tri-
mis să profeţesc împotriva casei
acesteia şi împotriva cetăţii aces-
teia toate cuvintele pe care le-aţi
auzit. Şi acum, îndreptaţi-vă* căile
şi faptele şi ascultaţi de glasul
DDDDDomnului Dumnezeului vostru;
şi DDDDDomnul Se va întoarce** de la
răul pe care l-a rostit împotriva
voastră. Iar eu, iată, sunt* în mâna
voastră; faceţi cu mine cum este
bine şi cum este drept în ochii
voştri. Numai să ştiţi negreşit că,
dacă mă veţi omorî, veţi aduce
sânge nevinovat asupra voastră
şi asupra cetăţii acesteia şi asupra
locuitorilor ei; pentru că în ade-
văr DDDDDomnul m-a trimis la voi ca
să spun toate cuvintele acestea
în auzul vostru�.

Atunci căpeteniile şi tot po-
porul au zis preoţilor şi profe-
ţilor: �Omul acesta nu este vred-
nic de moarte, pentru că ne-a vor-
bit în Numele DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru�.
Şi unii din bătrânii ţării s-au

ridicat* şi au vorbit întregii adu-
nări a poporului, zicând: �Mica*
din Moreşet profeţea în zilele
lui Ezechia, împăratul lui Iuda,
şi a vorbit întregului popor al
lui Iuda, zicând: «Aşa zice DDDDDom-
nul oştirilor:

Sionul** va fi arat ca un ogor
şi Ierusalimul va ajunge grămezi
de pietre şi muntele casei, ca locurile
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înalte ale unei păduri».
L-a omorât Ezechia, împăra-

tul lui Iuda, şi tot Iuda? Nu s-a
temut* el de DDDDDomnul şi a căutat
faţa DDDDDomnului şi DDDDDomnul S-a în-
tors** de la răul pe care-l rostise
împotriva lor? Şi noi� am face un
rău mare împotriva sufletelor
noastre�.
Şi a mai fost un om care pro-

feţea în Numele DDDDDomnului: Urie,
fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iea-
rim; şi el a profeţit împotriva
cetăţii acesteia şi împotriva ţă-
rii acesteia, după toate cuvinte-
le lui Ieremia. Şi împăratul Ioia-
chim şi toţi vitejii lui şi toate
căpeteniile au auzit cuvintele lui
şi împăratul a căutat să-l omoare;
dar Urie a auzit şi s-a temut şi a
fugit şi s-a dus în Egipt. Şi împă-
ratul Ioiachim a trimis oameni
în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Ac-
bor, şi pe alţi bărbaţi împreună
cu el, în Egipt. Şi ei l-au scos pe
Urie din Egipt şi l-au adus la îm-
păratul Ioiachim şi el l-a ucis cu
sabia şi a aruncat trupul său mort
în mormintele fiilor poporuluia.

Dar mâna* lui Ahicam, fiul lui
Şafan, a fost cu Ieremia, ca să
nu-l dea în mâna poporului, ca
să fie omorât.

! La începutul împărăţiei lui
Ioiachimb, fiul lui Iosia, împăra-
tul* lui Iuda, a fost cuvântul a-
cesta de la DDDDDomnul către Iere-
mia, zicând: Aşa îmi zice DDDDDom-
nul: �Fă-ţi legături şi juguri şi
pune-le* pe grumazul tău; şi tri-
mite-le împăratului Edomului şi
împăratului Moabului şi împă-
ratului fiilor lui Amon şi împă-
ratului Tirului şi împăratului Si-
donului prin mâna solilor care
vin la Ierusalim, la Zedechia, îm-
păratul lui Iuda. Şi porunceşte-le
să spună stăpânilor lor: Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel: Aşa să spuneţi stăpânilor
voştri: «Eu am făcut* pământul, pe

om şi pe animal, care sunt pe
suprafaţa pământului, cu puterea
Mea cea mare şi cu braţul Meu
cel întins; şi l-am dat** cui a fost
drept în ochii Mei. Şi acum* Eu
am dat toate ţările acestea în
mâna lui Nebucadneţar, împăra-
tul Babilonului, robul** Meu, şi
i-am dat chiar şi fiarele� câmpului
ca să-i slujească. Şi toate* naţiu-
nile îi vor sluji, lui şi fiului său şi
fiului fiului său, până când va
veni timpul** ţării lui şi multe
naţiuni şi împăraţi mari îl vor în-
robi� şi pe el.
Şi va fi aşa: pe naţiunea sau

împărăţia care nu-i va sluji lui
Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului, şi care nu-şi va pleca
grumazul sub jugul împăratului
Babilonului, pe naţiunea aceea o
voi pedepsic», zice DDDDDomnul, «cu
sabia şi cu foametea şi cu ciu-
ma, până când îi voi nimici prin
mâna lui. Dar voi să nu ascultaţi
de profeţii voştri, nici de ghici-
torii voştri, nici de visurile voas-
tre, nici de prezicătorii voştri, nici
de vrăjitorii voştri, care vă vor-
besc, zicând: «Nu-i veţi sluji îm-
păratului Babilonului!» Pentru
că ei vă profeţesc* minciună, ca
să fiţi duşi departe de ţara voas-
tră şi ca Eu să vă alung şi să pie-
riţi. Dar pe naţiunea care îşi va
pleca grumazul sub jugul împă-
ratului Babilonului şi-i va sluji, o
voi lăsa să rămână încă în ţara
ei», zice DDDDDomnul, «şi o vor lucra
şi vor locui în ea»�.
Şi i-am vorbit lui Zedechia*,

împăratul lui Iuda, după toate cu-
vintele acestea, zicând: �Pleca-
ţi-vă grumajii sub jugul împă-
ratului Babilonului şi slujiţi-i, lui
şi poporului lui, şi trăiţi! De ce
să muriţi*, tu şi poporul tău, de
sabie, de foamete şi de ciumă, cum
a spus DDDDDomnul despre naţiunea
care nu-i va sluji împăratului Ba-
bilonului? Şi nu ascultaţi de cuvintele
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profeţilor care vă vor-besc, zicând:
«Nu-i veţi sluji împăratului
Babilonului!», pentru
că ei vă profeţesc* minciună�.
�Deoarece nu Eu i-am trimis�, zice
DDDDDomnul, �şi ei profeţesc minciună
în Numele Meu, ca să vă alung şi
să pieriţi, voi şi profeţii care vă
profeţesc�.
Şi am vorbit preoţilor şi la tot

poporul acesta, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul: �Nu ascultaţi de cuvin-
tele profeţilor voştri care vă pro-
feţesc, zicând: «Iată, vasele* ca-
sei DDDDDomnului vor fi aduse îna-
poi din Babilon, acum, curând»,
pentru că ei vă profeţesc min-
ciună. Nu-i ascultaţi: slujiţi îm-
păratului Babilonului şi trăiţi!
De ce să ajungă cetatea aceasta
un pustiu? Iar dacă ei sunt pro-
feţi şi dacă este cuvântul DDDDDom-
nului cu ei, să se roage acum
DDDDDomnului oştirilor, ca să nu fie
duse la Babilon vasele care au
fost lăsate în casa DDDDDomnului şi
în casa împăratului lui Iuda şi
în Ierusalim�. Pentru că aşa zice
DDDDDomnul oştirilor despre stâlpi* şi
despre mare şi despre postamen-
te şi despre celelalte vase care au
fost lăsate în cetatea aceasta,
pe care nu le-a luat Nebucadne-
ţar, împăratul Babilonului, când
a deportat din Ierusalim* la Ba-
bilon pe Ieconia, fiul lui Ioia-
chim, împăratul lui Iuda, şi pe
toate căpeteniile lui Iuda şi ale
Ierusalimului: Pentru că aşa zice
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel, despre vasele care au fost
lăsate în casa DDDDDomnului şi în
casa împăratului lui Iuda şi în
Ierusalim: �Ele vor fi duse* la
Babilon şi vor fi acolo până în
ziua când le voi cerceta** Eu�,
zice DDDDDomnul, �şi le voi sui� din
nou şi le voi aduce înapoi în lo-
cul acesta�.
Şi a fost aşa: în acelaşi* an,

la începutul împărăţiei lui Ze-

dechia, împăratul lui Iuda, în anul
al patrulea, în luna a cincea,
Hanania fiul lui Azur, profetul,
care era din Gabaon, mi-a vor-
bit în casa DDDDDomnului, înaintea
ochilor preoţilor şi ai întregului
popor, zicând: Aşa vorbeşte
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel, zicând: �Am sfărâmat
jugul* împăratului Babilonului!
Peste doi* ani de zile voi aduce
înapoi în locul acesta toate va-
sele casei DDDDDomnului pe care le-a
luat Nebucadneţar, împăratul
Babilonului, din locul acesta şi
le-a dus la Babilon. Şi voi aduce
înapoi în locul acesta pe Ie-
conia, fiul lui Ioiachim, împăra-
tul lui Iuda, şi pe toţi captivii lui
Iuda care s-au dus la Babilon�,
zice DDDDDomnul, �pentru că voi sfă-
râma jugul împăratului Babi-
lonului�.
Şi profetul Ieremia i-a vor-

bit profetului Hanania înaintea
ochilor preoţilor şi înaintea ochi-
lor întregului popor care stătea
în casa DDDDDomnului. Şi profetul
Ieremia a zis: �Amin*! Aşa să
facă DDDDDomnul! Să împlinească
DDDDDomnul cuvintele tale pe care
le-ai profeţit tu, ca să aducă
înapoi din Babilon în locul aces-
ta vasele casei DDDDDomnului şi pe
toţi cei deportaţi. Dar, te rog,
ascultă cuvântul acesta pe care-l
rostesc în auzul tău şi în auzul
întregului popor: «Profeţii care au
fost înainte de mine şi înainte
de tine, din vechime, au profeţit
şi ei împotriva multora ţări şi
împotriva unorb împărăţii mari,
despre război şi despre neno-
rocire şi despre ciumă. Profetul
care profeţeşte* despre pace a-
tunci va fi recunoscut că, în ade-
văr, DDDDDomnul l-a trimis, când cu-
vântul profetului se va împlini»�.

Atunci profetul Hanania a
luat jugul* de pe grumazul pro-
fetului Ieremia şi l-a sfărâmat.
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Şi Hanania a vorbit înaintea o-
chilor întregului popor, zicând:
Aşa zice DDDDDomnul: �Aşa voi sfă-
râma jugul lui Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, peste doi
ani de zile, de* pe grumazul tu-
turor naţiunilor�. Şi profetul Ie-
remia a plecat.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia, după ce profetul
Hanania sfărâmase jugul de pe
grumazul profetului Ieremia, zi-
când: �Mergi şi spune-i lui Hana-
nia, zicând: Aşa zice DDDDDomnul:
«Tu ai sfărâmat jugurile de lemn
şi în locul lor ai făcut juguri de
fier». Pentru că aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
«Am pus un jug de fier* pe gru-
mazul tuturor naţiunilor acestora
ca să-i slujească lui Nebucadne-
ţar, împăratul Babilonului, şi-i
vor sluji; şi i-am dat** şi fiarele
câmpului»�.

Atunci profetul Ieremia i-a zis
profetului Hanania: �Ascultă, te
rog, Hanania! Nu DDDDDomnul te-a
trimis, ci tu* faci pe poporul
acesta să se încreadă în minciu-
nă. De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
«Iată, te voi arunca de pe faţa pă-
mântului; anul acesta vei muri,
pentru că ai îndemnat la răz-
vrătire* împotriva DDDDDomnului»�.
Şi profetul Hanania a murit

în anul acela, în luna a şaptea.
! Şi acestea sunt cuvintele

scrisorii pe care a trimis-o pro-
fetul Ieremia, din Ierusalim că-
tre rămăşiţa bătrânilor deportaţi
şi către preoţi şi către profeţi şi
către tot poporul pe care îl de-
portase Nebucadneţar din Ieru-
salim la Babilon (după ce împă-
ratul Ieconia* şi împărăteasaa,
şi famenii, căpeteniile lui Iuda
şi ale Ierusalimului, şi tâmplariib

şi fierarii plecaseră din Ierusalim),
prin mâna lui Eleasa, fiul lui
Şafan, şi Ghemaria, fiul lui Hil-

chia (pe care Zedechia, împăra-
tul lui Iuda, îi trimisese la Babi-
lon, la Nebucadneţar, împăratul
Babilonului), zicând:

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor,
Dumnezeul lui Israel, către toţi
cei captivi, pe care Eu i-am de-
portat din Ierusalim la Babilon:
�Construiţi* case şi locuiţi în ele
şi plantaţi grădini şi mâncaţi-le
rodul. Luaţi-vă soţii şi naşteţi fii şi
fiice şi luaţi soţii pentru fiii
voştri şi daţi pe fiicele voastre unor
soţi, ca să nască fii şi fiice, şi
înmulţiţi-vă acolo şi nu scădeţi ca
număr. Şi căutaţi pacea cetăţii
în care v-am deportat şi ruga-
ţi-vă* DDDDDomnului pentru ea, pen-
tru că în pacea ei veţi avea pace�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul oş-
tirilor, Dumnezeul lui Israel: �Să
nu vă înşele* profeţii voştri, care
sunt în mijlocul vostru, şi ghi-
citorii voştri şi nu ascultaţi de
visurile voastre pe care vă place
să le visaţic. Pentru că ei vă pro-
feţesc* minciună în Numele
Meu: nu Eu i-am trimis�, zice
DDDDDomnul.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�După ce se vor împlini şapte-
zeci* de ani pentru Babilon, vă
voi cerceta şi voi împlini faţă
de voi cuvântul Meu cel bun, fă-
cându-vă să vă întoarceţi în lo-
cul acesta. Pentru că Eu cunosc
gândurile pe care le amd cu pri-
vire la voi�, zice DDDDDomnul, �gân-
duri de pace, şi nu de rău, ca să
vă dau un viitore şi o speranţă. Şi
voi Mă veţi chema* şi veţi merge
şi Mă veţi ruga, şi Eu vă voi
asculta. Şi Mă veţi* căuta şi Mă
veţi găsi, pentru că Mă veţi cău-
ta cu toată** inima voastră şi voi
fi găsit* de voi�, zice DDDDDomnul. �Şi
voi întoarce captivitatea voastră
şi vă voi aduna** dintre toate na-
ţiunile şi din toate locurile unde
v-am alungat�, zice DDDDDomnul, �şi

*Cap. 27.7.

*Deut. 28.48.
Cap. 27.7.
**Cap. 27.6.

*Cap. 29.31.
Ezec. 13.22.

*Deut. 13.5.
Cap. 29.32.

*2 Împ. 24.12
Cap. 22.26;
28.4.

*Vers. 28.

*Ezra 6.10.
1 Tim. 2.2.

*Cap. 14.14;
23.21; 27.14;
27.15.
Ef. 5.6.

*Vers. 31.

*2 Cr. 36.21;
36.22.
Ezra 1.1.
Cap. 25.12;
27.22.
Dan. 9.2.

*Dan. 9.3.

*Lev. 26.39.
Deut. 30.1.
**Cap. 24.7.

*Deut. 4.7.
Ps. 32.6; 46.1
Is. 55.6.
**Cap. 23.3;
23.8; 30.3;
32.37.
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vă voi aduce din nou în locul
de unde v-am deportat�.

Dacă ziceţi: �DDDDDomnul ne-a
ridicat profeţi în Babilon�, da,
aşa zice DDDDDomnul despre împă-
ratul care stă pe tronul lui David
şi despre tot poporul care lo-
cuieşte în cetatea aceasta, fraţii
voştri care n-au mers cu voi
în deportare; aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: �Iată, voi trimite împo-
triva lor sabia*, foametea şi ciu-
ma şi-i voi face ca smochinele**
stricate care, de rele ce sunt, nu se
pot mânca. Şi-i voi urmări* cu sa-
bia, cu foametea şi cu ciuma şi-i
voi da să fie alungaţi încoace şi
încoloa în toate împărăţiile pă-
mântului, să fie un blestem** şi
o pustietateb şi o pricină de flu-
ierare şi o batjocură printre toa-
te naţiunile unde îi voi alunga;
pentru că n-au ascultat de cuvin-
tele Mele�, zice DDDDDomnul, �cu care
i-am trimis* la ei pe slujitorii Mei,
profeţii, trezindu-i de dimineaţă
şi trimiţându-i. Şi voi n-aţi ascul-
tat�, zice DDDDDomnul.

�Ascultaţi deci cuvântul DDDDDom-
nului, voi toţi cei deportaţi, pe
care v-am trimis din Ierusalim la
Babilon: Aşa zice DDDDDomnul oşti-
rilor, Dumnezeul lui Israel, de-
spre Ahab, fiul lui Colaia, şi de-
spre Zedechia, fiul lui Maaseia,
care vă profeţesc minciună în
Numele Meu: «Iată, îi voi da în
mâna lui Nebucadneţar, împă-
ratul Babilonului, şi-i va lovi
înaintea ochilor voştri. Şi din ei
se va face un blestem* de către
toţi cei deportaţi ai lui Iuda, care
sunt în Babilon, zicând: «Să-ţi
facă DDDDDomnul ca lui Zedechia şi
ca lui Ahab, pe care i-a fript**
în foc împăratul Babilonului!»
Pentru că au făcut nebunie* în
Israel şi au comis adulter cu soţii-
le celor apropiaţi ai lor şi au
spus cuvinte de minciună în Nu-
mele Meu, ceea ce nu le-am po-

runcit; şi Eu sunt Cel care ştiu şi
sunt martor»�, zice DDDDDomnul.
Şi-i vei vorbi lui Şemaia ne-

helamitul, zicând: Aşa vorbeşte
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel, zicând: �Fiindcă ai trimis
scrisori în numele tău către tot
poporul care este în Ierusalim
şi către Ţefania* fiul lui Maase-
ia, preotul, şi către toţi preoţii, zi-
când: «DDDDDomnul te-a pus preot
în locul preotului Iehoiada (ca
să fie supraveghetori* în casa
DDDDDomnului), pentru orice om care
este nebun** şi se face singur
profet, ca să-l pui în butuci� şi
în fiare pentru gât. Şi acum, de ce
nu l-ai mustrat pe Ieremia din
Anatot care vă profeţeşte? Pen-
tru că el a trimis la noi, la Babilon,
zicând: «Eac va fi lungă; construi-
ţi* case şi locuiţi în ele şi plan-
taţi grădini şi mâncaţi-le rodul»�.
Şi preotul Ţefania a citit

scrisoarea aceasta în auzul pro-
fetului Ieremia. Şi cuvântul DDDDDom-
nului a fost către Ieremia, zicând:
�Trimite la toţi cei deportaţi,
zicând: Aşa zice DDDDDomnul despre
Şemaia nehelamitul: «Fiindcă Şe-
maia v-a profeţit şi Eu nu l-am
trimis* şi v-a făcut să vă încre-
deţi în minciună», de aceea, aşa
zice DDDDDomnul: «Iată, voi pedepsi
pe Şemaia nehelamitul şi sămân-
ţa lui; nu va avea nici un om
care să locuiască în poporul
acesta, nici nu va vedea binele
pe care-l voi face poporului
Meu», zice DDDDDomnul, «pentru că a
îndemnat la răzvrătire* împo-
triva DDDDDomnului»�.

! Cuvântul care a fost către
Ieremia de la DDDDDomnul, zicând:
Aşa vorbeşte DDDDDomnul, Dumne-
zeul lui Israel, zicând: �Scrie
într-o carte toate cuvintele pe ca-
re ţi le-am spus. Pentru că, iată,
vin zile�, zice DDDDDomnul, �când îi
voi întoarce* pe captiviid popo-
rului Meu, pe Israel şi pe Iuda�,

*Cap. 24.10.
**Cap. 24.8.

*Deut. 28.25
2 Cr. 29.8.
Cap. 15.4;
24.9; 34.17.
**Cap. 26.6;
42.18.

*Cap. 25.4;
32.33.

*Gen. 48.20.
Is. 65.15.
**Dan. 3.6.

*Cap. 23.14.

*2 Împ. 25.18
Cap. 21.1.

*Cap. 20.1.
**2 Împ. 9.11
Fap. 26.24.
�Cap. 20.2.

*Vers. 5.

*Cap. 28.15.

*Cap. 28.16.

 *Vers. 18.
Cap. 32.44.
Ezec. 39.25.
Amos 9.14;
9.15.
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zice DDDDDomnul; �şi-i voi întoarce în
ţara** pe care am dat-o părinţi-
lor lor şi o vor stăpâni�.
Şi acestea sunt cuvintele pe

care le-a spus DDDDDomnul despre
Israel şi despre Iuda; pentru că
aşa zice DDDDDomnul:

�Glas de groază am auzit, de
spaimă şi nu de pace.

Întrebaţi acum şi vedeţi dacă
naşte vreun bărbat! De ce văd
pe orice bărbat cu mâinile pe
coapsele sale, ca o femeie* la
naştere, şi toate feţele au devenit
palide?

Vai, pentru că mare* este zi-
ua aceea! Nici una nu este** a-
semenea ei; şi este timp de necaz
pentru Iacov; dar el va fi salvat
din el.
Şi va fi aşa: în ziua aceea�,

zice DDDDDomnul oştirilor, �voi sfă-
râma jugul lui de pe grumazul
tău şi-ţi voi rupe legăturile; şi
străinii nu-l vor mai înrobi.

Ci vor sluji DDDDDomnului Dum-
nezeului lor* şi lui David, împă-
ratul lor, pe care li-l voi ridica**.
Şi tu, robul Meu Iacov, nu te

teme*�, zice DDDDDomnul, �nici nu te
înspăimânta, Israele; pentru că,
iată, te voi salva din ţara cea
îndepărtată**, şi sămânţa ta din
ţara captivităţii lor. Şi Iacov se
va întoarce şi va avea odihnă şi
va fi în siguranţă şi nimeni nu-l
va înspăimânta.

Pentru că Eu sunt cu tine�, zi-
ce DDDDDomnul, �ca să te salvez; pen-
tru că voi nimicia* toate naţiuni-
le unde te-am împrăştiat; dar
pe tine** nu te voi nimicia, ci te
voi mustra cu judecată� şi nu
te voi lăsa cu totul nepedepsitb�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Loviturac* ta este fără vin-

decare, rana ta este dureroasăd.
Nu este cine să-ţi apere cau-

za, ca să-ţi lege rana; pentru tine

nu sunt doctorii* de vindecare.
Toţi iubiţii* tăi te-au uitat:

nu te caută. Pentru că te-am lovit cu
o lovitură de vrăjmaş**, cu o
pedeapsă de om nemilos� pentru
mărimea�� nelegiuirii tale: pentru
că multe sunt păcatele tale.

De ce strigi* pentru ranac ta?
Durerea ta este fără vindecare;
ţi-am făcut acestea pentru mărimea
nelegiuirii tale, pentru că multe sunt
păcatele tale.

" De aceea toţi cei care te
mănâncă* vor fi mâncaţi; şi toţi
vrăjmaşii tăi, toţi vor merge în
captivitate; şi cei care te despoaie
vor fi despuiaţi; şi pe toţi cei care
te prădează îi voi da ca pradă.

Pentru că îţi voi da din nou
sănătatee* şi te voi vindeca de
rănile tale�, zice DDDDDomnul. �Pen-
tru că te-au numit: «Cel alungat»,
zicând: «Acesta este Sionul de
care nu întreabă nimeni»�.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, îi voi întoarce* pe cap-

tiviif corturilor lui Iacov şi voi
avea milă** de locuinţeleg lui; şi
cetatea va fi reconstruită pe
mormanulh ei de ruine şi palatul
va fi locuit după obiceiul său.
Şi din* ele se vor înălţa cân-

tările de mulţumire şi glasul ce-
lor care se bucură. Şi-i voi înmul-
ţi** şi nu se vor împuţina; şi-i voi
onora şi nu vor fi dispreţuiţi.
Şi fiii lui vor fi ca mai înain-

te* şi adunarea lui se va întări
înaintea Mea şi-i voi pedepsi pe
toţi asupritorii lui.
Şi căpetenia lui va fi din el

şi conducătorul* lui va ieşi din
mijlocul lui; şi-l voi apropia**, şi
el se va apropia de Mine. Pentru
că cine este cel care îşi predăi

inima ca să se apropie de Mine?�
zice DDDDDomnul.

�Şi voi Îmi veţi fi popor* şi
Eu vă voi fi Dumnezeu�.

**Cap. 16.15

*Cap. 4.31;
6.24.

*Ioel 2.11;
2.31.
Amos 5.18.
Ţef. 1.14.
**Dan. 12.1.

*Is. 55.3,4.
Ezec. 37.24.
**Lc. 1.69.
Fap. 2.30;
13.23.

*Is. 41.13;
43.5; 44.2.
Cap. 46.27;
46.28.
**Cap. 3.18.

*Amos 9.8.
**Cap. 4.27.
�Ps. 6.1.
Is. 27.8.
Cap. 10.24;
46.28.

*2 Cr. 36.16.
Cap. 15.18.

*Cap. 8.22.

*Plân. 1.2.
**Iov 13.24;
16.9; 19.11.
�Iov 30.21.
��Cap. 5.6.

*Cap. 15.18.

*Ex. 23.22.
Is. 33.1;
41.11.
Cap. 10.25.

*Cap. 33.6.

*Vers. 3.
Cap. 33.7,11.
**Ps. 102.13

*Is. 35.10;
51.11.
Cap. 31.4,12;
31.13; 33.10;
33.11.
**Zah. 10.8.

*Is. 1.26.

*Gen. 49.10.
**Num. 16.5

*Cap. 24.7.
Ezec. 11.20;
36.28; 37.27.
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" �Iată, furtuna* DDDDDomnului,
furia, izbucneşte; un vârtej care
mătură tot se va abate pestea ca-
pul celor răi.

Aprinderea mâniei DDDDDomnului
nu se va întoarce până nu va fa-
ce şi până nu va împlini gându-
rileb inimii Sale; în zilele* din
urmăc o veţi înţelege�.

�În timpul* acela�, zice DDDDDom-
nul, �Eu voi fi** Dumnezeul tu-
turor familiilor lui Israel şi ei
Îmi vor fi popor�.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Poporul cel scăpat de sabie

a căpătat favoare în pustiu: Eu
voi merge* ca să-i dau odihnă
lui Israel�.

DDDDDomnul mi S-a arătat de de-
parted, zicând:

�Da, te-am iubit* cu o iubi-
re** eternă; de aceea, te-am atras�
cu înduraree.

Te voi zidi* din nou şi vei fi
zidită, fecioară a lui Israel! Te
vei împodobi din nou cu tam-
burinele** tale şi vei ieşi la jo-
cul celor care se veselesc.

Vei planta* din nou vii pe mun-
ţii Samariei: cei care plantează le
vor planta şi le vor mâncaf rodul.

Pentru că va fi o zi când pă-
zitorii vor striga pe muntele lui
Efraim: «Ridicaţi-vă* şi să ne
suim în Sion, la DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru!»�

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Cântaţi* cu bucurie pentru

Iacov şi chiuiţi înaintea căpete-
nieig naţiunilor! Strigaţi, cântaţi
laude şi ziceţi: «Salvează, DDDDDoam-
ne, pe poporul Tău, pe rămăşiţa
lui Israel!»�

�Iată, îi voi aduce din ţara* de
la nord şi-i voi aduna** de la
marginile pământului; şi, printre
ei, pe orb şi pe şchiop, pe femeia
însărcinată şi pe cea care este în
durerile naşterii, pe toţi împreună:

o adunare mare se va întoarce aici!
Vor veni* plângândh şi-i voi

conduce cu cereri; îi voi face să
umble pe lângă** pâraiele de
apă, pe o cale dreaptă, pe care
nu se vor poticni. Pentru că Eu
îi voi fi tată lui Israel, iar Efraim
va fi întâiul Meu născut��.

" Ascultaţi, naţiuni, cuvântul
DDDDDomnului! Şi faceţi-l cunoscut în
insulelei îndepărtate şi ziceţi: �Cel
care a împrăştiat pe Israel îl va
aduna* şi-l va păzi, ca un păstor
turma sa.

Pentru că DDDDDomnul l-a salvat*
pe Iacov şi l-a răscumpărat din
mâna unuia mai tare** decât el�.

�Şi ei vor veni şi vor cânta
pe înălţimea* Sionului; şi vor
alerga împreună la bunătatea**
DDDDDomnului, la grâu şi la must şi
la untdelemn, şi la cei tineri din
turmă şi din cireadăj, iar sufletul
lor va fi ca o grădină� udată şi
nu vor mai lâncezi�� nicidecum.

Atunci fecioara se va bucura
la joc, şi tinerii şi bătrânii îm-
preună. Şi le voi schimba jalea în
veselie şi-i voi mângâia şi-i voi
bucura în întristarea lor.
Şi voi sătura sufletul preoţi-

lor cu grăsime şi poporul Meu
se va sătura cu bunurile Mele�,
zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Un glas* s-a auzit în Ra-

ma**, jale şi plângeri amare: Ra-
hela, plângându-şi fiii, refuză
să fie mângâiată pentru fiii ei,
pentru că nu mai sunt��.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Opreşte-ţi glasul de la plâns

şi ochii de la lacrimi, pentru că
este o răsplată pentru lucrarea
ta�, zice DDDDDomnul; �şi ei se vor
întoarce* din ţara vrăjmaşului.
Şi este speranţă pentru viito-

rul tău�, zice DDDDDomnul, �şi fiii tăi
se vor întoarce în ţinutul lor�.

*Cap. 23.19;
23.20; 25.32.

*Gen. 49.1.

*Cap. 30.24.
**Cap. 30.22

*Num. 10.33
Ps. 95.11.
Is. 63.14.

*Deut. 4.37;
7.8.
Mal. 1.2.
**Rom. 11.28;
11.29.
�Osea 11.4.

*Cap. 33.7.
**Ex. 15.20.
Jud. 11.34.
Ps. 149.3.

*Is. 65.21.
Amos 9.14.

*Is. 2.3.
Mica 4.2.

*Is. 12.5,6.

*Cap. 3.12;
3.18; 23.8.
**Ezec. 20.34;
20.41; 34.13.
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Ezec. 34.12-14

*Is. 44.23;
48.20.
Cap. 15.21.
**Ps. 142.6
Is. 49.24,25.

*Ezec. 17.23;
20.40.
**Osea 3.5.
�Is. 58.11.
��Is. 35.10;
65.19.
Apoc. 21.4.

*Mt. 2.17,18.
**Ios. 18.25.
�Gen. 42.13.

*Vers. 4,5.
Ezra 1.5.
Osea 1.11.
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" Am auzit, în adevăr, pe Efra-
im plângându-se: �Tu m-ai mus-
trat* şi am fost mustrat, ca un
junc** nedeprins la jug. Întoar-
ce-mă� Tu, şi mă voi întoarce,
pentru că Tu eşti DDDDDomnul Dum-
nezeul meu!

Pentru că, după întoarcerea*
mea, m-am pocăit; şi după ce m-am
recunoscut, m-am bătut peste
coapsă**. M-am ruşinat� şi
am fost chiar umilit, pentru că
am purtat dispreţul tinereţii mele�.

�Îmi este Efraim un fiu scump?
Este el un copil plăcuta? Pentru
că, ori de câte ori vorbesc împo-
triva lui, neîncetat Îmi tot amin-
tesc de el. De aceea Îmi tresaltă*
inimab pentru el. Voi avea milă**
de el negreşit�, zice DDDDDomnul.

"  Ridică-ţi semne pe cale,
fă-ţi stâlpi din pietre; îndreap-
tă-ţi* inima spre calea cea bătu-
tă, calea pe care te-ai dus: Întoar-
ce-te**, fecioară a lui Israel, în-
toarce-te la aceste cetăţi ale tale!

Până când* vei rătăci, fiică
necredincioasă**? Pentru că
DDDDDomnul a făcut un lucru nou pe
pământ: o femeie va peţi pe băr-
bat.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor,
Dumnezeul lui Israel: �Din nou
vor spune cuvântul acesta în ţa-
ra lui Iuda şi în cetăţile lui, când
îi voi întoarce pe captivii lor:
«DDDDDomnul* să te binecuvânteze,
locuinţă a dreptăţii, munte** al
sfinţeniei!» Şi Iuda va locui în el
şi în toate* cetăţile lui împreună,
cei care lucrează pământul şi cei
care merg cu turma. Pentru că am
săturat sufletul obosit şi am în-
destulat orice suflet întristat�.

La aceasta m-am trezit şi
m-am uitat; şi somnul îmi fusese
dulce.

�Iată, vin zile�, zice DDDDDomnul,
�când voi semăna* casa lui Israel
şi casa lui Iuda cu sămânţă de

om şi cu sămânţă de animal. Şi va
fi aşa: după cum am vegheat*
asupra lor ca să dezrădăcinez**
şi să dărâm şi să surp şi să dis-
trug şi să întristezc, tot aşa voi
veghea asupra lor ca să zidesc�
şi să sădesc�, zice DDDDDomnul. �În
zilele* acelea nu vor mai zice:

«Părinţii au mâncat aguridă
şi fiilor li s-au strepezit dinţii»,

pentru că fiecare* va muri pen-
tru nelegiuirea lui; oricărui om care
va mânca aguridă i se vor strepezi
dinţii�.

�Iată, vin zile�, zice DDDDDomnul,
�când voi încheia un legământ*
nou cud casa lui Israel şi cu casa
lui Iuda:

nu ca legământul pe care l-am
făcut cu părinţii lor, în ziua* când
i-am luat de mână ca să-i scot
din ţara Egiptului, legământ al
Meu, pe care ei l-au rupte, deşi
Eu le eram soţ�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că acesta este legă-
mântul pe care-l voi încheia cu
casa lui Israel după zilele acelea�,
zice DDDDDomnul: �Voi pune* legea
Mea înăuntrul lor şi o voi scrie
în inima lor. Şi Eu le voi fi**
Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor.
Şi nu va mai învăţa* fiecare

pe aproapele său sau fiecare pe
fratele său, zicând: «Cunoaşteţi
pe DDDDDomnul», pentru că toţi** Mă
vor cunoaşte, de la cel mai mic al
lor şi până la cel mai mare al
lor�, zice DDDDDomnul. �Pentru că le
voi ierta� nelegiuirea şi nu-Mi
voi mai aminti�� de păcatul lor�.

" Aşa zice DDDDDomnul care dă
soarele* ca lumină ziua, legile lu-
nii şi ale stelelor ca lumină noap-
tea; care stârneşte** marea, ca
valurile ei să mugească � DDDDDom-
nul� oştirilor este Numele Lui:

�Dacă legile* acestea vor pie-
ri dinaintea Mea�, zice DDDDDomnul,
�atunci şi sămânţa lui Israel va în-
ceta să fie o naţiune înaintea Mea,
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în toate zilele�.
Aşa zice DDDDDomnul:
�Dacă se pot măsura cerurile

sus* şi se pot cerceta temeliile
pământului jos, atunci şi Eu voi
lepăda întreaga sămânţă a lui
Israel, pentru tot ce au făcut�,
zice DDDDDomnul.

�Iată, vin zile�, zice DDDDDomnul,
�când cetatea va fi reconstruită
pentru DDDDDomnul, de la Turnul lui
Hananeel* până la Poarta Un-
ghiului. Şi frânghia* de măsurat va
ieşi încă prin dreptul ei până
la dealul Gareb şi se va întoarce
spre Goat. Şi toată valea trupurilor
moarte şi a cenuşiia şi toate ogoa-
rele până la pârâul Chedron, până
la unghiul Porţii* Cailor, spre ră-
sărit, vor fi sfinte** pentru DDDDDom-
nul: niciodată nu vor mai fi smul-
se, nici nu vor mai fi surpate�.

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, în anul
al zecelea* al lui Zedechia, îm-
păratul lui Iuda: anul acela era
al optsprezecelea an al lui Nebu-
cadneţar. Şi oştirea împăratului
Babilonului împresura atunci
Ierusalimul şi profetul Ieremia
era închis în curtea* gărzii care
era la casa împăratului lui Iuda.
Pentru că Zedechia, împăratul lui
Iuda, îl închisese, zicând: �Pen-
tru ce profeţeşti tu spunând: Aşa
zice DDDDDomnul: «Iată, voi da* ce-
tatea aceasta în mâna împăratu-
lui Babilonului şi el o va lua;
şi Zedechia, împăratul lui Iuda,
nu va scăpa* din mâna caldeeni-
lor, ci va fi dat negreşit în mâna
împăratului Babilonului şi va
vorbi cu el gură către gură şi o-
chii săi vor vedea ochii lui; şi el
îl va duce pe Zedechia la Babi-
lon şi va fi acolo până când* îl
voi cerceta», zice DDDDDomnul; «şi
chiar dacă** vă veţi lupta împo-
triva caldeenilor, nu veţi reuşi»?�
Şi Ieremia a zis: Cuvântul

DDDDDomnului a fost către mine, zi-

când: �Iată, Hanameel, fiul lui Şa-
lum, unchiul tău, va veni la tine,
zicând: «Cumpără pentru tine
ogorul meu care este în Anatot,
pentru că tu ai dreptul* de răs-
cumpărare ca să-l cumperi»�. Şi
Hanameel, fiul unchiului meu, a
venit la mine în curtea gărzii,
după cuvântul DDDDDomnului, şi mi-a
zis: �Cumpără, te rog, ogorul meu
care este în Anatot, în ţara lui
Beniamin, pentru că tu ai dreptul
de moştenire şi a ta este răs-
cumpărarea; cumpără-l pentru ti-
ne�. Atunci am cunoscut că aces-
ta era cuvântul DDDDDomnului. Şi am
cumpărat de la Hanameel, fiul
unchiului meu, ogorul care este în
Anatot şi i-am cântărit* banii,
şaptesprezece sicli de argint. Şi
am semnat actul şi l-am pecetluit
şi am luat martori şi am cântărit
banii în balanţă. Şi am luat actul
de cumpărare, pe cel care era
pecetluit după poruncă şi hotă-
râri, şi pe cel care era deschis;
şi i-am dat actul de cumpărare lui
Baruc*, fiul lui Neriia, fiul lui
Mahseia, înaintea ochilor lui Ha-
nameel, fiul unchiului meu, şi
înaintea ochilor martorilor** care
au semnat actul de cumpărare,
înaintea ochilor tuturor iudeilor
care stăteau în curtea gărzii.
Şi i-am poruncit lui Baruc

înaintea ochilor lor, zicând: �Aşa
zice DDDDDomnul oştirilor, Dumne-
zeul lui Israel: «Ia actele acestea,
actul acesta de cumpărare, şi cel
pecetluit şi actul acesta care este
deschis şi pune-le într-un vas
de lut, ca să se păstreze multe
zile»�. Pentru că aşa zice DDDDDom-
nul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Din nou* se vor cumpăra case
şi ogoare şi vii în ţara aceasta�.
Şi după ce i-am dat actul de

cumpărare lui Baruc, fiul lui Ne-
riia, m-am rugat DDDDDomnului, zi-
când:

�Vai, Doamne DDDDDumnezeule,
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iată, Tu ai făcut* cerurile şi pă-
mântul cu puterea Ta cea mare
şi cu braţul Tău cel întins; pentru
Tine nimic nu este prea greu**:
Tu, care arăţi îndurare la mii* şi
răsplăteşti nelegiuirea părinţilor
în sânul fiilor lor după ei, Tu,
Dumnezeul cel mare, cel puter-
nic** � DDDDDomnul� oştirilor este
Numele Lui � măreţ* în sfat şi
puternica în faptă, ai cărui ochi**
sunt deschişi asupra tuturor căi-
lor fiilor oamenilor, ca să dai�
fiecăruia după căile lui şi după
rodul faptelor lui; care ai făcut
semne şi minuni în ţara Egiptu-
lui până în ziua aceasta, şi în
Israel şi printre oameni şi Ţi-ai
făcut un Nume* ca în ziua aceas-
ta. Şi ai scos* pe poporul Tău Is-
rael din ţara Egiptului, cu semne
şi cu minuni şi cu mână tare şi
cu braţ întins şi cu groază mare;
şi le-ai dat ţara* aceasta, pe care
ai jurat părinţilor lor că le-o vei
da, ţară în care curge lapte şi
miere; şi au intrat şi au stăpâni-
t-o, dar n-au ascultat* de glasul
Tău, nici n-au umblat în legea
Ta; n-au făcut nimic din tot ce
le-ai poruncit să facă, încât Tu
ai adus asupra lor tot răul acesta.

Iată, valurile de pământb au
ajuns până la cetate, ca s-o ia; şi
cetatea este dată* în mâna cal-
deenilor, care luptă împotriva ei,
prin sabie** şi foamete şi ciumă.
Şi ce ai vorbit s-a împlinit; şi,
iată, Tu vezi aceasta. Şi Tu,
Doamne DDDDDumnezeule, mi-ai zis:
«Cumpără pentru tine cu bani o-
gorul şi ia martori» ... dar cetatea
este  dată în mâna caldeenilor!�

Atunci cuvântul DDDDDomnului a
fost către Ieremia, zicând: �Iată,
Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul ori-
cărei* făpturic; este ceva prea
greu** pentru Mine?� De aceea,
aşa zice DDDDDomnul: �Iată, dau* ce-
tatea aceasta în mâna caldeeni-
lor şi în mâna lui Nebucadneţar,

împăratul Babilonului, şi el o va
lua. Şi caldeenii care luptă îm-
potriva cetăţii acesteia vor veni
şi vor pune* foc cetăţii acesteia
şi o vor arde, pe ea şi casele pe
acoperişurile** cărora au ars tă-
mâie lui Baal şi au vărsat daruri de
băutură altor dumnezei ca să
Mă întărâte la mânie.

Pentru că fiii lui Israel şi fiii
lui Iuda au făcut numai rău* în
ochii Mei, din tinereţea lor; pen-
tru că fiii lui Israel numai M-au
întărâtat la mânie cu lucrarea
mâinilor lor�, zice DDDDDomnul. �Pen-
tru că cetatea aceasta a fost pen-
tru Mine spre mânia Mea şi spre
furia Mea din ziua în care au
construit-o şi până în ziua aceas-
ta, ca s-o îndepărtez* dinaintea
feţei Mele, pentru tot răul pe
care l-au făcut fiii lui Israel şi
fiii lui Iuda, ca să Mă întărâte la
mânie, ei*, împăraţii lor, căpe-
teniile lor, preoţii lor şi profeţii lor
şi bărbaţii lui Iuda şi locuitorii
Ierusalimului. Şi şi-au întors* spa-
tele spre Mine, şi nu faţa; deşi
i-am învăţat, sculându-Mă de di-
mineaţă şi învăţându-i**, n-au
ascultat, ca să primească învăţă-
tură. Şi au pus urâciunile* lor în
casa care se numeşte după Nu-
mele Meu, ca s-o întineze. Şi au
zidit înălţimile lui Baal, care sunt
în Valea Fiului lui Hinom, ca să-i
treacă* prin foc lui Moloh** pe
fiii lor şi pe fiicele lor, ceea ce
nu le-am poruncit�, nici la inimă
nu Mi s-a suit, ca ei să facă urâ-
ciunea aceasta, să facă pe Iuda
să păcătuiască�.
Şi acum deci, aşa zice DDDDDomnul

Dumnezeul lui Israel despre ce-
tatea aceasta, despre care voi
ziceţi: �Este dată în mâna îm-
păratului Babilonului prin sabie
şi prin foamete şi prin ciumă�:
�Iată, îi voi aduna* din toate ţă-
rile unde i-am alungat în mânia
Mea şi în furia Mea şi în aprin-
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dere mare; şi-i voi întoarce în
locul acesta şi-i voi face să
locuiască în** siguranţă. Şi ei
Îmi vor fi* popor şi Eu le voi fi
Dumnezeu. Şi le voi da o inimă* şi
o cale, ca să se teamă de Mine în
toate zilele, pentru binele lor
şi al fiilor lor după ei. Şi voi în-
cheia* cu ei un legământ etern,
că nu Mă voi întoarce de la ei,
făcându-le bine; şi voi pune te-
merea** Mea în inima lor, ca să
nu se abată de la Mine. Şi Mă
voi bucura* de ei ca să le fac
bine şi-i voi sădi** în ţara aceas-
ta într-adevăr cu toată inima
Mea şi cu tot sufletul Meu�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�După cum* am adus asupra po-
porului acestuia tot răul acesta
mare, tot aşa voi aduce asupra
lor tot binele pe care l-am spus
cu privire la ei. Şi se vor cumpă-
ra* ogoare în ţara aceasta de-
spre** care voi ziceţi: «Este o
pustietate, fără om şi animal, este
dată în mâna caldeenilor!» Oa-
menii vor cumpăra ogoare cu
bani şi vor semna acte şi le vor
pecetlui şi vor lua martori, în ţara*
lui Beniamin şi în împrejurimile
Ierusalimului şi în cetăţile lui
Iuda şi în cetăţile ţinutului mun-
tos şi în cetăţile şesului şi în ce-
tăţile de la sud, pentru că îi voi
întoarce** pe cei captivia ai lor�,
zice DDDDDomnul.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

a doua oară către Ieremia, pe
când era încă închis* în curtea
gărzii, spunând: Aşa zice DDDDDom-
nul care face* aceasta, DDDDDomnul
care o întocmeşte, ca s-o întă-
rească; DDDDDomnul** este Numele
Lui: �Strigă* către Mine şi-ţi voi
răspunde şi-ţi voi arăta lucruri
mari şi nepătrunse, pe care nu
le cunoşti�. Pentru că aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel
despre casele cetăţii acesteia şi de-
spre casele împăraţilor lui Iuda,

care sunt dărâmate din cauza
valurilor de pământ* şi din cauza
sabiei: �Ei vin să se lupte* cu
caldeenii şi să umple casele cu
trupurile moarte ale oamenilor pe
care i-am lovit în mânia Mea şi
în aprinderea Mea şi pentru a
căror întreagă răutate Mi-am as-
cuns faţa de cetatea aceasta.

Iată, îi voi lega rănile şi îi
voi aduce sănătate*, şi-i voi vin-
deca şi le voi descoperi un bel-
şug de pace şi adevăr. Şi-i voi în-
toarce* pe cei captivi ai lui Iuda
şi pe cei captivi ai lui Israel şi-i
voi rezidi ca la început**. Şi-i
voi curăţi* de toată nelegiuirea
lor cu care au păcătuit împotri-
va Mea şi le voi ierta** toate
nelegiuirile cu care au păcătuit
împotriva Mea şi prin care s-au
răzvrătit împotriva Mea. Şi a-
ceastă cetate Îmi va fi un nume*
de bucurie, o laudă şi o glorieb

înaintea tuturor naţiunilor pă-
mântului, care vor auzi despre tot
binele** pe care li-l fac. Şi se vor
teme� şi se vor cutremura pentru
tot binele şi pentru toată pacea
pe care i-o dauc�.

Aşa zice DDDDDomnul: �În locul
acesta, despre* care voi ziceţi:
«Este un pustiu, fără om şi fără
animal!», în cetăţile lui Iuda şi
pe străzile Ierusalimului, care sunt
pustii, fără om şi fără locuitor
şi fără animal, din nou se va
auzi glas* de veselie şi glas de
bucurie, glasul mirelui şi glasul
miresei, glasul celor care zic:
«Mulţumiţi** DDDDDomnului oştirilor,
pentru că DDDDDomnul este bun, pen-
tru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna!» şi al celor
care aduc mulţumiri� ca jertfe în
casa DDDDDomnului. Pentru că îi voi
întoarce�� pe cei captivi ai ţării,
ca la început�, zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�În locul* acesta, care este pus-
tiu, fără om şi fără animal, şi în
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toate cetăţile lui, din nou va fi o
locuinţă de păstori care vor face
să se odihnească turma. În cetăţi-
le ţinutului muntos, în cetăţile
şesului şi în cetăţile de la sud
şi în ţara lui Beniamin şi în îm-
prejurimile Ierusalimului şi în
cetăţile lui Iuda vor trece din
nou* turmele pe sub mâinile ce-
lui care le numără�, zice DDDDDomnul.

�Iată, vin* zile�, zice DDDDDom-
nul, �când voi împlini** cuvântul
cel bun pe care l-am spus casei
lui Israel şi casei lui Iuda.

În zilele acelea şi în timpul a-
cela voi face să-i răsară lui Da-
vid o Odraslă* a dreptăţii şi El
va face** judecată şi dreptate în
ţarăa.

În zilele* acelea, Iuda va fi
mântuit şi Ierusalimul va locui
în siguranţă. Şi acesta este Nu-
mele cu care Se va numi: «DDDDDom-
nul, Dreptatea noastră»�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Nu-i va lipsi* lui David bărbat
care să şadă pe tronul casei lui
Israel, nici preoţilor, leviţilor, nu
le va lipsi bărbat înaintea Mea,
care să înalţe arderi-de-tot* şi să
ardă daruri de mâncare şi să a-
ducăb jertfe în toate zilele�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul: �Dacă puteţi* să rupeţi
legământul Meu cu ziua şi legă-
mântul Meu cu noaptea, încât ziua
şi noaptea să nu fie la timpul lor,
atunci se va rupe şi legământul*
Meu cu David, robul Meu, ca să
nu aibă fiu să împărăţească pe
tronul lui, şi cu leviţii, preoţii,
slujitorii Mei. După cum* oştirea
cerurilor nu se poate număra şi
nisipul mării nu se poate măsura,
aşa voi înmulţi sămânţa lui Da-
vid, robul Meu, şi pe leviţii ca-
re-Mi slujesc�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia, zicând: �N-ai vă-
zut ce a spus poporul acesta, zi-

când: «Cele* două familii pe care
DDDDDomnul le alesese, El le-a le-
pădat»? Şi ei dispreţuiesc pe po-
porul Meu, ca şi cum n-ar mai fi
o naţiune înaintea lor�. Aşa zice
DDDDDomnul: �Dacă nu rămâne legă-
mântul* Meu cu ziua şi cu noap-
tea, dacă n-am aşezat** legile
cerurilor şi ale pământului, a-
tunci voi lepăda* şi sămânţa lui
Iacov şi a lui David, robul Meu,
încât să nu iau din sămânţa lui
conducători** peste sămânţa lui
Avraam, Isaac şi Iacov: pentru
că îi voi întoarce� pe cei captivi
ai lor şi voi avea milă�� de ei�.

! Cuvântul care a fost către
Ieremia de la DDDDDomnul, când* Ne-
bucadneţar, împăratul Babilo-
nului, şi toată oştirea lui şi toate
împărăţiile** pământului de sub
stăpânirea mâinii lui şi toate po-
poarele se luptau împotriva Ie-
rusalimului şi împotriva tuturor
cetăţilor lui, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel:
�Mergi şi vorbeşte-i lui Zedechia*,
împăratul lui Iuda, şi spune-i:
Aşa zice DDDDDomnul: «Iată, voi da**
cetatea aceasta în mâna împăra-
tului Babilonului şi el o va arde�
cu foc. Şi tu* nu vei scăpa din
mâna lui, ci vei fi prins negreşit
şi vei fi dat în mâna lui şi ochii
tăi vor vedea ochii împăratului
Babilonului şi gura lui va vorbi
cu gura ta şi vei merge la Ba-
bilon»�.

Totuşi ascultă cuvântul DDDDDom-
nului, Zedechia, împărate al lui
Iuda. Aşa zice DDDDDomnul despre ti-
ne: �Nu vei muri de sabie; vei
muri în pace; şi cum au ars* mi-
resme părinţilor tăi, vechilor îm-
păraţi care au fost mai înainte de
tine, tot aşa îţi vor arde** şi ţie
şi te vor plânge�, zicând: «Vai,
stăpâne!» pentru că Eu am rostit
cuvântul acesta�, zice DDDDDomnul.
Şi profetul Ieremia a spus

toate cuvintele acestea lui Zede-

*Lev. 27.32.

*Cap. 23.5.
**Is. 32.1,2.
Cap. 29.10;
32.42.
Ezec. 34.23-25
Hag. 2.6-9.

*Is. 4.2; 11.1-5
Cap. 23.5;
30.9.
Zah. 3.8;
6.12,13.
**Ps. 72.1-5.

*Cap. 23.6.

*2 Sam. 7.16
1 Împ. 2.4.
Ps. 89.29,36.
Lc. 1.32,33.

*Rom. 12.1;
15.16.
1 Pet. 2.5,9.
Apoc. 1.6.

*Ps. 89.37.
Is. 54.9.
Cap. 31.36.

*Ps. 89.34.

*Gen. 13.16;
15.5; 22.17.
Cap. 31.37.

*Vers. 21,22

*Gen. 8.22.
Cap. 31.35;
31.36.
**Ps. 74.16;
74.17;
104.19.

*Cap. 31.37.
**Gen. 49.10
�Ezra 2.1.
��Is. 14.1.
Cap. 31.20.
Ezec. 39.25.
Osea 1.7.

*2 Împ. 25.1.
Cap. 39.1;
52.4.
**Cap. 1.15.

*2 Cr. 36.11;
36.12.
**Cap. 21.10;
32.3; 37.8-10
�Cap. 32.29.

*Cap. 32.4.

*2 Cr. 16.14;
21.19.
**Dan. 2.46.
�Cap. 22.18.
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*Mt. 7.2.
Gal. 6.7.
Iac. 2.13.
**Lev. 26.33.
Cap. 32.24;
38.2.
�Cap. 29.18.

*Gen. 15.10;
15.17.

*Cap. 7.33;
16.4; 19.7.

*Cap. 37.5;
37.11.

*Cap. 37.8;
37.10.
**Cap. 39.1;
39.2,8; 52.7.
�Cap. 4.7; 9.11
��Cap. 33.10;
44.22.

*2 Împ. 10.15.
1 Cr. 2.55.
**1 Împ. 6.5;
6.8.

chia, împăratul lui Iuda, în Ieru-
salim. Şi oştirea împăratului Ba-
bilonului se lupta împotriva Ieru-
salimului şi împotriva tuturor ce-
tăţilor lui Iuda care rămăseseră,
împotriva Lachisului şi împotri-
va Azechei, pentru că aceste ce-
tăţi* întărite rămăseseră neluate
printre cetăţile lui Iuda.

Cuvântul care a fost către Ie-
remia de la DDDDDomnul, după ce
împăratul Zedechia încheiase un
legământ cu tot poporul care era
în Ierusalim, ca să le anunţe eli-
berarea*, ca fiecare să lase* liber
pe robul său şi fiecare pe roaba
sa, evreu sau evreică, pentru ca ni-
meni** să nu facă robi din ei, din
vreun iudeu, fratele său. Şi toate
căpeteniile şi tot poporul care in-
trase în legământ au ascultat, ca
fiecare să lase liber pe robul său
şi fiecare pe roaba sa, ca să nu-i
mai facă robi: au ascultat şi le-au
dat drumul. Dar după aceea* s-au
întors şi i-au luat înapoi pe robii
şi pe roabele pe care-i lăsaseră li-
beri şi i-au supus ca robi şi roabe.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia de la DDDDDomnul, zi-
când: Aşa zice DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel: �Eu am încheiat
un legământ cu părinţii voştri în
ziua când i-am scos din ţara E-
giptului, din casa robilor, zicând:
«La sfârşitul a şapte* ani să lăsaţi
să plece, fiecare pe fratele său
evreu care s-a vânduta ţie şi ţi-a
slujit şase ani: să-l laşi să plece
liber de la tine». Dar părinţii voştri
nu M-au ascultat, nici nu şi-au
plecat urechea. Şi voi, voi v-aţi
întors astăzi şi aţi făcut ce este
drept în ochii Mei, anunţând fie-
care eliberarea aproapelui său;
şi aţi încheiat un legământ* îna-
intea Mea în casa** care se nu-
meşte după Numele Meu, dar v-aţi
întors şi aţi profanat* Numele
Meu şi aţi luat înapoi fiecare pe
robul său şi fiecare pe roaba

sa, pe care i-aţi lăsat liberi, după
dorinţa lor, şi i-aţi supus, ca să vă
fie robi şi roabe�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Voi nu M-aţi ascultat ca să a-
nunţaţi eliberarea*, fiecare frate-
lui său şi fiecare aproapelui său.
Iată�, zice DDDDDomnul, �Eu vă anunţ
libertatea sabiei**, a ciumei şi a
foametei şi vă voi da să fiţi alun-
gaţi încoace şi încolob printre toa-
te împărăţiile� pământului. Şi-i voi
da pe oamenii care au călcat le-
gământul Meu, care n-au împlinit
cuvintele legământului pe care l-au
încheiat înaintea Mea (viţelul
pe care l-au tăiat* în două şi au
trecut printre bucăţile lui), pe că-
peteniile lui Iuda şi pe căpetenii-
le Ierusalimului, pe fameni şi pe
preoţi şi pe tot poporul ţării care
a trecut printre bucăţile viţelului;
da, îi voi da în mâna vrăjmaşilor
lor şi în mâna celor care le caută
viaţa; şi trupurile* lor moarte vor
fi hrană pentru păsările cerurilor
şi pentru fiarele pământului.
Şi voi da pe Zedechia, împă-

ratul lui Iuda, şi pe căpeteniile lui
în mâna vrăjmaşilor lor şi în mâ-
na celor care le caută viaţa şi
în mâna oştirii împăratului Babi-
lonului care s-a retras* de la voi.
Iată, Eu poruncesc�, zice DDDDDom-
nul, �şi-i voi aduce* din nou la
cetatea aceasta şi vor lupta îm-
potriva ei şi o vor lua** şi o vor
arde cu foc. Şi voi face� cetăţile lui
Iuda un pustiu fără�� locuitori�.

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, în zilele lui
Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul
lui Iuda, zicând: �Mergi la casa
recabiţilor* şi vorbeşte cu ei şi
adu-i în casa DDDDDomnului într-una
din camere** şi dă-le să bea vin!�
Şi am luat pe Iaazania, fiul

lui Ieremia, fiul lui Habaţinia, şi
pe fraţii săi şi pe toţi fiii săi
şi toată casa recabiţilor şi i-am
adus în casa DDDDDomnului, în came-

*2 Împ. 18.13;
19.8.
2 Cr. 11.5,9.

*Ex. 21.2.
Lev. 25.10.
Vers. 14.

*Neem. 5.11.
**Lev. 25.39-46

*Vers. 21.
Cap. 37.5.

*Ex. 21.2.
Deut. 15.12.

*2 Împ. 23.3.
Neem. 10.29.
**Cap. 7.10.

*Ex. 20.7.
Lev. 19.12.
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ra fiilor lui Hanan, fiul lui Igda-
lia, omul lui Dumnezeu, care era
aproape de camera căpeteniilor,
care era deasupra camerei lui
Maaseia, fiul lui Şalum, păzi-
torul* pragului. Şi am pus înain-
tea fiilor casei recabiţilor vase
pline cu vin şi potire şi le-am
zis: �Beţi vin!�

Dar ei au zis: �Nu vom bea
vin, pentru că Ionadab*, fiul lui
Recab, tatăl nostru, ne-a porun-
cit, zicând: «Să nu beţi niciodată
vin, nici voi, nici fiii voştri; şi să
nu construiţi casă, nici să nu se-
mănaţi sămânţă, nici să nu plan-
taţi vie, nici să nu le stăpâniţi; ci
să locuiţi în corturi în toate zilele
voastre, ca să trăiţi* multe zile în
ţaraa unde locuiţi temporar». Şi
noi am ascultat de glasul lui Io-
nadab, fiul lui Recab, tatăl nos-
tru, în tot ce ne-a poruncit, ca să
nu bem vin în toate zilele noas-
tre, noi, soţiile noastre, fiii noştri
şi fiicele noastre; şi să nu ne con-
struim case ca să le locuim, nici
să nu avem vie sau ogor sau să-
mânţă, ci am locuit în corturi şi
am ascultat şi am făcut după toa-
te câte ne-a poruncit Ionadab, ta-
tăl nostru. Şi a fost aşa: când
s-a suit Nebucadneţar, împăratul
Babilonului, în ţară, am zis: «Ve-
niţi şi să mergem la Ierusalim di-
nainteab oştirii caldeenilor şi di-
nainteab oştirii sirienilor!» Şi noi
locuim în Ierusalim�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel: �Mergi şi spune bărbaţilor
lui Iuda şi locuitorilor Ierusa-
limului: «Nu veţi primi* voi învă-
ţătură, ca să ascultaţi de cuvintele
Mele?»� zice DDDDDomnul. �Cuvintele
lui Ionadab, fiul lui Recab, pe
care le-a poruncit fiilor săi, să nu
bea vin, se împlinesc; şi până în
ziua aceasta ei nu beau, pentru că
au ascultat de porunca tatălui lor.

Dar* Eu v-am vorbit sculân-
du-Mă de dimineaţă** şi vorbind
şi nu M-aţi ascultat! Şi i-am tri-
mis* la voi pe toţi slujitorii Mei,
profeţii, trezindu-i de dimineaţă şi
trimiţându-i, zicând: «Întoarce-
ţi-vă** acum fiecare de la calea
lui cea rea şi îndreptaţi-vă fapte-
le şi nu mergeţi după alţi dumne-
zei ca să le slujiţi şi veţi locui în
ţara pe care v-am dat-o vouă şi
părinţilor voştri!» Dar voi nu v-aţi
plecat urechea şi nu M-aţi ascul-
tat. Da, fiii lui Ionadab, fiul lui
Recab, au împlinit porunca tatălui
lor pe care le-a dat-o, dar popo-
rul acesta nu M-a ascultat�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul
lui Israel: �Iată, voi aduce asupra
lui Iuda şi asupra tuturor locu-
itorilor Ierusalimului tot răulc pe
care l-am rostit împotriva lor;
pentru că le-am vorbit*, dar n-au
ascultat, şi am strigat către ei,
dar n-au răspuns!�
Şi Ieremia a zis casei reca-

biţilor: Aşa zice DDDDDomnul oştiri-
lor, Dumnezeul lui Israel: �Pen-
tru că aţi ascultat de porunca lui
Ionadab, tatăl vostru, şi aţi păzit
toate rânduielile lui şi aţi făcut
după toate câte v-a poruncit
el, de aceea�, aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Lui Ionadab, fiul lui Recab,
nu-i va lipsi bărbat care să stea*
înaintea Mea, în toate zilele�.

! Şi a fost aşa: în anul al
patrulea al lui Ioiachim, fiul lui
Iosia, împăratul lui Iuda, a fost
către Ieremia cuvântul acesta de
la DDDDDomnul, zicând: �Ia-ţi* un sul
de carte şi scrie** pe el toate cu-
vintele pe care ţi le-am spus îm-
potriva lui Israel şi împotriva lui
Iuda şi împotriva tuturor� naţiu-
nilor, din ziua când ţi-am vorbit,
din zilele lui Iosia�� şi până în
ziua aceasta. Poate* că va auzi
casa lui Iuda tot răul pe care am

*2 Împ. 12.9;
25.18.
1 Cr. 9.18,19.

*2 Împ. 10.15.

*Ex. 20.12.
Ef. 6.2,3.

*Cap. 32.33.

*2 Cr. 36.15.
**Cap. 7.13;
25.3.

*Cap. 7.25;
25.4.
**Cap. 18.11;
25.5,6.

*Pr. 1.24.
Is. 65.12;
66.4.
Cap. 7.13.

*Cap. 15.19.

*Is. 8.1.
Ezec. 2.9.
Zah. 5.1.
**Cap. 30.2.
�Cap. 25.15.
��Cap. 25.3.

*Cap. 26.3;
Vers. 7.
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de gând să i-l fac, ca să se întoar-
că** fiecare de la calea lui cea
rea şi ca să le iert nelegiuirea
şi păcatul�.
Şi Ieremia l-a chemat* pe

Baruc, fiul lui Neriia; şi Baruc a
scris** pe un sul de carte după
cum spuneaa  Ieremia, toate cu-
vintele DDDDDomnului, pe care El i le
spusese. Şi Ieremia i-a poruncit
lui Baruc, zicând: �Eu sunt închis,
nu pot să intru în casa DDDDDomnu-
lui; dar intră tu şi citeşte de pe
sulul pe care l-ai scris după cum
am spus eub cuvintele DDDDDomnu-
lui, în auzul poporului, în casa
DDDDDomnului, în ziua* de post; şi să
le citeşti şi în auzul tuturor ce-
lor din Iuda care vin din cetăţile
lor. Poate* că cererea lor va venic

înaintea DDDDDomnului şi se va în-
toarce fiecare de la calea lui cea
rea; pentru că mare este mânia
şi furia pe care a rostit-o DDDDDomnul
împotriva poporului acestuia�.
Şi Baruc, fiul lui Neriia, a

făcut după toate câte îi porunci-
se profetul Ieremia citind din car-
te cuvintele DDDDDomnului, în casa
DDDDDomnului.
Şi a fost aşa: în anul al cinci-

lea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia,
împăratul lui Iuda, în luna a noua,
au anunţat un post înaintea DDDDDom-
nului pentru tot poporul din Ie-
rusalim şi pentru tot poporul care
venea din cetăţile lui Iuda la Ie-
rusalim. Şi Baruc a citit din carte
cuvintele lui Ieremia, în casa
DDDDDomnului, în camera lui Ghema-
ria, fiul lui Şafan, cărturarul, în
curtea de sus, la intrarea* Porţii
celei Noi a casei DDDDDomnului, în
auzul întregului popor.
Şi Mica, fiul lui Ghemaria,

fiul lui Şafan, a auzit toate cu-
vintele DDDDDomnului din carte şi a
coborât la casa împăratului, în ca-
mera cărturarului; şi, iată, toate
căpeteniile şedeau acolo: Elişama,
cărturarul, şi Delaia, fiul lui Şe-

maia, şi Elnatan, fiul lui Acbor,
şi Ghemaria, fiul lui Şafan, şi
Zedechia, fiul lui Hanania, şi toate
căpeteniile. Şi Mica le-a spus toa-
te cuvintele pe care le-a auzit când
citea Baruc din carte în auzul po-
porului. Şi toate căpeteniile au tri-
mis la Baruc pe Iehudi, fiul lui
Netania, fiul lui Şelemia, fiul lui
Cuşi, zicând: �Ia în mâna ta sulul
din care ai citit în auzul poporu-
lui şi vino!� Şi Baruc, fiul lui Ne-
riia, a luat sulul în mâna lui şi a
venit la ei. Şi ei i-au zis: �Acum
şezi şi citeşte-l în auzul nostru�.
Şi Baruc a citit în auzul lor.
Şi a fost aşa: cum au auzit ei

toate cuvintele, s-au uitat înspăi-
mântaţi unul la altul şi i-au zis lui
Baruc: �Vom spune, desigur, îm-
păratului toate cuvintele aces-
tea�. Şi l-au întrebat pe Baruc, zi-
când: �Spune-ne acum: Cum ai
scris toate cuvintele acestea după
cum spunea ela?�

Atunci Baruc le-a zis: �El îmi
spunea cu gura lui toate cuvintele
acestea şi eu scriam cu cerneală
în carte�.
Şi căpeteniile i-au zis lui Baruc:

�Mergi, ascunde-te, tu şi Ieremia,
şi să nu ştie nimeni unde sunteţi�.
Şi au intrat la împărat, în curte,

dar au lăsat sulul în camera lui
Elişama, cărturarul; şi au spus
toate cuvintele în auzul împăra-
tului. Şi împăratul l-a trimis pe
Iehudi să ia sulul şi l-a luat din
camera lui Elişama, cărturarul. Şi
Iehudi l-a citit în auzul împăra-
tului şi în auzul tuturor căpete-
niilor care stăteau lângă împărat.
Şi împăratul stătea în casa* de
iarnă, în luna a noua; şi era un
vas cu cărbuni aprinşi, arzând îna-
intea lui. Şi a fost aşa: când Ie-
hudi citea trei sau patru foid, îm-
păratul le tăia cu cuţitul cărtu-
rarului şi le arunca în focul care
era în vas, până când a fost mis-
tuit tot sulul în focul care era în

**Cap. 18.8.
Iona 3.8.

*Cap. 32.12.
**Cap. 45.1.

*Lev. 16.29;
23.27-32.
Fap. 27.9.

*Vers. 3.

*Cap. 26.10.
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vas. Şi nu s-au înspăimântat, nici
nu şi-au sfâşiat* hainele, nici
împăratul, nici vreunul dintre slu-
jitorii lui, care auziseră toate cu-
vintele acestea. Totuşi şi Elnatan
şi Delaia şi Ghemaria se rugaseră
de împărat ca să nu ardă sulul,
dar el nu i-a ascultat. Şi împăra-
tul a poruncit lui Ierahmeel, fiul
lui Hameleca, şi lui Seraia, fiul lui
Azriel, şi lui Şelemia, fiul lui
Abdeel, să-l prindă pe cărturarul
Baruc şi pe profetul Ieremia;
dar DDDDDomnul i-a ascuns.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia, după ce împăratul
a ars sulul şi cuvintele pe care
le scrisese Baruc după cum spu-
neab Ieremia, zicând: �Ia-ţi din
nou un alt sul şi scrie pe el toate
cuvintele dintâi, care au fost pe
sulul dintâi pe care l-a ars Ioia-
chim, împăratul lui Iuda. Şi să-i
spui lui Ioiachim, împăratul lui
Iuda: Aşa zice DDDDDomnul: «Tu ai
ars sulul acela, zicând: De ce ai
scris pe el, zicând: împăratul
Babilonului va veni negreşit şi
va distruge ţara aceasta şi va ni-
mici din ea pe om şi pe animal?»
De aceea, aşa zice DDDDDomnul de-
spre Ioiachim, împăratul lui Iuda:
«Nu va avea pe nimeni* care să
şadă pe tronul lui David; şi tru-
pul lui mort va fi aruncat afară,
ziua la căldură** şi noaptea la
frig. Şi-l voi pedepsi pe el şi să-
mânţa lui şi pe slujitorii lui pen-
tru nelegiuirea lor; şi voi aduce
asupra lor şi asupra locuitorilor
Ierusalimului şi asupra bărba-
ţilor lui Iuda tot răul pe care
l-am rostit împotriva lor; şi ei
n-au ascultat»�.
Şi Ieremia a luat un alt sul

şi i l-a dat lui Baruc fiul lui Ne-
riia, cărturarul, şi el a scris pe
el, după cum spuneab Ieremia,
toate cuvintele cărţii pe care Io-
iachim, împăratul lui Iuda, o ar-
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sese în foc; şi s-au mai adăugat
la ele multe cuvinte asemenea lor.

! Şi Zedechia*, fiul lui Io-
sia, s-a făcut împărat în locul lui
Ieconiac**, fiul lui Ioiachim,
pe care îl făcuse împărat Nebu-
cadneţar, împăratul Babilonului,
în ţara lui Iuda. Dar* nici el, nici
slujitorii lui, nici poporul ţării
n-au ascultat de cuvintele DDDDDom-
nului pe care le vorbise prind pro-
fetul Ieremia.
Şi împăratul Zedechia a tri-

mis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi
pe preotul Ţefania*, fiul lui Maa-
seia, la profetul Ieremia, zicând:
�Roagă-te acum DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru pentru noi�.
Şi Ieremia intra şi ieşea prin

popor, pentru că nu-l puseseră
încă în închisoare. Şi oştirea* lui
Faraon ieşise din Egipt şi, când
caldeenii** care asediau Ierusa-
limul au auzit ştirea despre ei, s-au
depărtat de Ierusalim.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către profetul Ieremia zicând:
Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel: Aşa să-i spuneţi împăra-
tului lui Iuda care v-a trimis* la
Mine să Mă întrebaţi: �Iată, oştirea
lui Faraon, care a ieşit în ajuto-
rul vostru, se va întoarce în Egipt,
în ţara ei. Şi caldeenii* vor veni
din nou şi vor lupta împotriva ce-
tăţii acesteia şi o vor lua şi o
vor arde cu foc�.

Aşa zice DDDDDomnul: �Nu vă în-
şelaţie, zicând: «Desigur, caldee-
nii au plecat de la noi!» pentru că
nu au plecat. Căci chiar dacă* aţi
fi bătut toată oştirea caldeenilor
care luptă împotriva voastră şi
ar fi rămas dintre ei numai băr-
baţi răniţi, totuşi ei s-ar ridica
fiecare din cortul lui şi ar arde
cetatea aceasta cu foc�.
Şi a fost aşa: când s-a retras*

oştirea caldeenilor din Ierusa-
lim, din cauza oştirii lui Faraon,

Ieremia bătut
şi închis

37
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Ieremia a ieşit din Ierusalim, ca
să se ducă în ţara lui Beniamin,
prin mijlocul poporului, ca să-şi
ia partea sa de acoloa. Şi a ajuns
la Poarta lui Beniamin, iar acolo era
o căpetenie a gărzii (şi numele
lui era Iriia, fiul lui Şelemia, fiul
lui Hanania). Şi el l-a prins pe
profetul Ieremia zicând: �Tu vrei
să fugi la caldeeni!�
Şi Ieremia a zis: �Nu-i adevă-

rat, nu fug la caldeeni!� Dar nu
l-a ascultat. Şi Iriia l-a apucat pe
Ieremia şi l-a dus la căpetenii.
Şi căpeteniile s-au mâniat pe Ie-
remia şi l-au lovit şi l-au pus
în închisoareb*, în casa lui Io-
natan, cărturarul; pentru că din
ea făcuseră o închisoare.
Şi Ieremia a intrat* în casa

gropii şi în celule; şi Ieremia a
rămas acolo multe zile. Şi împă-
ratul Zedechia a trimis şi l-a scos.
Şi împăratul l-a întrebat în ascuns,
în casa lui, şi a zis: �Este vreun
cuvânt de la DDDDDomnul?� Şi Iere-
mia a zis: �Este�. Şi a zis: �Vei fi
dat în mâna împăratului Babi-
lonului�.
Şi Ieremia a zis împăratului

Zedechia: �Cu ce am păcătuit eu
împotriva ta sau împotriva sluji-
torilor tăi sau împotriva poporu-
lui acestuia de m-aţi pus în în-
chisoare? Şi unde sunt profeţii
voştri care v-au profeţit, zicând:
«Împăratul Babilonului nu va veni
împotriva voastră şi împotriva
ţării acesteia»? De aceea, ascultă
acum, te rog, domnul meu, împă-
rate! Să fie primităc înaintea ta,
te rog, cererea mea şi nu mă tri-
mite din nou în casa lui Ionatan,
cărturarul, ca să nu mor acolo!�

Atunci împăratul Zedechia a
poruncit şi l-au păzit pe Ieremia
în curtea* gărzii şi-i dădeau în
fiecare zi o pâine din strada bru-
tarilor, până** când s-a terminat
toată pâinea din cetate. Şi Iere-

mia a rămas în curtea gărzii.
Şi Şefatia, fiul lui Matan, şi

Ghedalia, fiul lui Paşhur, şi Iu-
cal*, fiul lui Şelemia, şi Paşhur**,
fiul lui Malchiia, au auzit� cu-
vintele pe care le spusese Ieremia
întregului popor, zicând: Aşa
zice DDDDDomnul: �Cine* va rămâne în
cetatea aceasta va muri de s-
abie, de foamete sau de ciumă;
dar cine va ieşi la caldeeni, va
trăi; şi va avea viaţa lui ca pradă
şi va trăi�. Aşa zice DDDDDomnul: �Ce-
tatea* aceasta va fi dată negre-
şit în mâna oştirii împăratului Ba-
bilonului şi el o va lua�.

Atunci căpeteniile i-au zis îm-
păratului: �Te rugăm, să fie omo-
rât* omul acesta! Căci de ce să
slăbească el mâinile bărbaţilor
de război care au rămas în ceta-
tea aceasta şi mâinile întregului
popor, spunându-le astfel de cu-
vinte? Pentru că omul acesta nu
caută binele poporului acestuia,
ci răul�.
Şi împăratul Zedechia a zis:

�Iată-l în mâna voastră; pentru
că împăratul nu poate nimic îm-
potriva voastră!�

Atunci l-au luat pe Ieremia şi
l-au aruncat în groapa lui Mal-
chiia, fiul împăratuluid, care era
în curtea* gărzii, şi l-au coborât
pe Ieremia cu frânghii. Şi în groa-
pă nu era apă, ci noroi; şi Iere-
mia s-a afundat în noroi.
Şi Ebed-Melec etiopianule*,

un famen care era în casa împăra-
tului, a auzit că l-au pus pe Ieremia
în groapă; şi împăratul şedea la
Poarta lui Beniamin. Şi Ebed-
Melec a ieşit din casa împăratului
şi i-a vorbit împăratului, zicând:
�Domnul meu, împărate, oamenii
aceştia au făcut rău în tot ce i-au
făcut profetului Ieremia pe care
l-au aruncat în groapă; şi va muri
de foame acolo unde este, pentru
că nu mai este pâine în cetate�.
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Şi împăratul i-a poruncit lui
Ebed-Melec etiopianul, zicând:
�Ia de aici treizeci de oameni cu
tinea şi scoate-l pe profetul Iere-
mia din groapă mai înainte de a
muri�.
Şi Ebed-Melec i-a luat pe acei

oameni cu elb şi a intrat în casa
împăratului, dedesubtul vistie-
riei, şi a luat de acolo petice vechi
şi zdrenţe vechi şi le-a cobo-
rât cu funii în groapă la Ieremia.
Şi Ebed-Melec etiopianul i-a zis
lui Ieremia: �Pune, te rog, aceste
petice şi zdrenţe vechi la sub-
suorile tale, sub funii�. Şi Ieremia
a făcut aşa. Şi l-au tras pe Iere-
mia cu funiile* şi l-au scos din
groapă; şi Ieremia a rămas în
curtea** gărzii.
Şi împăratul Zedechia a tri-

mis şi l-a adus pe profetul Iere-
mia la el, la intrarea a treia care
este în casa DDDDDomnului; şi împă-
ratul i-a zis lui Ieremia: �Am să te
întreb ceva; nu-mi ascunde ni-
mic!� Şi Ieremia i-a zis lui Ze-
dechia: �Dacă-ţi voi spune, nu
mă vei omorî? Iar dacă te voi
sfătui, nu mă vei asculta�.
Şi împăratul Zedechia i-a jurat

în ascuns lui Ieremia, zicând: �Viu
este DDDDDomnul, care ne-a dat viaţa*
aceasta, că nu te voi omorî, nici
nu te voi da în mâna oamenilor
acestora, care-ţi caută viaţa�.
Şi Ieremia i-a zis lui Zedechia:

Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul oş-
tirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Dacă vei ieşi* de bunăvoie la
căpeteniile** împăratului Babi-
lonului, sufletul tău va trăi şi ce-
tatea aceasta nu va fi arsă cu
foc; şi vei trăi, tu şi casa ta. Dar
dacă nu vei ieşi la căpeteniile îm-
păratului Babilonului, cetatea
aceasta va fi dată în mâna cal-
deenilor şi ei o vor arde cu foc;
şi tu nu vei scăpa* din mâna lor�.
Şi împăratul Zedechia i-a zis

lui Ieremia: �Mă tem de iudeii

care au trecut la caldeeni, ca nu
cumva să mă dea în mâna lor
şi să-şi bată joc* de mine�.
Şi Ieremia a zis: �Nu te vor

da. Ascultă, te rog, de glasul
DDDDDomnului în ceea ce-ţi spun şi-ţi
va fi bine şi sufletul tău va trăi.
Dar, dacă vei refuza să ieşi, aces-
ta este cuvântul pe care mi l-a
arătat DDDDDomnul: «Iată, toate fe-
meile care au rămas în casa îm-
păratului lui Iuda vor fi scoase
la căpeteniile împăratului Babi-
lonului şi ele vor zice:

«Prietenii tăi de aproapec

te-au înşelat şi te-au învins; când
picioarele ţi s-au afundat în no-
roi, au dat înapoi».
Şi vor scoate pe toate soţiile

tale şi pe fiii* tăi la caldeeni şi
tu nu vei scăpa** din mâna lor;
pentru că vei fi luat de mâna
împăratului Babilonului şi tu vei
face să fie arsăd cetatea aceasta
cu foc»�.
Şi Zedechia i-a zis lui Ieremia:

�Să nu ştie nimeni despre cu-
vintele acestea şi nu vei muri.
Şi dacă vor auzi căpeteniile că am
vorbit cu tine şi vor veni la tine
şi-ţi vor zice: «Spune-ne acum
ce i-ai zis împăratului, nu ascunde
de noi şi nu te vom omorî; şi ce
ţi-a zis împăratul?», atunci să le
spui: «Eu mi-am înfăţişat cere-
rea* înaintea împăratului, ca să
nu mă facă să mă întorc în casa
lui Ionatan**, să mor acolo»�.
Şi toate căpeteniile au venit la

Ieremia şi l-au întrebat; şi el le-a
spus după toate cuvintele acestea
pe care i le poruncise împăratul.
Şi au plecat în linişte de la el,
pentru că lucrul nu se făcuse cu-
noscut.
Şi Ieremia a rămas în curtea*

gărzii până în ziua când a fost
luat Ierusalimul.

! Şi a fost aşa: când a fost
luat Ierusalimul, în anul al nouă-
lea* al lui Zedechia, împăratul lui

*Vers. 6.
**Cap. 37.21

*Is. 57.16.

*2 Împ. 24.12
**Cap. 39.3.

*Cap. 32.4;
34.3.
Vers. 23.

*1 Sam. 31.4

*Cap. 39.6;
41.10.
**Vers. 18.

*Cap. 37.20.
**Cap. 37.15

*Cap. 37.21;
39.14.

*2 Împ. 25.1
Cap. 52.4-7.
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Iuda, în luna a zecea, a venit Ne-
bucadneţar, împăratul Babilo-
nului, şi toată oştirea lui împotri-
va Ierusalimului şi l-au asediat.
În anul al unsprezecelea al lui
Zedechia, în luna a patra, la nouă
ale lunii, a fost spartă cetatea.
Şi toate căpeteniile* împăratului
Babilonului au intrat şi s-au aşe-
zat la poarta de la mijloc: Ner-
gal-Şareţer, Samgar-Nebu, Sar-
sechim, căpetenia famenilora,
Nergal-Şareţer, căpetenia ma-
gilorb, şi toate celelalte căpetenii
ale împăratului Babilonului. Şi a
fost aşa: cum* i-au văzut Zede-
chia, împăratul lui Iuda, şi toţi
bărbaţii de război, au fugit şi au
ieşit noaptea din cetate, pe calea
grădinii împăratului, prin poarta
dintre cele două ziduri; şi el a ie-
şit pe calea câmpieic.

Dar oştirea caldeenilor i-a ur-
mărit şi l-a ajuns* pe Zedechia
în şesurile Ierihonului şi l-a prins
şi l-a suit la Nebucadneţar, îm-
păratul Babilonului, la Ribla**, în
ţara Hamatului; şi el a rostit jude-
căţi asupra lui. Şi împăratul Ba-
bilonului i-a înjunghiat pe fiii lui
Zedechia la Ribla, înaintea ochi-
lor lui; şi împăratul Babilonului
a înjunghiat pe toate căpeteniile lui
Iuda. Şi i-a scos* ochii lui Zede-
chia şi l-a legat cu două lanţuri
de aramă, ca să-l ducă la Babilon.
Şi caldeenii* au ars cu foc

casa împăratului şi casele po-
porului şi au dărâmat zidurile
Ierusalimului. Dar pe rămăşiţa
poporului care fusese lăsată în
cetate şi pe cei fugiţi, care au
trecut la el, şi pe celălalt popor
care rămăsese*, Nebuzaradan,
căpetenia gărzii, i-a deportat în
Babilon. Dar, din popor, pe cei să-
raci, care n-aveau nimic, Nebu-
zaradan, căpetenia gărzii, i-a lă-
sat în ţara lui Iuda şi în ziua a-
ceea le-a dat vii şi ogoare.
Şi Nebucadneţar, împăratul

Babilonului, a poruncit cu privi-
re la Ieremia, prin Nebuzara-
dan, căpetenia gărzii, zicând:
�Ia-l pe acesta şi fii cu ochii pe
el şi nu-i face nici un rău; ci, cum
îţi va zice, aşa să-i faci�. Şi Ne-
buzaradan, căpetenia gărzii, a
trimis, şi Nebuşazban, căpetenia
famenilor, şi Nergal-Şareţer, că-
petenia magilor, şi toate căpe-
teniile împăratului Babilonului,
chiar ei au trimis şi l-au luat pe Ie-
remia din curtea* gărzii şi l-au dat
lui Ghedalia**, fiul lui Ahicam�,
fiul lui Şafan, ca să-l ducă acasă.
Şi a locuit în mijlocul poporului.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia pe când era închis
în curtea gărzii, zicând: �Mergi
şi spune lui Ebed-Melec* etio-
pianul, zicând: Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
«Iată, voi aduce** cuvintele Mele
asupra cetăţii acesteia spre rău
şi nu spre bine, şi se vor întâm-
pla înaintea feţei tale în ziua
aceea. Şi pe tine te voi scăpa în
ziua aceea», zice DDDDDomnul, «şi nu
vei fi dat în mâna oamenilor de
care te temi. Pentru că te voi sal-
va negreşit şi nu vei cădea prin
sabie, ci vei avea viaţa* ta ca
pradă, pentru că te-ai încrezut**
în Mine», zice DDDDDomnul�.

! Cuvântul care a fost de la
DDDDDomnul către Ieremia, după ce*
Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îi
dăduse drumul din Rama, când
îl luase; şi el era legat în lanţuri
printre toţi cei captivi din Ieru-
salim şi din Iuda, care erau de-
portaţi în Babilon.
Şi căpetenia gărzii l-a luat

pe Ieremia şi i-a zis*: �DDDDDomnul
Dumnezeul tău a rostit răul acesta
asupra locului acestuia şi DDDDDomnul
a adus şi a făcut precum a zis;
pentru că aţi păcătuit* împotriva
DDDDDomnului şi n-aţi ascultat de
glasul Lui, de aceea a venit lucrul
acesta asupra voastră. Şi acum,

*Cap. 38.17.

*2 Împ. 25.4.
Cap. 52.7.

*Cap. 32.4;
38.18,23.
**2 Împ. 23.33

*Cap. 32.4.
Ezec. 12.13.

*2 Împ. 25.9.
Cap. 38.18;
52.13.

*2 Împ. 25.11
Cap. 52.15.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

*Cap. 38.28.
**Cap. 40.5.
�Cap. 26.24.

*Cap. 38.7;
38.12.
**Dan. 9.12.

*Cap. 21.9;
45.5.
**1 Cr. 5.20.
Ps. 37.40.

*Cap. 39.14.

*Cap. 50.7.

*Deut. 29.24;
29.25.
Dan. 9.11.

14

16

18

1

2

3

40

39:2

Ieremia
eliberat

a Sau �Rab-saris�    b Sau �Rab-mag�    c Valea Iordanului    d Lit. �pune-ţi ochii pe el�



831

IEREMIA

iată, te dezleg astăzi de lanţurile
care sunt pe mâinile tale. Dacă*
este bine în ochii tăi să vii cu
mine la Babilon, vino, şi eu voi
veghea asupra taa; dar dacă este
rău în ochii tăi să vii cu mine la
Babilon, nu venib. Vezi, toată ţa-
ra** este înaintea ta! Unde este
bine şi drept în ochii tăi să mergi,
acolo mergi�. Şi pe când încă nu
se întorsese să plecec, i-a zis:
�Întoarce-te deci la Ghedalia, fiul
lui Ahicam, fiul lui Şafan, pe care
l-a pus* împăratul Babilonului
peste cetăţile lui Iuda, şi locuieşte
cu el în mijlocul poporului; sau
mergi oriunde este drept în ochii
tăi să mergi�.
Şi căpetenia gărzii i-a dat hra-

nă şi un dar şi i-a dat drumul.
Şi Ieremia* a venit la Ghedalia,
fiul lui Ahicam, la Miţpa**, şi a
locuit cu el printre poporul care
rămăsese în ţară.
Şi toate căpeteniile oştirilor

care erau în câmpii, ei şi oame-
nii lor, auzind* că împăratul Ba-
bilonului îl pusese pe Ghedalia,
fiul lui Ahicam, peste ţară şi că-i
încredinţase bărbaţi şi femei şi
copii şi dintre săracii** ţării, din-
tre cei care nu fuseseră depor-
taţi în Babilon, au venit la Ghe-
dalia, la Miţpa: şi Ismael*, fiul
lui Netania, şi Iohanan şi Iona-
tan, fiii lui Careah, şi Seraia, fiul
lui Tanhumet, şi fiii lui Efai ne-
tofatitul şi Iezania, fiul unui maa-
catit, ei şi oamenii lor. Şi Ghe-
dalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şa-
fan, le-a jurat, lor şi oamenilor lor,
zicând: �Nu vă temeţi să slujiţi
caldeenilor; locuiţi în ţară şi slu-
jiţi împăratului Babilonului şi
vă va fi bine. Şi eu, iată, voi lo-
cui în Miţpa, ca să stau înaintea
caldeenilor care vor veni la noi.
Dar voi strângeţi vin şi fructe de
vară şi untdelemn şi puneţi în
vasele voastre şi locuiţi în cetă-
ţile voastre pe care le-aţi luat�.

Şi de asemenea toţi iudeii
care erau în Moab şi printre fiii
lui Amon şi în Edom şi care erau
în toate ţările au auzit că împă-
ratul Babilonului lăsase o rămăşi-
ţă în Iuda şi că peste ei îl pusese
pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul
lui Şafan; şi toţi iudeii s-au în-
tors din toate locurile unde fu-
seseră împrăştiaţi şi au venit în
ţara lui Iuda, la Ghedalia, la Miţ-
pa şi au strâns vin şi foarte mul-
te fructe de vară.
Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi

toate căpeteniile oştirilor care erau
în câmpii au venit la Ghedalia
la Miţpa şi i-au zis: �Ştii în ade-
văr că Baalis*, împăratul fiilor
lui Amon, l-a trimis pe Ismael, fiul
lui Netania, ca să te lovească de
moarte?� Dar Ghedalia, fiul lui
Ahicam, nu i-a crezut.
Şi Iohanan, fiul lui Careah, i-a

vorbit în ascuns lui Ghedalia
la Miţpa, zicând: �Să mă duc, te
rog, şi să-l lovesc pe Ismael, fiul
lui Netania, şi nimeni nu va şti;
de ce să-ţi ia el viaţa şi să fie
împrăştiaţi toţi cei din Iuda care
sunt adunaţi în jurul tău şi să
piară rămăşiţa lui Iuda?�

Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam,
i-a zis lui Iohanan, fiul lui Careah:
�Să nu faci lucrul acesta; pentru
că tu vorbeşti neadevăr despre
Ismael�.
Şi a fost aşa: în luna a şap-

tea*, Ismael, fiul lui Netania, fiul
lui Elişama, din sămânţa împără-
tească şi unul din cei mari ai
împăratului, şi zece bărbaţi cu
el au venit la Ghedalia, fiul lui
Ahicam, la Miţpa, şi au mâncat
pâine împreună acolo, în Miţpa.
Şi Ismael, fiul lui Netania, şi cei
zece bărbaţi care erau cu el s-au
ridicat şi l-au lovit* cu sabia pe
Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui
Şafan, şi l-au omorât pe acela pe
care îl pusese împăratul Babi-
lonului peste ţară. Şi Ismael i-a
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Netania, şi au luat pe toţi oame-
nii şi s-au dus să se lupte cu Isma-
el, fiul lui Netania, şi l-au găsit a-
proape de apele mari* care sunt
în Gabaon. Şi a fost aşa: când a
văzut tot poporul care era cu Is-
mael pe Iohanan, fiul lui Careah,
şi pe toate căpeteniile oştirilor
care erau cu el, s-au bucurat. Şi
tot poporul pe care Ismael îl lua-
se captiv din Miţpa s-a întors şi a
venit înapoi şi s-a dus la Ioha-
nan, fiul lui Careah. Dar Ismael,
fiul lui Netania, a scăpat dinain-
tea lui Iohanan cu opt oameni şi
s-a dus la fiii lui Amon.
Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi

toate căpeteniile oştirilor care erau
cu el au luat toată rămăşiţa popo-
rului, pe care au adus-o înapoi de
la Ismael, fiul lui Netania, care ve-
nea din Miţpa, după ce îl ucisese
pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adi-
că pe bărbaţii de război şi pe femei
şi pe copii şi pe fameni, pe care i-a
adus înapoi din Gabaon; şi au
mers şi au locuit în Gherut-Chim-
hamb*, care este lângă Betleem,
ca să se ducă în Egipt, din cauza
caldeenilor; pentru că se temeau
de ei, pentru că Ismael, fiul lui
Netania, îl ucisese pe Ghedalia,
fiul lui Ahicam, pe care îl pusese*
împăratul Babilonului peste ţară.
Şi toate căpeteniile oştirilor

şi Iohanan*, fiul lui Careah, şi
Iezania, fiul lui Hoşaia, şi tot po-
porul, de la mic până la mare,
s-au apropiat şi i-au zis profe-
tului Ieremia: �Fie bine primităc

acum cererea noastră înaintea
ta şi roagă-te* pentru noi DDDDDom-
nului Dumnezeului tău, pentru
toată rămăşiţa aceasta � pentru
că din mulţi** am rămas puţini,
după cum ne văd ochii tăi � ca
DDDDDomnul Dumnezeul tău să ne
arate calea* pe care să umblăm
şi lucrul pe care să-l facem�.
Şi profetul Ieremia le-a zis:

�Am auzit; iată, mă voi ruga

*Lev. 19.27;
19.28.
Deut. 14.1.
Is. 15.2.
**1 Sam. 1.7
2 Împ. 25.9.

*1 Împ. 15.22
2 Cr. 16.6.

*Cap. 43.6.
**Cap. 40.7.
�Cap. 40.14.

*Cap. 40.7;
40.8,13.
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omorât pe toţi iudeii care erau
cu el, cu Ghedalia, în Miţpa şi pe
caldeenii care se aflau acolo, băr-
baţii de război.
Şi a fost aşa: a doua zi după

ce l-a omorât pe Ghedalia şi ni-
meni nu ştia, au venit nişte băr-
baţi din Sihem, din Şilo şi din Sa-
maria, optzeci de bărbaţi, având
bărbile rase* şi hainele sfâşiate şi
cu tăieturi; şi aveau un dar de mân-
care şi tămâie în mâna lor, ca
să le aducă la casa** DDDDDomnului.
Şi Ismael, fiul lui Netania, a ieşit
din Miţpa în întâmpinarea lor,
mergând şi plângând. Şi a fost
aşa: când i-a întâlnit, le-a zis:
�Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahi-
cam!� Şi a fost aşa: când au in-
trat ei în mijlocul cetăţii, Ismael,
fiul lui Netania, el şi oamenii care
erau cu el, i-au ucis şi i-au arun-
cat în mijlocul gropii. Dar s-au
aflat între ei zece oameni care
i-au zis lui Ismael: �Nu ne omorî,
pentru că avem ascunse în câmp
provizii de grâu şi de orz şi de
untdelemn şi de miere�. Şi i-a lă-
sat şi nu i-a ucis printre fraţii lor.
Şi groapa în care a aruncat Is-
mael toate trupurile moarte ale
oamenilor pe care-i ucisese ală-
turia de Ghedalia era aceea pe
care o făcuse* împăratul Asa, de
frica lui Baeşa, împăratul lui
Israel; pe aceasta, Ismael, fiul lui
Netania, a umplut-o cu cei ucişi.
Şi Ismael a luat captivi toată

rămăşiţa poporului care era în
Miţpa, pe fiicele* împăratului şi
pe tot poporul** care rămăsese
în Miţpa, pe care Nebuzaradan,
căpetenia gărzii, îi încredinţase
lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; şi
Ismael, fiul lui Netania, i-a luat
captivi şi a plecat, ca să treacă�
la fiii lui Amon.
Şi Iohanan, fiul lui Careah,

şi toate căpeteniile* oştirilor care
erau cu el au auzit de tot răul
pe care-l făcuse Ismael, fiul lui

41:4
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DDDDDomnului Dumnezeului vostru
după cuvintele voastre. Şi va fi
aşa: orice* cuvânt vă va răspun-
de DDDDDomnul, vă voi spune; nu voi
ascunde** nimic de voi�.
Şi ei i-au zis lui Ieremia: �DDDDDom-

nul să fie* între noi un martor ade-
vărat şi credincios, dacă nu vom
face după orice cuvânt pentru
care te va trimite DDDDDomnul Dum-
nezeul tău la noi. Fie bine, fie rău,
vom asculta de glasul DDDDDomnului
Dumnezeului nostru la care te tri-
mitem, ca să ne fie bine*, când
vom asculta de glasul DDDDDomnului
Dumnezeului nostru�.
Şi a fost aşa: după trecerea

a zece zile, cuvântul DDDDDomnului
a fost către Ieremia. Şi el a che-
mat pe Iohanan, fiul lui Careah,
şi pe toate căpeteniile oştirilor
care erau cu el şi pe tot poporul,
de la mic până la mare, şi le-a
zis: Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel la care m-aţi trimis să
înfăţişez cererea voastră înain-
tea Lui: �Dacă veţi locui încă în
ţara aceasta, vă voi zidi* şi nu
vă voi surpa, şi vă voi sădi şi
nu vă voi smulge; pentru că Mă
întorc** de la răul pe care vi l-am
făcut. Nu vă temeţi de împăratul
Babilonului, de care vă este frică;
nu vă temeţi de el�, zice DDDDDomnul,
�pentru că Eu voi fi* cu voi ca
să vă salvez şi să vă scap din
mâna lui. Şi vă voi arăta îndurări*,
ca el să aibă milă de voi şi să
vă întoarcă la pământul vostru�.

Dar dacă veţi zice*: �Nu vom
locui în ţara aceasta�, aşa ca să
nu ascultaţi de glasul DDDDDomnului
Dumnezeului vostru, zicând: �Nu,
ci vom merge în ţara Egiptului,
unde nu vom vedea război, nici nu
vom auzi glas de trâmbiţă,
nici nu vom flămânzi de pâine,
şi vom locui acolo�; şi acum,
ascultaţi deci cuvântul DDDDDomnu-
lui, voi, rămăşiţă a lui Iuda: Aşa zi-
ce DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul

lui Israel: �Dacă vă veţi îndrepta*
în adevăr feţele ca să mear-
gă în Egipt** şi să vă duceţi ca
să locuiţi temporar acolo, atunci
va fi aşa: sabia de care vă te-
meţi* vă va ajunge acolo, în ţara
Egiptului, şi foametea de care
vă este frică vă va urmări acolo,
în Egipt, şi veţi muri acolo. Şi
va fi aşa: toţi oamenii care şi-au
îndreptat faţa ca să meargă în
Egipt să locuiască temporar
acolo vor muri* de sabie, de
foamete sau de ciumă; şi nici
unul** din ei nu va rămâne, nici
nu va scăpa de răul pe care-l voi
aduce asupra lor�. Pentru că aşa
zice DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul
lui Israel: �După cum mânia Mea
şi furia Mea s-au vărsat* asupra
locuitorilor Ierusalimului, aşa se
va vărsa furia Mea asupra voas-
tră, când veţi merge în Egipt; şi
veţi fi o urâciune şi o groază şi
un blestem** şi o batjocură şi nu
veţi mai vedea locul acesta�.

DDDDDomnul a zis către voi, rămă-
şiţă a lui Iuda: �Nu mergeţi* în
Egipt! Să ştiţi bine că astăzi v-am
înştiinţat�. Pentru că v-aţi înşelata

singuri în sufletele voastre când
m-aţi trimis la DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru, zicând: �Roagă-te*
pentru noi DDDDDomnului Dumne-
zeului nostru şi spune-ne după
toate câte va zice DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru şi vom face�. Şi
eu v-am spus astăzi, dar voi
n-aţi ascultat de glasul DDDDDomnu-
lui Dumnezeului vostru în nimic
din cele pentru care m-a trimis
El la voi. Şi acum, să ştiţi bine că
veţi muri* de sabie, de foamete
sau de ciumă, în locul unde doriţi
să mergeţi ca să locuiţi temporar.
Şi a fost aşa: când a termi-

nat Ieremia de vorbit întregului
popor toate cuvintele DDDDDomnului
Dumnezeului lor, cu care îl trimi-
sese DDDDDomnul Dumnezeul lor la
ei, toate cuvintele acestea, a-
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tunci Azaria*, fiul lui Hoşaia,
şi Iohanan, fiul lui Careah, şi
toţi bărbaţii aceia îngâmfaţi au
vorbit, zicându-i lui Ieremia:
�Spui minciună! DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru nu te-a trimis să zici:
«Nu mergeţi în Egipt ca să lo-
cuiţi temporar acolo», ci Baruc,
fiul lui Neriia, te întărâtă împo-
triva noastră, ca să ne dai în mâna
caldeenilor, să ne omoare şi să
ne deporteze în Babilon�.
Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi

toate căpeteniile oştirilor şi tot
poporul n-au ascultat de glasul
DDDDDomnului, ca să locuiască în ţara
lui Iuda. Ci Iohanan, fiul lui Ca-
reah, şi toate căpeteniile oştiri-
lor au luat* pe toată rămăşiţa lui
Iuda care se întorsese din toate na-
ţiunile pe unde fuseseră alungaţi,
ca să locuiască temporar în ţara
lui Iuda: pe bărbaţi şi pe femei
şi pe copii şi pe fiicele* împăra-
tului şi pe orice** suflet pe care
îl lăsase Nebuzaradan, căpetenia
gărzii, cu Ghedalia, fiul lui Ahi-
cam, fiul lui Şafan, şi pe profe-
tul Ieremia şi pe Baruc, fiul lui
Neriia, şi au intrat în ţara Egip-
tului, pentru că n-au ascultat de
glasul DDDDDomnului. Şi au venit pâ-
nă la Tahpanes*.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ieremia în Tahpanes, zicând:
�Ia în mâna ta nişte pietre mari
şi ascunde-le în lut, în cuptorul
de cărămizi care este la intrarea
casei lui Faraon în Tahpanes,
înaintea ochilor bărbaţilor lui Iu-
daa, şi spune-le: Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
«Iată, voi trimite şi voi lua pe
Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, robul* Meu, şi voi pu-
ne tronul lui deasupra pietrelor
acestora pe care le-am ascuns
şi el îşi va întinde cortul împără-
tesc deasupra lor. Şi el va veni*
şi va lovi ţara Egiptului: pe cei

rânduiţi pentru** moarte, la moar-
te; şi pe cei pentru captivitate, la
captivitate; şi pe cei pentru sa-
bie, sabiei! Şi voi aprinde un foc
în casele dumnezeilor* Egiptului
şi elb le va arde, iar pe ei îi va
duce captivi; şi se va acoperi cu
ţara Egiptului cum se îmbracă
păstorul cu haina lui, şi va ieşi de
acolo în pace. Şi va sfărâma stâl-
piic din Bet-Şemeşd � care este în
ţara Egiptului � şi va arde cu foc
casele dumnezeilor Egiptului»�.

! Cuvântul care a fost către
Ieremia cu privire la toţi iudeii
care locuiau în ţara Egiptului,
care locuiau la Migdol* şi la
Tahpanes** şi la Nof� şi în ţara
Patros, zicând: Aşa zice DDDDDom-
nul oştirilor, Dumnezeul lui Isra-
el: �Aţi văzut tot răul pe care
l-am adus asupra Ierusalimului şi
asupra tuturor cetăţilor lui Iuda;
şi, iată, ele sunt în ziua aceasta
un pustiu* şi nimeni nu locuieşte
în ele, din cauza răutăţii lor pe
care au făcut-o, întărâtându-Mă
la mânie, ducându-se să ardă
tămâie*, ca să slujească** altor
dumnezei, pe care nu i-au cunos-
cut nici ei, nici voi, nici părinţii
voştri. Şi i-am trimis* la voi pe
toţi slujitorii Mei, profeţii, tre-
zindu-i de dimineaţă şi trimi-
ţându-i, zicând: «Nu faceţi lucrul
acesta urâcios, pe care Eu îl
urăsc!» Dar ei n-au ascultat, nici
nu şi-au plecat urechea, ca să
se întoarcă de la răutatea lor, ca
să nu ardă tămâie altor dumne-
zei. Şi furia Mea şi mânia Mea
s-au vărsat* şi s-au aprins în ce-
tăţile lui Iuda şi pe străzile Ieru-
salimului şi au ajuns o ruinăe,
o pustietate, ca în ziua aceasta�.
Şi acum, aşa zice DDDDDomnul

Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul
lui Israel: �De ce faceţi un rău
mare împotriva* sufletelor voas-
tre, ca să fie nimiciţi dintre voi,

*Cap. 42.1.

*Cap. 40.11;
40.12.

*Cap. 41.10.
**Cap. 39.10;
40.7.

*Cap. 2.16;
44.1.

*Cap. 25.9;
27.6.
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din mijlocul lui Iuda, bărbat şi
femeie, copil şi prunc, ca să nu vi se
lase nici o rămăşiţă, întărâ-
tându-Mă* la mânie cu lucrările
mâinilor voastre, arzând tămâie
altor dumnezei, în ţara Egiptului,
unde aţi venit să locuiţi tempo-
rar, ca să fiţi nimiciţi şi ca să a-
jungeţi un blestem** şi o batjo-
cură printre toate naţiunile pă-
mântului? Aţi uitat răutăţile pă-
rinţilor voştri şi răutăţile împă-
raţilor lui Iuda şi răutăţile soţii-
lor lor şi răutăţile voastre şi rău-
tăţile soţiilor voastre, pe care
le-au făcut în ţara lui Iuda şi pe
străzile Ierusalimului? Ei nu s-au
smerit nici până în ziua aceasta,
nici nu s-au temut*, nici n-au
umblat în legea Mea şi în rân-
duielile Mele, pe care le-am pus
înaintea voastră şi înaintea pă-
rinţilor voştri�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:
�Iată, Îmi voi întoarcea* faţa îm-
potriva voastră spre rău şi ca să
nimicesc pe tot Iuda. Şi voi lua
rămăşiţa lui Iuda care şi-a în-
dreptat faţa ca să meargă în ţara
Egiptului, să locuiască temporar
acolo; şi vor fi nimiciţi* toţi; vor
cădea în ţara Egiptului; vor fi
nimiciţi de sabie, de foamete, de
la mic până la mare; vor muri de
sabie sau de foamete şi vor fi
o urâciune, o groază şi un bles-
tem** şi o batjocură. Şi voi pe-
depsi* pe cei care locuiesc în ţara
Egiptului, cum am pedepsit Ie-
rusalimul, prin sabie, prin foame-
te şi prin ciumă. Şi nimeni din ră-
măşiţa lui Iuda, care a intrat în ţa-
ra Egiptului ca să locuiască tem-
porar acolo, nu va scăpa, nici nu
va rămâne, ca să se întoarcă în
ţara lui Iuda, unde doreşte sufletul
lorb să se întoarcă, să locuiască
acolo; pentru că nu se vor întoar-
ce* decât cei care vor scăpa�.

Atunci toţi bărbaţii care ştiau

că soţiile lor ardeau tămâie altor
dumnezei şi toate femeile care
erau de faţă, o adunare mare, şi
tot poporul care locuia în ţara
Egiptului, în Patros, i-au răspuns
lui Ieremia, zicând: �Nu te vom
asculta* în ce priveşte cuvântul
pe care ni l-ai spus în Numele
DDDDDomnului, ci vom face negreşit
orice cuvânt care a ieşit din gura
noastră*, arzând tămâie împără-
tesei** cerurilor şi turnându-i da-
ruri de băutură, cum� am făcut
noi şi părinţii noştri, împăraţii
noştri şi căpeteniile noastre, în
cetăţile lui Iuda şi pe străzile Ie-
rusalimului; şi aveam belşug�� de
pâine şi eram bine şi n-am văzut
nici o nenorocire. Dar de când
am încetat să ardem tămâie împă-
rătesei cerurilor şi să-i turnăm da-
ruri de băutură, am dus lipsă
de toate şi pierim de sabie şi de
foamete�.

�Şi când ardeam tămâie împă-
rătesei cerurilor şi-i turnam daruri
de băutură, oare fără soţii noştri
îi făceam turte ca să ne închinăm
eic, şi-i turnam daruri de băutură?�
Şi Ieremia a zis către tot po-

porul, către bărbaţi şi către femei
şi către tot poporul care-i dăduse
acest răspuns, zicând: �Nu de tă-
mâia pe care aţi ars-o în cetăţile
lui Iuda şi pe străzile Ierusali-
mului, voi şi părinţii voştri, îm-
păraţii voştri şi căpeteniile voas-
tre şi poporul ţării, Şi-a amintit
DDDDDomnul şi I s-a suit la inimă? Şi
DDDDDomnul n-a mai putut să îndu-
re*, din cauza răutăţii faptelor
voastre, din cauza urâciunilor pe
care le-aţi făcut; şi ţara voastră a
ajuns un pustiu** şi o groază şi
un blestem, fără locuitori, ca în
ziua aceasta. Pentru că aţi ars tă-
mâie şi pentru că aţi păcătuit
împotriva DDDDDomnului şi n-aţi as-
cultat de glasul DDDDDomnului şi n-aţi
umblat în legea Lui şi în rân-
duielile Lui şi în mărturiile Lui,
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de aceea* a venit peste voi răul
acesta, ca în ziua aceasta�.
Şi Ieremia a zis întregului

popor şi tuturor femeilor: As-
cultaţi cuvântul DDDDDomnului, tot
Iuda, care sunteţi* în ţara Egip-
tului! Aşa vorbeşte DDDDDomnul oş-
tirilor, Dumnezeul lui Israel, zi-
când: �Voi* şi soţiile voastre aţi
şi vorbit cu gura voastră şi aţi şi
împlinit cu mâinile voastre, zi-
când: «Vom împlini negreşit pro-
misiunile noastre pe care le-am
făcuta, ca să ardem tămâie îm-
părătesei cerurilor şi să-i turnăm
daruri de băutură». Vă veţi împli-
ni negreşit promisiunile şi vă
veţi ţine negreşit promisiunile�.
De aceea, ascultaţi cuvântul DDDDDom-
nului, tot Iuda, care locuiţi în ţara
Egiptului: �Iată, am jurat* pe Nu-
mele Meu cel mare�, zice DDDDDomnul,
�că Numele** Meu nu va mai fi
chemat de gura nici unui om
din Iuda în toată ţara Egiptului,
zicând: «Viu este Domnul DDDDDum-
nezeu!» Iată, voi veghea* asupra
lor spre rău, şi nu spre bine; şi
toţi bărbaţii lui Iuda care sunt
în ţara Egiptului vor fi nimiciţi**
de sabie şi de foamete până vor
pieri cu totul. Şi cei care vor scă-
pa* de sabie, puţini la numărb, se
vor întoarce din ţara Egiptului în
ţara lui Iuda; şi toată rămăşiţa lui
Iuda care a venit în ţara Egiptului
ca să locuiască temporar acolo
va cunoaşte al cui cuvânt** se
va împlinic, al Meu sau al lor.
Şi acesta vă va fi semnul�,

zice DDDDDomnul, �că vă voi pedepsi
în locul acesta, ca să cunoaşteţi
că negreşit cuvintele Mele vor
sta* împotriva voastră spre rău�.
Aşa zice DDDDDomnul: �Iată, îl voi da*
pe Faraon Hofra, împăratul Egip-
tului, în mâna vrăjmaşilor lui
şi în mâna celor care îi caută via-
ţa, cum l-am dat pe Zedechia**,
împăratul lui Iuda, în mâna lui

Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului, vrăjmaşul său şi cel care îi
căuta viaţa�.

! Cuvântul* pe care l-a spus
profetul Ieremia lui Baruc, fiul
lui Neriia, când a scris cuvintele
acestea în carte, după cum spu-
nead Ieremia, în anul al patrulea
al lui Ioiachim, fiul lui Iosia,
împăratul lui Iuda, zicând: Aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael către tine, Baruc: �Tu ai zis:
«Vai de mine! pentru că DDDDDomnul
a adăugat întristare la durerea
mea; sunt obosit de suspinul meu
şi nu găsesc odihnă!»�

�Aşa să-i spui: Aşa zice DDDDDom-
nul: «Iată, ce am construit* voi
dărâma şi ce am plantat voi
smulge, adică toată ţara aceasta.
Şi tu cauţi pentru tine lucruri
mari? Nu le căuta! Pentru că, iată,
voi aduce* nenorocire peste ori-
ce făpturăe», zice DDDDDomnul, «dar
ţie îţi voi da viaţa ta ca pradă**,
în toate locurile unde vei merge»�.

! Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către profetul Ieremia cu pri-
vire la naţiuni*.

Despre Egipt, cu privire la oş-
tirea* lui Faraon Neco, împăratul
Egiptului, care era lângă râul Eufrat,
la Carchemiş, pe care Nebucadne-
ţar, împăratul Babilonului, a bătu-
t-o în anul al patrulea al lui Ioiachim,
fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda:

�Pregătiţi scutul* mic şi scutul
mare şi porniţi la luptă!

Înhămaţi caii şi încălecaţi, că-
lăreţilor, şi înşiraţi-vă cu coifuri!
Ascuţiţi suliţele, îmbrăcaţi cămă-
şile de zale!...

De ce îi văd înspăimântaţi, dând
înapoi? Şi vitejii lor sunt doborâţi
şi fug şi nu se uită înapoi. Groaza*
este din toate părţile�, zice DDDDDomnul.

�Cel iute să nu fugă şi cel vi-
teaz să nu scape! Spre nord, lângă
râul Eufrat, s-au poticnit* şi au
căzut.
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" Cine este acesta care se
suie ca Nilul, ale cărui ape se
rostogolesc* ca râurile?

Egiptul se suie ca Nilul şi
apele lui se rostogolesc ca râuri-
le. Şi zice: «Mă voi sui, voi aco-
peri pământul, voi nimici cetatea
şi pe locuitorii ei!»

Suiţi-vă, cailor, şi aruncaţi-vă
cu furie, carelor! Şi să iasă vitejii:
Cuş şi Puta, care mânuiesc scu-
tul, şi ludimiib, care mânuiesc* şi
întind arcul!

Pentru că ziua aceasta este a
Domnului Dumnezeului oştirilor,
o zi* de răzbunare, ca să Se răz-
bune pe potrivnicii Săi; şi sabia**
va mânca şi se va sătura şi se va
îmbăta de sângele lor. Pentru că
Domnul DDDDDumnezeul oştirilor are
o jertfă� în ţara dinspre nord,
lângă râul Eufrat.

Suie-te în Galaad şi ia bal-
sam*, fecioară**, fiică a Egip-
tului! În zadar îţi înmulţeşti doc-
toriile; nu este vindecare� pen-
tru tine.

Naţiunile au auzit de ruşinea
ta şi strigătul tău a umplut pă-
mântul. Pentru că cel viteaz s-a
poticnit de cel viteaz, amândoi
au căzut împreună�.

Cuvântul pe care l-a spus
DDDDDomnul profetului Ieremia de-
spre venirea lui Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, ca să lo-
vească* ţara Egiptului.

Spuneţi în Egipt şi daţi de
ştire în Migdol şi daţi de ştire
în Nof şi în Tahpanes! Ziceţi:
�Înşiră-te* şi pregăteşte-te, pen-
tru că sabia** a mâncat împre-
jurul tău�.

De ce sunt măturaţi cei pu-
ternici ai tăi? N-au putut sta în
picioare, pentru că DDDDDomnul i-a
răsturnat.

El i-a făcut pe mulţi să se po-
ticnească, da, au căzut* unul pes-
te altul; şi au zis: �Ridicaţi-vă şi
să  ne întoarcem la poporul

nostru şi în ţara noastră de naş-
tere, dinaintea sabiei asupritoare!�

Ei au strigat acolo: �Faraon,
împăratul Egiptului, este doar
un vuiet; el a lăsat să treacă tim-
pul hotărât�.

�Viu sunt Eu�, zice Împăratul,
al cărui Nume* este DDDDDomnul oş-
tirilor, �sigur, cum este Taborul
între munţi şi cum este Carmelul
lângă mare, aşa va veni el.

Locuitoare*, fiică a Egiptului,
pregăteşte-ţi bagajele pentru**
captivitate, pentru că Noful va
fi un pustiu şi va fi ars, fără lo-
cuitori.

" Egiptul este o juncă* foar-
te frumoasă! Dar vine tăunul,
vine de la nord**!
Şi oamenii lui plătiţi, în mij-

locul lui, sunt ca viţeii îngrăşaţi.
Pentru că şi ei s-au întors îna-
poi, au fugit împreună, n-au ră-
mas în picioare. Pentru că a ve-
nit peste ei ziua* nenorocirii lor,
timpul cercetării lor.

Glasul* ei va fi ca al unui
şarpec; pentru că ei vor merge
cu o oştire şi vor veni cu securi
împotriva lui, ca tăietorii de
lemne.

Îi vor tăia* pădurea�, zice
DDDDDomnul, �deşi este de nepătruns,
pentru că sunt mai mulţi decât
lăcustele** şi nu se pot număra.

Fiica Egiptului este dată de
ruşine, este dată în mâna popo-
rului de la nord*�.

DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul
lui Israel, zice: �Iată, voi pedepsi
pe Amond din Noe* şi pe Fara-
on şi Egiptul şi pe dumnezeii**
lui şi pe împăraţii lui; da, pe
Faraon şi pe cei care se încred
în el; şi-i voi da* în mâna celor
care le caută viaţa şi în mâna
lui Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, şi în mâna slujitorilor
lui; şi după aceea va fi locuit**
ca în zilele de demult�, zice
DDDDDomnul.
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�Dar tu, robul Meu Iacov, nu
te teme*, nici nu te înspăimânta,
Israele! Pentru că, iată, te voi sal-
va dintr-o ţară îndepărtată şi voi
întoarce sămânţa ta din ţara cap-
tivităţii lor. Şi Iacov se va întoar-
ce şi va avea odihnă şi linişte şi
nimeni nu-l va înspăimânta�.

�Nu te teme, robul Meu Ia-
cov�, zice DDDDDomnul, �pentru că Eu
sunt* cu tine; pentru că voi nimi-
ci cu desăvârşire toate naţiunile
unde te-am împrăştiat, dar pe ti-
ne nu te voi nimici** de tot,
ci te voi mustra� cu judecată şi
nu te voi socoti nicidecum ne-
vinovat�.

Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către profetul Ieremia despre
filisteni*, mai înainte ca** Faraon
să fi lovit Gaza.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, se ridică ape* de la

nord** şi ele se vor face un râu
care se revarsă; şi se vor revăr-
sa peste ţară şi peste tot ce este
în eaa, peste cetate şi peste locui-
torii ei; şi oamenii vor striga şi
toţi locuitorii ţării vor urla

la zgomotul tropăitului* co-
pitelor celor puternicib ai săi, la
uruitul carelor sale, la scârţâitul
roţilor sale. Părinţii nu se vor
uita înapoi după fiii lor, din cau-
za slăbiciunii mâinilor,

din cauza zilei care vine ca să-i
pustiascăc pe toţi filistenii, ca să
nimicească din Tir* şi din Sidon
orice ajutor care rămâne. Pentru
că DDDDDomnul îi va nimici pe filis-
teni, rămăşiţa** insuleid Caftor�.

Peste Gaza a venit* pleşu-
via; Ascalonul** este nimicit, îm-
preună cu rămăşiţa văii lor!� Până
când îţi vei face� tăieturi?

Ah, sabie* a DDDDDomnului, până
când nu vei fi liniştită? Intră în
teaca ta, odihneşte-te şi fii li-
niştită!

Cum să fii liniştită? Pentru că
DDDDDomnul i-a dat* o poruncă; îm-
potriva** Ascalonului şi împo-
triva ţărmului mării � într-acolo
a rânduit-o.

Despre Moab*.
Aşa zice DDDDDomnul oştirilor,

Dumnezeul lui Israel:
�Vai de Nebo**, pentru că

este prădat! Chiriataimul� este
dat de ruşine, este luat; Misga-
bule este dat de ruşine şi este
dărâmat!

Lauda* Moabului nu mai este;
în Hesbon** au plănuit răul îm-
potriva lui: «Veniţi să-l nimicim,
ca să nu mai fie o naţiune!» «Şi
tu, Madmenule, vei fi nimicit, sa-
bia te va urmări».

Glasul unui strigăt* din Horo-
naim: «Pustiire şi nimicire mare!»

Moabul este zdrobit! Micuţii
lui au făcut să se audă un strigăt.

Pentru că de pe suişul* Luhitu-
lui se vor înălţa plânsete peste
plânsete; pentru că la coborâşul
Horonaimului se aude neliniştea
strigătului de nimicire.

Fugiţi*, salvaţi-vă vieţile şi fiţi
ca un despuiatf** în pustiu!

Căci, pentru că te-ai încrezut
în lucrările tale şi în vistieriile ta-
le, vei fi luat şi tu; şi Chemoşg*
va merge în captivitate, preoţii**
săi şi căpeteniile sale împreună.
Şi pustiitorul* va veni asupra

oricărei cetăţi şi nici o cetate nu
va scăpa; şi valea va pieri şi câm-
pia va fi nimicită, cum a spus
DDDDDomnulh.

" Daţi* aripi Moabului ca să
zboare şi să fugă! Şi cetăţile lui
se vor preface într-un pustiu, fără
locuitori.

Blestemat* să fie cel care
face cu neglijenţăi lucrarea DDDDDom-
nului şi blestemat să fie cel
care îşi trage înapoi sabia de la
sânge!
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" Din tinereţea lui, Moabul
a fost netulburat şi a stat liniş-
tit* pe drojdiile lui. Şi n-a fost
turnat din vas în vas, nici nu s-a
dus în captivitate. De aceea, gus-
tul i-a rămas şi mirosul nu i s-a
schimbat.

De aceea, iată, vin zile�, zice
DDDDDomnul, �când voi trimite la el
pritocitori care îl vor pritoci; şi-i
vor goli vasele şi-i vor strica
burdufurile.
Şi Moabul se va ruşina de

Chemoş*, cum s-a ruşinat** casa
lui Israel de Betel�, încrederea
lor�.

" �Cum ziceţi: «Suntem vi-
teji* şi bărbaţi voinici pentru
război»?�

�Moabul* este pustiit şi ce-
tăţile lui s-au înălţat în fuma şi
tinerii lui cei aleşi au coborât la
înjunghiere**�, zice Împăratul�,
al cărui Nume este DDDDDomnul oş-
tirilor.

Nenorocirea Moabului este
aproape să vină şi întristarea lui
se grăbeşte mult.

Toţi cei care îl înconjuraţi,
jeliţi-l! Şi toţi cei care îi cunoaş-
teţi numele, ziceţi: �Cum s-a sfă-
râmat* toiagul cel puternic, nu-
iaua cea frumoasă!�

�Coboară din glorie şi şezi în
secetăb, locuitoare*, fiică a Di-
bonului**. Pentru că prădătorul�
Moabului se suie împotriva ta,
ţi-a sfărâmat întăriturile.

Stai* lângă drum şi veghează,
locuitoare a Aroerului**! Întrea-
bă� pe fugar şi pe cea scăpată.
Spune: «Ce s-a întâmplat?»

S-a ruşinat Moabul, pentru că
este zdrobitc; ţipaţi* şi strigaţi!
Spuneţi în Arnon** că Moabul
este pustiit!
Şi a venit judecata asupra ţă-

rii câmpiei*, asupra Holonului şi
asupra Iahţahului şi asupra Me-
faatului
şi asupra Dibonului şi asupra

lui Nebo şi asupra Bet-Dibla-
taimului
şi asupra Chiriataimului şi

asupra Bet-Gamului şi asupra
Bet-Meonului
şi asupra Cheriiotului* şi asu-

pra Boţrei şi asupra tuturor cetă-
ţilor ţării Moabului, de departe şi
de aproape.

A fost tăiat cornul* Moabu-
lui şi braţul** lui s-a frânt�, zice
DDDDDomnul.

�Îmbătaţi-l*! Pentru că s-a în-
gâmfat împotriva DDDDDomnului. Şi
Moabul se va tăvăli în vărsătura
lui şi va ajunge şi el de râs.
Şi nu ţi-a fost Israel* de bat-

jocură? A fost** el găsit printre
hoţi, de clătinai din cap ori de
câte ori vorbeai despre el?

" Părăsiţi cetăţile şi locuiţi
în stânci*, locuitori ai Moabului,
şi fiţi ca porumbelul** care îşi
face cuibul pe laturile gurii peş-
terii!�

Noi am auzit de îngâmfarea*
Moabului (este foarte mândru),
de înfumurarea lui şi de trufia
lui şi de mândria lui şi de înălţa-
rea inimii lui!

�Eu cunosc furia lui�, zice
DDDDDomnul; �lăudăroşiile lui sunt
zadarnice: ei nu fac* cum spun�.

De aceea voi urla* pentru
Moab şi voi striga pentru tot
Moabul. Se va jeli pentru bărba-
ţii din Chir-Heres.

O, vie* din Sibma, voi plânge
pentru tine mai mult decât am
plâns pentru Iaezer. Ramurile tale
au trecut dincolo de mare, au
ajuns până la marea Iaezerului.
Pustiitorul a căzut asupra fructelor
tale de vară şi asupra viilor tale.
Şi a pierit bucuria* şi veselia

din câmpul roditor şi din ţara
Moabului. Şi am făcut să lip-
sească vinul din teascuri. Nu vor
mai călca acolo cu strigăt de bu-
curie; strigătul nu va fi strigăt de
bucurie!

*Ţef. 1.12.

*Jud. 11.24.
1 Împ. 11.7.
**Osea 10.6.
�1 Împ. 12.29

*Is. 16.6.

*Vers. 8,9,18
**Cap. 50.27
�Cap. 46.18;
51.57.

*Is. 9.4;
14.4,5.

*Is. 47.1.
Cap. 46.19.
**Num. 21.30
Is. 15.2.
�Vers. 8.

*1 Sam. 4.13.
**Deut. 2.36.
�1 Sam. 4.16.

*Is. 16.7.
**Num. 21.13

*Vers. 8.

*Vers. 41.
Amos 2.2.

*Ps. 75.10.
**Ezec. 30.21

*Cap. 25.15;
25.27.

*Ţef. 2.8.
**Cap. 2.26.

*Ps. 55.6-8.
Vers. 9.
**Cânt. 2.14

*Is. 16.6.

*Cap. 50.36.

*Is. 15.5;
16.7,11.

*Is. 16.8,9.

*Is. 16.10.
Ioel 1.12.
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Din cauza strigătului de la
Hesbon*, până la Eleale**, până
la Iahaţ şi-au ridicat glasul, de
la Ţoar� până la Horonaim, până
la Eglat-Şelişia. Pentru că şi ape-
le Nimrimului vor ajunge uscate.

�Şi voi face să înceteze din
Moab�, zice DDDDDomnul, �cel care
jertfeşte* pe înălţime şi cel care
arde tămâie dumnezeilor lui.

De aceea inima* mea va suna
pentru Moab ca fluierele şi ini-
ma mea va suna ca fluierele
pentru bărbaţii din Chir-Heres.
Pentru că belşugul pe care l-a
câştigat** s-a dus.

Pentru că orice cap este chel*
şi orice barbă, rasă; pe toate
mâinile sunt tăieturi, iar pe coap-
se**, sac.

Pe toate acoperişurile Moa-
bului şi în pieţele lui este numai
bocet, pentru că am sfărâmat
Moabul ca pe un vas* de care nu
ai nici o plăcere�, zice DDDDDomnul.

�Ei ţipă: «Cât este de sfărâ-
mat! Cum a întors Moabul spate-
le cu ruşine!» Şi Moabul va fi
de râs şi o groază pentru toţi
cei care-l înconjoară�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, el va zbura ca un vul-

tur* şi îşi va întinde** aripile
peste Moab.

Cheriiotul este luat şi întări-
turile* sunt cucerite şi inima vi-
tejilor Moabului va fi în ziua
aceea ca inima unei femei** în
durerile naşterii.
Şi Moabul va fi distrus, ca să

nu mai fie* un popor, pentru că
s-a îngâmfat împotriva DDDDDomnului.

Frică* şi groapă şi cursă vor
fi asupra ta, locuitor al Moabu-
lui�, zice DDDDDomnul.

�Cel care va fugi de frică va
cădea în groapă şi cel care va ieşi
din groapă va fi prins în cursă.
Pentru că Eu voi aduce* asupra lui,
asupra Moabului, anul cercetăriia

lui�, zice DDDDDomnul.
Fugarii stau fără putere la umbra

Hesbonului, pentru că un foc a
izbucnit* din Hesbon şi o flacără din
mijlocul Sihonului şi a mistuit colţul**
Moabului şi creştetul capului fiilor
răzvrătirii.

Vai de tine*, Moabule! Popo-
rul lui Chemoş a pierit; pentru
că fiii tăi sunt duşi în captivitate şi
fiicele tale sunt captive.

" �Totuşi voi aduce înapoi*
pe cei captivi ai Moabului la
sfârşitul zilelorb�, zice DDDDDomnul.

Până aici este judecata Moa-
bului.

Despre fiii* lui Amon.
Aşa zice DDDDDomnul:
�Nu are Israel fii? Nu are el

moştenitor? De ce moşteneşte
Malcomc** Gaduld şi poporul
său locuieşte în cetăţile lui?

De aceea, iată, vin zile�, zice
DDDDDomnul, �când voi face să se au-
dă un strigăt de război în Raba*
fiilor lui Amon; şi ea va ajunge o
grămadă de ruine şi cetăţilee ei
vor fi arse cu foc. Şi Israel va avea
de moştenire pe cei care l-au
moştenit�, zice DDDDDomnul.
Ţipă, Hesbonule, pentru că

cetatea Ai este pustiită! Strigaţi,
fiice ale Rabei! Încingeţi-vă* cu
sac, jeliţi şi umblaţi încoace şi
încolo înăuntrul împrejmuirilor!
Pentru că Malcom va merge în
captivitate, preoţii** lui şi că-
peteniile lui, împreună.

De ce te lauzi cu văile? Valea
ta se va scurge, fiică* necredin-
cioasă, care se încrede în vis-
tieriile ei, zicând**: �Cine va veni
împotriva mea?�

�Iată, voi aduce asupra ta
frică de la toţi cei din jurul tău�,
zice Domnul DDDDDumnezeul oştiri-
lor, �şi veţi fi alungaţi, fiecare
drept înaintea lui şi nimeni nu-i
va aduna pe fugari.

" Dar, după aceea*, îi voi în-

*Is. 15.4-6.
**Num. 32.3;
32.37.
�Gen. 13.10;
14.2.

*Is. 15.2;
16.12.

*Is. 15.5;
16.11.
**Is. 15.7.

*Is. 15.2,3.
Cap. 47.5.
**Gen. 37.34

*Cap. 22.28.

*Deut. 28.49.
Cap. 49.22.
Dan. 7.4.
Osea 8.1.
Hab. 1.8.
**Is. 8.8.

*Vers. 24.
**Is. 13.8; 21.3
Cap. 30.6;
49.22,24;
50.43; 51.30.
Mica 4.9.

*Ps. 83.4.
Is. 7.8.

*Is. 24.17,18.

*Cap. 11.23.

*Num. 21.28
**Num. 24.17

*Num. 21.29

*Cap. 49.6;
49.39.

*Ezec. 21.28;
25.2.
Amos 1.13.
Ţef. 2.8,9.
**1 Împ. 11.33.
Amos 1.13;
5.26.

*Ezec. 25.5.
Amos 1.14.

*Is. 32.11.
Cap. 4.8;
6.26.
**Cap. 48.7.
Amos 1.15.

*Cap. 3.14;
7.24.
**Cap. 21.13

*Cap. 48.47.
Vers. 39.
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toarce pe cei captivia ai fiilor lui
Amon�, zice DDDDDomnul.

Despre Edom*.
Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Nu mai este** înţelepciune

în Teman? A pierit� sfatul de la cei
chibzuiţi? S-a dus înţelepciunea lor?

Fugiţi*, locuitori ai Dedanu-
lui**! Întoarceţi-vă înapoi, ascun-
deţi-vă în locuri adânci! Pentru că
voi aduce nenorocirea lui Esau
asupra lui, la timpul când îl voi
cerceta.

Dacă ar fi venit culegătorii*
de struguri la tine, nu ar fi lăsat
boabe de cules? Dacă ar fi venit
hoţii noaptea, ar fi stricat cât ar
fi vrut.

Dar* Eu l-am despuiat pe Esau,
am descoperit locurile lui ascun-
se, încât nu se va putea** ascunde.
Sămânţa lui este pustiită, şi fraţii
lui, şi vecinii lui; şi el nu mai este.

Lasă-i pe orfanii tăi! Eu îi voi
ţine vii; şi văduvele tale să se în-
creadă în Mine�.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, cei a căror judecată nu era
să bea paharul* îl vor bea negre-
şit. Şi eşti tu acela care să rămâ-
nă cu totul nepedepsitb**? Nu
vei rămâne nepedepsit, ci vei bea
negreşit. Pentru că am jurat* pe
Mine Însumi�, zice DDDDDomnul, �că
Boţra** va ajunge o groază, o bat-
jocură, un pustiu şi un blestem şi
toate cetăţile ei vor fi dărâmături
pentru totdeauna�.

Am auzit o ştire* de la DDDDDom-
nul şi un sol este trimis printre
naţiuni: �Adunaţi-vă şi veniţi îm-
potriva ei şi ridicaţi-vă la luptă!�

�Pentru că, iată, te-am făcut
mic printre naţiuni, dispreţuit
printre oameni.

Groazac ta, mândria inimii ta-
le te-au amăgit, pe tine, care lo-
cuieşti în crăpăturile stâncii, care
te-ai aşezat pe înălţimea dealu-

lui. Chiar* dacă îţi vei face cuibul**
înalt, ca vulturul, de acolo� te voi
da jos�, zice DDDDDomnul.

�Şi Edomul va fi o groază;
oricine* va trece pe lângă el se va
îngrozi şi va fluiera pentru toate
plăgile lui.

Ca* la surparea Sodomei şi
Gomorei şi a cetăţilor vecine lor�,
zice DDDDDomnul, �nici un om nu va
trăi acolo şi nici un fiu al omu-
lui nu va locui temporar în el.

Iată, el se va sui* ca un leu
din umflarea** Iordanului împo-
triva locuinţei tari; pentru că
deodată îl voi face să fugă din
ead. Şi cine este un om ales pe
care să-l pun peste el? Pentru că
cine� este ca Mine? Şi cine-Mi va
hotărî timpul? Şi cine este păsto-
rul care să stea�� înaintea Mea?�

De aceea ascultaţi* planul
DDDDDomnului pe care l-a făcute împo-
triva Edomului şi gândurile Lui pe
care le-a avutf împotriva locuito-
rilor Temanului. De nu-i vor trage
cei mici ai turmei! De nu le va
pustii El locuinţag, din cauza lor.

Se zguduie* pământul de vu-
ietul căderii lor; este un strigăt,
glasul lui se aude lah Marea Roşie.

Iată, se va sui şi va zbura ca
un vultur* şi îşi va întinde aripile
împotriva Boţrei. Şi în ziua aceea
inima vitejilor Edomului va fi ca ini-
ma unei femei în durerile naşterii.

Despre Damasc*.
Hamatul şi Arpadul s-au ruşi-

nat; pentru că au auzit o veste rea,
s-au topit. Este frământare pe
mare**; ea nu poate sta liniştită.

Damascul a slăbit, se întoarce
să fugă şi l-a cuprins panica;
strâmtorarea* şi durerile au pus
stăpânire pe el, ca pe o femeie
în durerile naşterii.

Cum n-a fost cruţati oraşul*
laudei, cetatea bucuriei mele!

�De aceea, tinerii* ei vor că-

*Ezec. 25.12
**Obad. 8.
�Is. 19.11.

*Vers. 30.
**Cap. 25.23

*Obad. 5.

*Mal. 1.3.
**Is. 17.14.

*Cap. 25.15.
**Cap. 25.28;
25.29.
Obad. 16.

*Gen. 22.16.
Is. 45.23.
Amos 6.8.
**Is. 34.6;
63.1.

*Obad. 1-3.

*Obad. 4.
**Iov 39.27.
�Amos 9.2.

*Cap. 18.16;
50.13.

*Gen. 19.24;
19.25.
Deut. 29.23.
Cap. 50.40.
Amos 4.11.

*Cap. 50.44.
**Cap. 12.5.
�Ex. 15.11.
��Iov 41.10.

*Cap. 50.45.

*Cap. 50.46.

*Cap. 4.13;
48.40,41.

*Is. 17.1;
37.13.
Amos 1.3.
Zah. 9.1,2.
**Is. 57.20.

*Is. 13.8.
Cap. 4.31; 6.24;
30.6; 48.41.

*Cap. 33.9;
51.41.
*Cap. 50.30;
51.4.
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a Lit. �captivitatea�    b Sau �să fie socotit cu totul nevinovat�    c Conştiinţa că inspiri groază
d Sau �din el�, adică din Edom    e Lit. �l-a plănuit�    f Lit. �le-a gândit�    g Sau �păşunea�    h Sau �în�
i Lit. �părăsit�
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dea pe străzile ei şi toţi bărbaţii
de război vor fi nimiciţi în ziua aceea�,
zice DDDDDomnul oştirilor.

�Şi voi aprinde un foc* în zi-
dul Damascului şi va mistui pa-
latele lui Ben-Hadad�.

Despre Chedar* şi despre îm-
părăţiile Haţorului, pe care le-a
lovit Nebucadneţar, împăratul
Babilonului.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Ridicaţi-vă, suiţi-vă împo-

triva Chedarului şi jefuiţi pe fiii**
răsăritului!

Le vor lua corturile* şi tur-
mele, le vor lua covoarele şi toa-
te vasele şi cămilele. Şi vor stri-
ga către ei: «Groază** din toate
părţile!»

Fugiţi*, duceţi-vă foarte de-
parte, ascundeţi-vă în locuri a-
dânci, locuitori ai Haţorului!�,
zice DDDDDomnul. �Pentru că Nebu-
cadneţar, împăratul Babilonului,
a făcuta un plan împotriva voas-
tră şi a născocitb un gând îm-
potriva voastră.

Ridicaţi-vă, suiţi-vă împotriva
naţiunii* liniştite, care locuieşte în
siguranţă�, zice DDDDDomnul, �care nu
are nici porţi, nici zăvoare; ei
locuiesc** singuri.
Şi cămilele lor vor fi de pra-

dă şi mulţimea vitelor lor de jaf.
Şi-i voi împrăştia* în toate vântu-
rile pe cei care** au colţurile pă-
rului tăiate şi le voi aduce ne-
norocirea din toate părţile lor�,
zice DDDDDomnul.

�Şi Haţorul* va fi o vizuină
de şacali, un pustiu pentru tot-
deauna. Omul** nu va trăi acolo
şi nici un fiu al omului nu va lo-
cui temporar în el�.

Cuvântul DDDDDomnului care a fost
către profetul Ieremia despre
Elam*, la începutul împărăţiei
lui Zedechia, împăratul lui Iuda,
zicând:

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Iată, voi frânge arcul Ela-

mului*, căpeteniac puterii lor.
Şi voi aduce asupra Elamului

cele patru vânturi de la cele patru
margini ale cerurilor şi-i voi îm-
prăştia în toate aceste vânturi*. Şi
nu va fi nici o naţiune la care să nu
vină cei alungaţi ai Elamului.
Şi voi face să se îngrozească

Elamul înaintea vrăjmaşilor lor
şi înaintea celor care le caută via-
ţa. Şi voi aduce nenorocirea a-
supra lor, aprinderea mâniei
Mele�, zice DDDDDomnul. �Şi voi tri-
mite* sabia după ei, până când
îi voi nimici.
Şi voi pune tronul Meu în

Elam* şi voi nimici de acolo pe
împărat şi pe căpetenii�, zice
DDDDDomnul.

" �Dar va fi aşa: la sfârşi-
tul* zilelor îi voi întoarce pe cap-
tivii Elamului�, zice DDDDDomnul.

! Cuvântul pe care l-a spus
DDDDDomnul despred Babilon*, de-
spred ţara caldeenilor, prin pro-
fetul Ieremia.

" Spuneţi printre naţiuni şi
daţi de ştire şi ridicaţi un steag!
Daţi de ştire, nu ascundeţi! Ziceţi:
�Babilonul este luat! Bele* este
dat de ruşine, Merodacule este
sfărâmatf! Idolii** lui s-au ru-
şinat, chipurile lui au fost sfă-
râmate!

Pentru că o naţiune* se suie
împotriva lui de la nord**; ea îi
va face ţara un pustiu şi nu va fi
nici un locuitor în ea. De la om şi
până la animal au fugit, s-au dus�.

" �În zilele acelea şi în tim-
pul acela�, zice DDDDDomnul, �fiii lui
Israel vor veni, ei şi fiii lui Iuda*
împreună, vor merge** pe cale
plângând şi-L vor căuta� pe DDDDDom-
nul Dumnezeul lor.

Vor întreba de Sion, cu faţa
îndreptată într-acolo, zicând:
«Veniţi şi să ne alipim de DDDDDom-
nul cu un legământ* etern, care
nu va fi uitat».

Poporul Meu a fost o turmă

*Amos 1.4.

*Is. 21.13.
**Jud. 6.3.
Iov 1.3.

*Ps. 120.5.
**Cap. 6.25;
46.5.

*Vers. 8.

*Ezec. 38.11.
**Num. 23.9
Deut. 33.28.
Mica 7.14.

*Vers. 36.
Ezec. 5.10.
**Cap. 9.26;
25.23.

*Cap. 9.21;
10.22.
Mal. 1.3.
**Vers. 18.

*Cap. 25.25.
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de oi* pierdute; păstorii lor i-au
rătăcit, i-au abătut** pe munţia.
Au mers de la munte la deal,
şi-au uitat locul de odihnă.

Toţi cei care i-au găsit, i-au
mâncat*; şi vrăjmaşii lor au zis**:
«Nu noi suntem vinovaţi�, pen-
tru că ele au păcătuit împotriva
DDDDDomnului, locuinţa dreptăţii��, şi
împotriva DDDDDomnului, speran-
ţa*� părinţilor lor».

" Fugiţi* din mijlocul Babilo-
nului şi ieşiţi din ţara caldeenilor!
Şi fiţi ca ţapii înaintea turmei!

Pentru că, iată, Eu voi ridica*
şi voi face să se suie împotriva
Babilonului o adunătură de naţi-
uni mari din ţara de la nord şi
se vor rândui** de bătaie împo-
triva lui: el va fi luat de acolo.
Săgeţile lor vor fi ca ale vitea-
zului priceput: nici una nu se va
întoarce� goalăb.
Şi Caldeea va fi o pradă:

toţi* cotropitorii ei se vor în-
destula�, zice DDDDDomnul.

�Pentru că v-aţi bucurat*, pen-
tru că v-aţi veselit, voi, cotropi-
tori ai moştenirii Mele, pentru
că aţi zburdat ca junca** în iarbă
şi aţi nechezat ca armăsariic,

mama voastră se va ruşina
foarte mult, cea care v-a născut
va fi acoperită de dispreţ. Iată,
va fi cea mai de pe urmă dintre
naţiuni, un pustiu, un pământ
sterp şi o pustietate.

Din cauza mâniei DDDDDomnului
nu va fi locuită, ci va fi* cu totul
un pustiu. Oricine** va trece pe
lângă Babilon va fi uimit şi va
fluiera pentru toate plăgile lui.

" Înşiraţi-vă* împotriva Ba-
bilonului de jur-împrejur, voi
toţi** care încordaţi arcul! Tra-
geţi asupra lui, nu cruţaţi săgeţi-
le, pentru că a păcătuit împotri-
va DDDDDomnului.

Scoateţi strigăte împotriva lui
de jur-împrejur. El şi-a ridicat*
mâiniled, întăriturile lui cad, zi-
durile** lui se dărâmă. Pentru că
aceasta este răzbunarea� DDDDDom-
nului. Răzbunaţi-vă pe el! Face-
ţi-i cum�� v-a făcut el!

Nimiciţi din Babilon pe se-
mănător şi pe cel care mânuieşte
secera în timpul secerişului! Să
se întoarcă* fiecare la poporul
său şi să fugă fiecare în ţara lui,
dinaintea sabiei asupritoare.

" Israel este o oaie alunga-
tăe*. Leii l-au vânat**. Mai întâi
l-a mâncat împăratul� Asiriei şi
la urmă acest Nebucadneţar��,
împăratul Babilonului, i-a sfărâ-
mat oasele�.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

�Iată, voi pedepsi pe împăra-
tul Babilonului şi ţara lui, cum
am pedepsit pe împăratul Asiriei.
Şi voi întoarce* pe Israel la

păşunea lui şi va paşte pe Car-
mel şi pe Basan şi sufletul lui se
va îndestula pe muntele lui Efra-
im şi în Galaad.

În zilele acelea şi în timpul
acela�, zice DDDDDomnul, �nelegiui-
rea* lui Israel se va căuta şi nu va
fi; şi păcatele lui Iuda, şi nu se vor
găsi. Pentru că îi voi ierta pe ace-
ia pe care îi voi lăsa rămăşiţă**�.

" �Suie-te împotriva ţării de
două ori răzvrătitef*, împotriva
ei şi împotriva locuitorilor ţării
pedepseig. Pustieşte şi nimiceşte
totul după ei�, zice DDDDDomnul, �şi
fă după tot ce ţi-am poruncit**�.

Un glas* de luptă este în ţară
şi nimicire mare!

Cum s-a rupt şi s-a sfărâmat
ciocanul* întregului pământ!
Cum a ajuns Babilonul de groa-
ză printre naţiuni!

�Ţi-am întins o cursă şi tu,

*1 Cr. 29.24.
2 Cr. 30.8.
Plân. 5.6.
Ezec. 17.18.
**Cap. 51.58
�Cap. 51.6;
51.11.
��Ps. 137.8.
Apoc.18.6.

*Is. 13.14.
Cap. 51.9.

*Vers. 6.
**Cap. 2.15.
�2 Împ. 17.6
��2 Împ. 24.10;
24.14.

*Is. 65.10.
Cap. 33.12.
Ezec. 34.13;
34.14.

*Cap. 31.34.
**Is. 1.9.

*Ezec. 23.23
**2 Sam. 16.11
2 Împ. 18.25.
2 Cr. 36.23.
Is. 10.6;
44.28; 48.14.
Cap. 34.22.

*Cap. 51.54.

*Is. 14.6.
Cap. 51.20.
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*Is. 53.6.
Vers. 17.
1 Pet. 2.25.
**Cap. 2.20;
3.6,23.

*Ps. 79.7.
**Cap. 40.2;
40.3.
Zah. 11.5.
�Cap. 2.3.
Dan. 9.16.
��Ps. 90.1;
91.1.
*�Ps. 22.4.

*Is. 48.20.
Cap. 51.6,45.
Zah. 2.6,7.
Apoc. 18.4.

*Cap. 25.14;
51.27.
**Vers. 14,29
�2 Sam. 1.22

*Apoc. 17.16

*Is. 47.6.
**Osea 10.11

*Cap. 25.12.
**Cap. 49.17

*Vers. 9.
Cap. 51.2.
**Cap.49.35
Vers. 29.
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a Sau �i-au făcut să rătăcească pe munţii corupţiei�, aluzie la idolatria de pe înălţimi    b Fără efect    c Lit.
�ca cei puternici�    d S-a predat; lit. �şi-a dat mâna�    e Sau �o turmă risipită�    f Sau �ţării apostaziei�; ebr.
�Merathaim�, unii îl consideră un nume simbolic al Babilonului apostat    g Sau �locuitorilor din Pecod�
(�Pedeapsă�, ca nume al unei localităţi)
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Babilonule, ai şi fost prins şi nu
ţi-ai dat seama*. Ai fost găsit şi
ai şi fost prins, pentru că ai lup-
tat împotriva DDDDDomnului�.

DDDDDomnul Şi-a deschis vistieria
şi a scos armele* mâniei Sale;
pentru că Domnul DDDDDumnezeul oş-
tirilor are o lucrare în ţara cal-
deenilor.

" Veniţi împotriva lui din ori-
ce parte, deschideţi-i grânarele!
Puneţi-l în grămezi, ca snopii, şi
nimiciţi-l cu desăvârşirea; să nu
rămână nici o rămăşiţă din el!

Ucideţi-i toţi taurii*: să co-
boare la înjunghiere! Vai de ei!
Pentru că le-a venit ziua, timpul
pedepsirii** lor.

Este glasul fugarilor şi al celor
scăpaţi din ţara Babilonului, ca să
vestească* în Sion răzbunarea
DDDDDomnului Dumnezeului nostru,
răzbunarea templului Său!

" Chemaţi împreună arcaşii
împotriva Babilonului, pe toţi*
cei care încordează arcul! Aşe-
zaţi-vă tabăra împotriva lui de
jur-împrejur! Să nu scape ni-
meni din el! Răsplătiţi-i** după
fapta lui, faceţi-i după toate câte
a făcut, pentru că s-a îngâmfat�
împotriva DDDDDomnului, împotriva
Sfântului lui Israel.

�De aceea tinerii* lui vor că-
dea pe străzile lui şi toţi bărbaţii
lui de război vor fi nimiciţi în
ziua aceea�, zice DDDDDomnul.

�Iată, Eu sunt împotriva ta,
mândrieb!� zice Domnul DDDDDumne-
zeul oştirilor, �pentru că ţi-a venit
ziua*, timpul ca să te pedepsesc.
Şi mândria se va poticni şi va

cădea şi nimeni nu o va ridica.
Şi voi aprinde* un foc în cetăţi-
le lui şi-i va mistui toate împre-
jurimile�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Fiii lui Israel şi fiii lui Iuda

au fost asupriţi împreună; şi
toţi cei care i-au luat captivi i-au

ţinut; ei au refuzat să le dea dru-
mul�.

Răscumpărătorul lor este pu-
ternic*; Numele** Lui este DDDDDom-
nul oştirilor. El le va apăra în-
tr-adevăr cauza, ca să dea odih-
nă ţării, şi va aduce nelinişte
locuitorilor Babilonului.

�O sabie este asupra calde-
enilor�, zice DDDDDomnul, �şi asupra
locuitorilor Babilonului şi asu-
pra căpeteniilor* lui şi asupra
înţelepţilor** lui!

O sabie este asupra minci-
noşilor* şi ei vor ajunge nebuni!
O sabie este asupra vitejilor lui
şi ei se vor înspăimânta!

O sabie este asupra cailor lui
şi asupra carelor lui şi asupra în-
tregului popor* amestecat care
este în mijlocul lui şi vor ajun-
ge** ca femeile! O sabie este asu-
pra vistieriilor lui şi vor fi jefuite!

Uscăciune* este asupra apelor
lui şi ele vor seca! Pentru că este
o ţară de chipuri** cioplite şi ei
sunt nebuni după idoli înfrico-
şători.

De aceea, fiarele* sălbatice
ale deşertului şi şacalii vor locui
acolo şi struţiic vor locui în el;
şi niciodată nu va mai fi locu-
it**; şi nu va fi locuit din genera-
ţie în generaţie�.

�După cum* a surpat Dum-
nezeu Sodoma şi Gomora şi ce-
tăţile lor vecine�, zice DDDDDomnul,
�tot aşa nici un om nu va trăi a-
colo şi nici un fiu al omului nu
va locui temporar în el�.

" Iată, un popor* vine de la
nord şi o naţiune mare şi împăraţi
mulţi se vor ridica de la marginile
pământului!

Ei poartă arcul* şi suliţa, sunt
cruzi** şi nu arată milă; glasul�
lor mugeşte ca marea şi ei înca-
lecă pe cai, înşiraţi ca un bărbat
gata de luptă, împotriva ta, fiică
a Babilonului.

*Cap. 51.8;
51.31,39,57.
Dan. 5.30,31.

*Is. 13.5.

*Ps. 22.12.
Is. 34.7.
Cap. 46.21.
**Cap. 48.44
Vers. 31.

*Cap. 51.10;
51.11.

*Vers. 14.
**Vers. 15.
Cap. 51.56.
Apoc. 18.6.
�Is. 47.10.

*Cap. 49.26;
51.4.

*Vers. 27.

*Cap. 21.14.
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*Cap. 25.20;
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Ezec. 30.5.
**Cap. 51.30
Naum 3.13.

*Is. 44.27.
Cap. 51.32;
51.36.
Apoc. 16.12.
**Vers. 2.
Cap. 51.44;
51.47,52.

*Is. 13.21;
13.22; 34.14.
Cap. 51.37.
Apoc. 18.2.
**Is. 13.20.
Cap. 25.12.

*Gen. 19.25.
Is. 13.19.
Cap. 49.18;
51.26.

*Vers. 9.
Cap. 6.22;
25.14; 51.27.
Apoc. 17.16.

*Cap. 6.23.
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�Is. 5.30.
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Împăratul Babilonului a auzit
ştirea despre ei şi mâinile lui au
slăbit; l-a cuprins strâmtorarea*,
durerea ca a unei femei la naştere.

�Iată, el se va sui* ca un leu,
din umflareaa Iordanului, împo-
triva locuinţei tari; pentru că
deodată îi voi face să fugă din
el. Şi cine este un om ales, pe care
să-l pun peste el? Pentru că cine**
este ca Mine? Şi cine Îmi va ho-
tărî timpul? Şi cine este păstorul
care să stea înaintea Mea?�

De aceea, ascultaţi planul*
DDDDDomnului, pe care l-a făcutb îm-
potriva Babilonului, şi gându-
rile Lui pe care le-a avutc îm-
potriva ţării caldeenilor; cei
mici ai turmei îi vor trage şi El
le va pustii locuinţad, din cau-
za lor!

Se zguduie pământul de vu-
ietul* luării Babilonului şi un stri-
găt s-a auzit printre naţiuni.

Aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, voi ridica un vânt* ni-

micitor împotriva Babilonului şi
împotriva celor care locuiesc în
inima împotrivitorilor Meie.
Şi voi trimite la Babilon stră-

inif care-l vor vântura* şi-i vor go-
li ţara. Pentru că în ziua** ne-
cazului vor fi împotriva lui de
jur-împrejur!

Să-şi întindă* arcaşul arcul
împotriva celui care îl întinde şi
împotriva celui care se ridică în
cămaşa lui de zale! Şi nu cruţaţi
pe tinerii lui! Nimiciţi cu totul
întreaga** lui oştire!
Şi cei ucişi vor cădea în ţara

caldeenilor şi cei străpunşi* pe
străzile ei.

Pentru că Israel nu este pă-
răsitg, nici Iuda, de Dumnezeul
său, de DDDDDomnul oştirilor, deşi ţa-
ra lor este plină de vină împo-
triva Sfântului lui Israel�.

Fugiţi* din mijlocul Babilo-

nului şi salvaţi-vă fiecare viaţa;
nu fiţi nimiciţi în nelegiuirea lui!
Pentru că acesta este timpul**
răzbunării DDDDDomnului: El îi va
da� o răsplată.

" Babilonul* a fost în mâna
DDDDDomnului un potir de aur, care
îmbăta tot pământul. Din vinul
lui au băut** naţiunile. De aceea
naţiunile au înnebunit�.

Deodată a căzut* Babilonul
şi s-a prăbuşit! Plângeţi-l**, adu-
ceţi balsam� pentru durerea lui,
dacă aşa s-ar putea vindeca.

Am căutat să vindecăm Ba-
bilonul, dar nu s-a vindecat. Pă-
răsiţi-l şi să mergem* fiecare în
ţara sa! Pentru că judecata** lui
ajunge până la ceruri şi se înalţă
până la nori.

DDDDDomnul a scos* la lumină
dreptăţile noastre. Veniţi să fa-
cem cunoscut** în Sion fapta
DDDDDomnului Dumnezeului nostru.

" Ascuţiţi* săgeţile, umpleţi
tolbeleh! DDDDDomnul a trezit** duhul
împăraţilor mezilor, pentru că
gândul� Său este împotriva Ba-
bilonului, ca să-l nimicească; pen-
tru că aceasta este răzbunarea��
DDDDDomnului, răzbunarea pentru tem-
plul Său.

Ridicaţi* un steag împotriva
zidurilor Babilonului, întăriţi pa-
za, puneţi păzitori, pregătiţi cur-
sele! Pentru că DDDDDomnul a gândit
şi a şi făcut ce a spus împotriva
locuitorilor Babilonului.

Tu*, cel bogat în comori, care
locuieşti pe ape multe, ţi-a venit
sfârşitul, măsura lăcomiei tale.

DDDDDomnul oştirilor a jurat* pe
Sine Însuşii, zicând: �De nu te
voi umple de oameni ca** de lă-
custej, şi ei vor scoate� un strigăt
de război împotriva ta!�

"  El a făcut* pământul cu
puterea Sa, a întemeiat lumea
cu înţelepciunea Sa şi a întins**
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*Cap. 49.24.

*Cap. 49.19.
**Iov 41.10.

*Is. 14.24.
Cap. 51.11.

*Apoc. 18.9.

*2 Împ. 19.7.
Cap. 4.11.

*Cap. 15.7.
**Cap. 50.14

*Cap. 50.14.
**Cap. 50.21

*Cap. 49.26;
50.30,37.

*Cap. 50.8.
Apoc. 18.4.

**Cap. 50.15;
50.28.
�Cap. 25.14.

*Apoc. 17.4.
**Apoc. 14.8
�Cap. 25.16.

*Is. 21.9.
Apoc. 14.8.
**Cap. 48.20
Apoc. 18.9;
18.11,19.
�Cap. 46.11.

*Is. 13.14.
Cap. 50.16.
**Apoc. 18.5

*Ps. 37.6.
**Cap. 50.28

*Cap. 46.4.
**Is. 13.17.
Vers. 28.
�Cap. 50.45.
��Cap. 50.28

*Naum 2.1;
3.14.

*Apoc. 17.1;
17.15.

*Cap. 49.13.
Amos 6.8.
**Naum 3.15
�Cap. 50.15.

*Gen. 1.1,6.
Cap. 10.12.
**Iov 9.8.
Ps. 104.2.
Is. 40.22.
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a Sau �mândria�      b Lit. �l-a plănuit�    c Lit. �le-a gândit�    d Sau �păşunea�      e Sau �care locuiesc în Lev-
Kamai� (probabil un nume enigmatic pentru caldeeni)    f Sau �vânturători�    g Lit. �în văduvie�    h Lit.
�umpleţi scuturile� cu braţul sau cu trupul    i Lit. �pe sufletul Său�    j Sau �de omizi�

51Babilonul
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cerurile cu priceperea Sa.
La sunetul* glasului Său este

un vuiet de ape în ceruri şi El ridi-
că** nori de la capătul pământu-
lui; El face fulgere pentru ploaie
şi scoate vântul din vistieriile Lui.

Orice om* a ajuns fără minte,
încât nu are nici o cunoştinţă; orice
argintar este dat de ruşine
cu chipul lui cioplit. Căci chipul**
lui turnat este o minciună; şi nu este
nici o suflare în ele.

Ele sunt deşertăciune*, lucra-
re care amăgeştea, la timpul pe-
depsirii lor vor pieri.

Partea lui Iacov nu este* ca
ele. Pentru că El este Cel care a
întocmit toate lucrurile şi Israel
este toiagulb moştenirii Lui. Nu-
mele Lui este DDDDDomnul oştirilor.

" �Tu* eşti ciocanul Meu, ar-
mele de război; şi prin tine voi
sfărâma naţiunile şi prin tine
voi nimici împărăţiile;
şi prin tine voi sfărâma calul

şi pe călăreţul lui; şi prin tine
voi sfărâma carul şi pe cel care
îl conduce;
şi prin tine voi sfărâma pe

bărbat şi pe femeie; şi prin tine
voi sfărâma pe bătrân* şi pe tâ-
năr; şi prin tine voi sfărâma pe
fecior şi pe fecioară;
şi prin tine voi sfărâma pe

păstor şi turma lui; şi prin tine voi
sfărâma pe plugar şi perechea lui
de boi; şi prin tine voi sfărâma
pe guvernatori şi pe căpeteniic.
Şi voi răsplăti* Babilonului

şi tuturor locuitorilor Caldeii tot
răul lor pe care l-au făcut în Sion,
înaintea ochilor voştri�, zice
DDDDDomnul.

�Iată, zice DDDDDomnul, Eu sunt
împotriva ta, munte* nimicitord,
care nimiceşti tot pământul. Şi
Îmi voi întinde mâna împotriva
ta şi te voi prăvăli de pe stânci
şi te voi preface** într-un mun-
te ars.

Şi nu se va lua din tine piatră
pentru unghi, nici piatră pentru
temelii, pentru că vei fi* pustiuri
pentru totdeauna�, zice DDDDDomnul.

" �Înălţaţi* un steag în ţară,
sunaţi din trâmbiţă printre na-
ţiuni, pregătiţie** naţiunile împo-
triva lui, chemaţi împotriva lui
împărăţiile� Araratului, ale Mi-
niului şi ale Aşchenazului! Puneţi
împotriva lui un comandant! Fa-
ceţi să înainteze caii ca lăcustele
zbârlite!

Pregătiţie împotriva lui na-
ţiunile, pe împăraţii* mezilor, pe
guvernatorii lor şi pe toate căpe-
teniile lor şi toată ţara stăpâni-
rii lor�.
Şi ţara se cutremură şi este în

chin ca de naştere! Pentru că pla-
nurile DDDDDomnului împotriva Babi-
lonului se împlinesc, ca să prefa-
că* pământul Babilonului într-un
pustiu fără locuitori.

Vitejii Babilonului au înce-
tat să lupte. Ei stau în întărituri,
le-a pierit puterea, au ajuns ca*
femeile; au dat foc locuinţelor lui;
zăvoarele lui sunt sparte**.

Alergător* aleargă să întâm-
pine pe alergător şi vestitor în-
tâmpină pe vestitor ca să anunţe
împăratului Babilonului că ceta-
tea lui este luată în întregime;
şi trecătorile* sunt luate şi au

ars cu foc păpurişurile şi bărbaţii
de război sunt înspăimântaţi.

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

�Fiica Babilonului este ca* o
arie în timpul când este călca-
tă** în picioare. Încă puţin şi va
veni timpul secerişului� ei�.

" �Nebucadneţar, împăratul
Babilonului, m-a mâncat*, m-a
zdrobit, m-a făcut un vas gol;
m-a înghiţit ca un balaur, şi-a
umplut pântecele cu bunătăţile
mele, m-a aruncat.

Violenţa făcută faţă de mine

*Cap. 10.13.
**Ps. 135.7.

*Cap. 10.14.
**Cap. 50.2.

*Cap. 10.15.

*Cap. 10.16.

*Is. 10.5,15.
Cap. 50.23.

*2 Cr. 36.17.

*Cap. 50.15;
50.29.

*Is. 13.2.
Zah. 4.7.
**Apoc. 8.8.
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50.39,40.
Vers. 43.

*Is. 19.16.
Cap. 48.41;
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**Plân. 2.9.
Amos 1.5.
Naum 3.13.

*Cap. 50.24.

*Cap. 50.38.

*Is. 21.10.
Amos 1.3.
Mica 4.13.
**Is. 41.15.
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�Is. 17.5.
Osea 6.11.
Apoc. 14.15;
14.18.

*Cap. 50.17.
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a Sau �de batjocură�    b Sau �seminţia�    c Cuvântul persan �segan� înseamnă căpetenie peste o
provincie (şi în vers. 28 şi 57)    d Sau �munte al corupţiei�    e Lit. �sfinţiţi� (puneţi deoparte)



847

IEREMIA

şi faţă de carnea mea să fie asu-
pra Babilonului�, va zice locui-
toarea Sionului. Şi: �Sângele meu
să fie asupra locuitorilor din Cal-
deea�, va zice Ierusalimul.

De aceea aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, îţi voi apăra cauza* şi

te voi răzbuna negreşit; şi-i voi
usca** mareaa şi-i voi seca iz-
vorul.
Şi Babilonul* va ajunge o gră-

madă de ruine, o vizuină de şa-
cali, o groază** şi o pricină de
fluierare, fără nici un locuitor.

Vor răcni împreună ca leii ti-
neri, vor striga ca puii de leu.

Când vor fi înfierbântaţi, le
voi pregăti băutura şi-i voi îm-
băta*, ca să se înveselească şi să
doarmă un somn pentru totdea-
una şi să nu se mai trezească�,
zice DDDDDomnul.

�Îi voi coborî ca pe miei la în-
junghiere, ca pe berbeci şi ţapi�.

" Cum a fost luat* Şeşaculb!
Şi cum a fost cucerită lauda**
întregului pământ! Cum a ajuns
Babilonul o groază printre na-
ţiuni!

Marea s-a înălţat peste Babi-
lon; a fost acoperit de mulţimea*
valurilor ei.

Cetăţile* lui au ajuns o groa-
ză, un pământ uscat şi o ruină,
o ţară în care nu trăieşte nici
un om şi prin care nu trece nici
un fiu al omului.

�Şi voi pedepsi* pe Bel în
Babilon şi voi scoate din gura
lui ce a înghiţit. Şi naţiunile nu
se vor mai îngrămădi la el; şi
zidul** Babilonului va cădea.

Ieşiţi* din mijlocul lui, popo-
rul Meu! Şi salvaţi-vă fiecare
sufletul de mânia aprinsă a DDDDDom-
nului!

Ca nu cumva să vi se înmoaie
inima şi să vă temeţi de zvonul
care se va auzi pe pământ; pentru
că va veni un zvon* într-un an şi

după el un alt zvon în alt an, şi
va fi violenţă pe pământ, stăpâ-
nitor împotriva altui stăpânitor.

" De aceea, iată, vin zile când
voi pedepsi* chipurile cioplite ale
Babilonului şi toată ţara lui va
fi dată de ruşine şi toţi cei ucişi ai
lui vor cădea în mijlocul lui.
Şi cerurile şi pământul* şi tot

ce este în ele vor striga de bucu-
rie asupra Babilonului. Pentru că
pustiitorii** vor veni împotriva
lui de la nord�, zice DDDDDomnul.

După cum Babilonul a făcut
să cadă cei ucişi ai lui Israel, tot
aşa vor cădea în Babilon cei u-
cişi ai întregului pământ.

Voi, cei scăpaţi* de sabie,
fugiţi! Nu staţi! Aduceţi-vă amin-
te de DDDDDomnul în ţara îndepărta-
tă şi Ierusalimul să fiec în inima
voastră.

Suntem ruşinaţi* pentru că
am auzit batjocura; ruşinea ne-a
acoperit feţele, pentru că străinii
au intrat înd locaşurile sfinte ale
casei DDDDDomnului.

�De aceea, iată, vin zile�, zice
DDDDDomnul, �când* voi pedepsi chi-
purile lui cioplite şi în toată ţara
lui vor geme cei răniţi de moarte.

Să se înalţe* Babilonul până
la ceruri şi să-şi întărească înăl-
ţimea tăriei lui; totuşi de la Mi-
ne vor veni pustiitori împotriva
lui�, zice DDDDDomnul.

" Glasul unui strigăt* vine din
Babilon şi nimicire mare din ţara
caldeenilor!

Pentru că DDDDDomnul pustieşte
Babilonul şi face să piară din el
zgomotul cel mare. Şi valurile lor
mugesc ca nişte ape mari, vuie-
tul glasului lor răsună.

Pentru că pustiitorul a venit
împotriva lui, împotriva Babilo-
nului şi vitejii lui sunt prinşi, ar-
curile lor s-au frânt. Pentru că
Dumnezeul răsplătirilor, DDDDDomnul,
va răsplăti* negreşit.
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*Cap. 50.34.
**Cap. 50.38

*Is. 13.22.
Cap. 50.39.
Apoc. 18.2.
**Cap. 25.9;
25.18.

*Vers. 57.

*Cap. 25.26.
**Is. 13.19.
Cap. 49.25.
Dan. 4.30.

*Is. 8.7,8.

*Cap. 50.39;
50.40.
Vers. 29.

*Is. 46.1.
Cap. 50.2.
**Vers. 58.

*Cap. 50.8.
Vers. 6.
Apoc. 18.4.

*2 Împ. 19.7.
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*Cap. 50.2.
Vers. 52.

*Is. 44.23;
49.13.
Apoc. 18.20.
**Cap. 50.3;
50.41.

*Cap. 44.28.

*Ps. 44.15;
44.16; 79.4.

*Vers. 47.

*Cap. 49.16.
Amos 9.2.
Obad. 4.

*Cap. 50.22.

*Ps. 94.1.
Cap. 50.29.
Vers. 24.

a Eufratul    b �Şeşac� este o criptogramă pentru Babilon, ca în Cap.25.26.    c Sau �să se suie�    d Sau �au
venit împotriva�
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�Şi voi îmbăta* pe căpete-
niile lui şi pe înţelepţii lui, pe
guvernatorii lui şi pe conducă-
torii lui şi pe vitejii lui şi vor dor-
mi un somn pentru totdeauna
şi nu se vor trezi�, zice Împăra-
tul**; Numele Lui este DDDDDomnul
oştirilor.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Zidul* cel lat al Babilonului va

fi ras cu desăvârşire şi porţile lui
cele înalte vor fi arse cu foc; şi
popoarele se vor trudi pentru
deşertăciune**, şi naţiunile pen-
tru foc şi vor fi epuizate�.

Acesta este cuvântul pe care
l-a poruncit profetul Ieremia, lui
Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui
Mahseia, când a mers la Babilon
cu Zedechia, împăratul lui Iuda,
în anul al patrulea al împărăţiei
lui; iar Seraia era mai-mare peste
locul de odihnăa. Şi Ieremia a scris
într-o carte toată nenorocirea care
va veni asupra Babilonului, toate
cuvintele acestea care sunt scrise
împotriva Babilonului. Şi Iere-
mia a zis lui Seraia: �Când vei
ajunge la Babilon, vezi şi citeşte
toate cuvintele acestea. Şi să
zici: «DDDDDoamne, Tu ai vorbit împo-
triva locului acestuia că-l vei
nimici, aşa încât să nu fie* lo-
cuitor în el, de la om şi până la
animal, ci să fie pustietăţi pen-
tru totdeauna». Şi va fi aşa: când
vei termina de citit cartea aceas-
ta, să legi* de ea o piatră şi s-o
arunci în mijlocul Eufratului. Şi
să zici: «Aşa se va scufunda Ba-
bilonul şi nu se va ridica din
nenorocirea pe care o voi aduce
asupra lui; şi vor fi epuizaţi*»�.

Până aici sunt cuvintele lui
Ieremia.

!Zedechia era în vârstă de
douăzeci şi unu* de ani când a
început să împărăţească şi a îm-
părăţit unsprezece ani în Ieru-
salim. Şi numele mamei lui era
Hamutal, fiica lui Ieremia, din

Libna. Şi el a făcut rău în ochii
DDDDDomnului, în totul cum făcuse
Ioiachim. Căci, din cauză că mâ-
nia DDDDDomnului era împotriva Ie-
rusalimului şi a lui Iuda, până
când i-a alungat de la faţa Sa,
Zedechia s-a răsculat împotriva
împăratului Babilonului.
Şi a fost aşa: în anul al nouă-

lea* al împărăţiei lui, în luna a
zecea, în a zecea zi a lunii, Ne-
bucadneţar, împăratul Babilonu-
lui, a venit, el şi toată oştirea
lui, împotriva Ierusalimului; şi
şi-au aşezat tabăra împotriva lui
şi au ridicat o întăritură împo-
triva lui, de jur-împrejur. Şi ce-
tatea a fost asediată până în anul
al unsprezecelea al împăratului
Zedechia.

În luna a patra, în a noua
zi a lunii, foametea a învins
în cetate şi nu era pâine pentru
poporul ţării. Atunci s-a făcut o
spărtură în cetate şi toţi bărbaţii
de război au fugit şi au ieşit
din cetate, noaptea, pe calea por-
ţii dintre cele două ziduri, care
era aproape de grădina împă-
ratului (şi caldeenii erau îm-
prejurul cetăţii); şi au mers pe
calea şesului. Şi oştirea caldee-
nilor l-a urmărit pe împărat şi
l-a ajuns pe Zedechia în şesurile
Ierihonului; şi toată oştirea lui
s-a împrăştiat de la el. Şi l-au
prins pe împărat* şi l-au dus la
împăratul Babilonului, la Ribla,
în ţara Hamatului; şi el a rostit
judecăţi asupra lui. Şi împăratul
Babilonului a înjunghiat* pe fiii
lui Zedechia înaintea ochilor lui
şi a înjunghiat în Ribla şi pe toate
căpeteniile lui Iuda. Şi i-a scos
ochii lui Zedechia şi l-a legat
cu două lanţuri de aramă. Şi îm-
păratul Babilonului l-a dus la
Babilon şi l-a pus în închisoareb

până în ziua morţii lui.
Şi în luna a cincea, în a ze-

cea* zi a lunii, care era în al
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*Vers. 39.
**Cap. 46.18;
48.15.

*Vers. 44.
**Hab. 2.13.

*Cap. 50.3;
50.39.
Vers. 29.

*Apoc. 18.21

*Vers. 58.

*2 Împ.24.18
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*2 Împ. 25.1-27
Cap. 39.1.
Zah. 8.19.

*Cap. 32.4.

*Cap. 39.6.

*Zah. 7.5;
8.19.

4

9

10

12

52Căderea
Ierusalimului

a Lit. �prinţ al odihnei�    b Lit. �casa închisorii� (şi în v. 31)
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nouăsprezecelea** an al împăra-
tului Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, a venit� la Ierusalim
Nebuzaradan, căpetenia gărzii,
care stătea înaintea împăratului
Babilonului. Şi a ars casa DDDDDom-
nului şi casa împăratului şi toate
casele din Ierusalim; şi a ars
cu foc toate casele mari. Şi toată
oştirea caldeenilor care era cu că-
petenia gărzii a dărâmat toate
zidurile Ierusalimului de jur-îm-
prejur. Şi Nebuzaradan*, căpete-
nia gărzii, a deportat pe cei mai
săraci ai poporului şi restul po-
porului care rămăsese în cetate
şi pe cei care fugiseră, care au
trecuta la împăratul Babilonului,
şi restul mulţimii. Dar dintre să-
racii ţării, Nebuzaradan, căpete-
nia gărzii, a lăsat ca viticultori
şi lucrători ai pământului.
Şi caldeenii au sfărâmat stâl-

pii* de aramă care erau la in-
trarea casei DDDDDomnului, şi posta-
mentele, şi marea de aramă care
era în casa DDDDDomnului şi au dus
toată arama lor la Babilon. Au
luat şi oalele* şi lopeţile şi cu-
ţitele şi farfuriileb adânci şi ceş-
tile şi toate vasele de aramă cu
care se făcea slujba. Şi căpete-
nia gărzii a luat şi lighenele şi
tămâietorilec şi farfuriile adân-
ci şi oalele şi sfeşnicele şi ceş-
tile şi urcioareled � ce era de aur,
în aur, şi ce era de argint, în ar-
gint.

Cei doi stâlpi, marea singură
şi cei doisprezece boi de aramă
care formau postamentelee, pe
care-i făcuse împăratul Solomon
pentru casa DDDDDomnului; pentru a-
rama* tuturor vaselor acestora
nu era greutate.
Şi cât despre stâlpi*, înălţi-

mea unui stâlp era de optspre-
zece coţi şi un fir de doispreze-
ce coţi îl cuprindea; şi grosimea
lui era de patru degete; era gol

pe dinăuntru. Şi deasupra lui era
un capitel de aramă şi înălţimea
unui capitel era de cinci coţi; şi
era o reţea şi rodii pe capitel de
jur-împrejur, totul de aramă; şi
la fel pentru stâlpul al doilea,
şi rodii. Şi erau nouăzeci şi şase
de rodii spre cele patru vânturi:
toate rodiile* de pe reţea, de
jur-împrejur erau o sută.
Şi căpetenia* gărzii a luat pe

Seraia, preotul-căpetenie, şi pe
Ţefania**, al doilea preot, şi pe
cei trei păzitori ai pragului. Şi a
luat din cetate un famen care
avea supravegherea asupra băr-
baţilor de război, şi şapte bărbaţi
dintre cei care vedeau faţa îm-
păratului, care se aflau în cetate,
şi pe scriitorul căpeteniei oştirii,
care înscria la oaste poporul
ţării, şi şaizeci de bărbaţi din
poporul ţării care se aflau în mij-
locul cetăţii. Şi Nebuzaradan,
căpetenia gărzii, i-a luat* şi i-a
dus la împăratul Babilonului, la
Ribla. Şi împăratul Babilonului
i-a lovit şi i-a omorât la Ribla,
în ţara Hamatului. Şi Iuda a fost
deportat* din ţara lui.

Acesta este poporul* pe care
l-a deportat Nebucadneţar: în
anul al şaptelea**, trei mii două-
zeci şi trei� de iudei; în anul al
optsprezecelea* al lui Nebucad-
neţar a luat din Ierusalim opt
sute treizeci şi două de suflete;
în anul al douăzeci şi treilea al
lui Nebucadneţar, Nebuzaradan,
căpetenia gărzii, a deportat din-
tre iudei şapte sute patruzeci
şi cinci de suflete; toate sufletele
au fost patru mii şase sute.
Şi a fost aşa: în al treizeci

şi şaptelea* an al deportării lui
Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a
douăsprezecea lună, în a două-
zeci şi cincea zi a lunii, Evil-
Merodac, împăratul Babilonului,
în anul când a început să împără-
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*1 Împ. 7.15;
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a Lit. �au căzut�    b Vasele în care se primea sângele pentru stropire    c Sau �tigăile pentru cărbuni�
d Vasele pentru darurile de băutură    e Sau �care erau sub postamente�

52:31

Ioiachin
eliberat



850

IEREMIA

32

33

34

**Gen. 40.13;
40.20.
Ps. 3.3; 27.6.

*2 Sam. 9.10;
9.11.

31 33
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ţească, a înălţat** capul lui Ioia-
chin, împăratul lui Iuda, şi l-a scos
din închisoare. Şi i-a vorbit cu
bunăvoinţă şi a pus tronul lui mai
presus de tronul împăraţilor care
erau cu el în Babilon. Şi i-a
schimbat hainele de închisoare; şi

el a mâncat* întotdeauna pâine
înaintea lui, în toate zilele vieţii
lui. Şi hrana lui zilnică, între-
ţinerea lui permanentă, i-a fost
dată de împăratul Babilonului, în
fiecare zi, până în ziua morţii lui,
în toate zilele vieţii lui.
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aCum stă singuratică* cetatea
cea plină de popor**! A ajuns
ca� o văduvă, ea, care era mărea-
ţă printre naţiuni! Cea care era
prinţesăb�� printre provincii a
ajuns să plătească tribut!

Plânge* amarnic noaptea şi
lacrimile** ei sunt pe obrajii ei;
din toţi iubiţii ei nu este nici unul�
care s-o mângâie. Toţi prietenii ei
s-au purtat cu necredincioşie��
faţă de ea; i-au devenit vrăjmaşi.

Iuda s-a dus* în captivitate sub
suferinţă şi muncă grea. El locu-
ieşte** printre naţiuni, nu găseşte
odihnă. Toţi urmăritorii lui l-au
ajuns în mijlocul strâmtorărilor.

Drumurile Sionului sunt pline
de jale, pentru că nu este nimeni*
care să vină la adunarea de săr-
bătoare. Toate porţile lui sunt pus-
tiite**; preoţii lui suspină, fe-
cioarele� lui sunt întristate şi el
însuşi este în amărăciune.

Potrivnicii* lui i-au devenit
cap, vrăjmaşii lui prosperă, pen-
tru că DDDDDomnul l-a întristat, din
cauza mulţimii** fărădelegilor
lui. Pruncii� lui s-au dus în cap-
tivitate înaintea potrivnicului.
Şi toată splendoarea* ei s-a

dus de la fiica Sionului. Căpete-
niile ei au ajuns ca cerbii care nu
găsesc păşune şi au fugit fără**
putere înaintea urmăritorului.

Ierusalimul, în zilele suferin-
ţelor lui şi rătăcirilor lui îşi a-
minteşte de toate lucrurile lui
plăcute care erau în zilele de de-
mult. Când a căzut poporul lui în
mâna vrăjmaşului şi nu era cine
să-l ajute, l-au văzut vrăjmaşii, au
râs de pieirea lui.

Ierusalimul a păcătuit* greuc.
De aceea a ajuns ca un lucru ne-
curat. Toţi câţi l-au onorat îl dis-

preţuiesc, pentru că i-au văzut
goliciunea**, şi el însuşi suspi-
nă şi se întoarce cu spatele.

Necurăţia lui era în poalele
lui. Nu şi-a adus aminte* de sfâr-
şitul lui; şi s-a înjosit în chip ui-
mitor; nu este cine** să-l mângâ-
ie: �Vezi, DDDDDoamne, mâhnirea mea,
pentru că vrăjmaşul s-a înălţat!�

Vrăjmaşul* şi-a întins mâna
peste toate lucrurile lui plăcute;
pentru că el a văzut intrând** în
locaşul său cel sfânt naţiunile
despre care Tu poruncisei să nu
intre� în adunarea Ta!

Tot poporul lui suspină, cau-
tă* pâine; şi-au dat lucrurile lor
plăcute pentru hrană, ca să-şi
învioreze sufletuld. Vezi, DDDDDoam-
ne şi ia aminte, pentru că am ajuns
de dispreţuit.

! Nu este nimic aceasta pen-
tru voi toţi care treceţi pe cale?
Priviţi şi vedeţi dacă este durere*
ca durerea mea care a venit peste
mine, cu care m-a întristat DDDDDom-
nul în ziua mâniei** Sale aprinse!

El a trimis din înălţime foc
în oasele* mele şi le-a cuprins;
a întins o cursă** picioarelor
mele, m-a întors înapoi; mi-a dat
pustiire şi boală toată ziua.

Jugul* nelegiurilor mele este
legat de mâna Sa; s-au împletit
împreună, s-au suit** pe gruma-
zul meu; a făcut să se piardă
puterea mea. Domnul m-a dat în
mâinile lor, din care nu mă pot
ridica.

Domnul a doborât pe toţi pu-
ternicii mei în mijlocul meu; a
chemat asupra mea o adunaree,
ca să zdrobească pe tinerii mei.
Domnul a călcat* în teasc pe fe-
cioara, fiica lui Iuda.

Pentru aceste lucruri plâng;

*Is. 3.26.
**Is. 22.2.
�Is. 47.7,8.
��Ezra 4.20.

*Ps. 6.6.
Ier. 13.17.
**Iov 7.3.
�Ier. 4.30;
30.14.
��Iov 19.13;
19.14.
Ps. 31.11.
Mica 7.5.

*Ier. 13.19;
52.27.
**Deut. 28.64;
28.65.
Cap. 2.9.

*Is. 24.4-6.
**Ier. 9.11;
10.22.
�Cap. 2.10;
2.21.

*Deut. 28.43;
28.44.
**Ier. 30.14;
30.15.
Dan. 9.7,16.
�Ier. 52.28.

*Ier. 13.18.
**2 Împ. 25.4;
25.5.

*I Împ. 8.46.
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**Ier. 13.22.
Ezec. 16.37.
Osea  2.10.

*Deut. 32.29
Is. 47.7.
**Ier. 16.7.

*Vers. 7.
**Ps. 74.4-8.
Ier. 51.51.
�Deut. 23.3.
Neem. 13.1.

*Ier. 38.9;
52.6.
Cap. 2.12;
4.4.

*Ier. 18.16;
48.27.
Dan. 9.12.
**Is. 13.13.
Ier. 4.8.

*Iov 30.30.
Ps. 22.14.
Hab. 3.16.
**Iov 19.6.
Ezec. 12.13;
17.20.

*Deut. 28.48
Is. 57.6.
**Ier. 28.13;
28.14.

*Is. 63.3.
Apoc. 14.19;
14.20; 19.15.
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a În capitolele 1 şi 2 litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică    b Ebr. �sara�
c Lit. �a păcătuit un păcat�    d Sau �să revină la viaţă�    e Sau �o adunare solemnă�
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ochiul meu, ochiul* meu face să
curgă apă; pentru că mângâieto-
rul** care să-mi învioreze sufletul
este departe de mine. Fiii mei sunt
nemângâiaţi, pentru că vrăjmaşul
a învins.

Sionul îşi întinde mâinile*; şi
nu este cine să-l mângâie. DDDDDomnul
a poruncit** despre Iacov ca
vrăjmaşii lui să fie cei din jurul
lui; Ierusalimul este printre ei ca
un lucru necurat�.

! DDDDDomnul este drept*, pentru
că m-am răzvrătit** împotriva
porunciia Lui. Ascultaţi, vă rog,
toate popoarele şi vedeţi durerea
mea! Fecioarele mele şi tinerii
mei s-au dus în captivitate.

Am chemat* pe iubiţii mei, ei
m-au amăgit. Preoţii** mei şi bă-
trânii mei şi-au dat duhul în ce-
tate pe când căutau hrană pentru
ei ca să-şi învioreze sufletulb�.

Vezi, DDDDDoamne, că sunt în
strâmtorare; îmi ard măruntaie-
le*. Mi se întoarce inima în mine,
pentru că am fost foarte răzvrătit:
afară sabia mă lipseşte** de co-
pii; în casă este numai moarte.

M-au auzit suspinând*; nu este
cine să mă mângâie. Toţi vrăjma-
şii mei au auzit de nenorocirea
mea; se bucură** că Tu ai făcut-o.
Tu vei face să vină ziua pe care ai
anunţat-o şi ei vor ajunge ca mine.

Să vină înaintea* Ta toată
răutatea lor şi fă-le cum mi-ai fă-
cut mie pentru toate fărădele-
gile mele. Pentru că suspinele mele
sunt multe şi inima îmi este des-
curajatăc**.

Cum a acoperit Domnul cu un
nor în mânia Sa pe fiica Sionului!
A aruncat* din ceruri pe pământ
frumuseţea** lui Israel şi nu Şi-a
amintit în ziua mâniei Sale de
aşternutul� picioarelor Sale!

Domnul a înghiţit* toate lo-
cuinţele lui Iacov şi n-a cruţat. A
dărâmat** în furia Sa întăriturile

fiicei lui Iuda; le-a aruncat la
pământ, a profanat� împărăţia şi
pe căpeteniile ei.

În aprinderea mâniei a tăiat
orice tăried a lui Israel; Şi-a tras*
înapoi dreapta dinaintea vrăjma-
şului şi a ars** în Iacov ca para
focului care mistuie de jur-îm-
prejur.
Şi-a întins arcul ca un vrăj-

maş*, a stat cu dreapta Sa ca un
potrivnic şi a ucis tot** ce era plă-
cut ochiului în cortul fiicei Sio-
nului. Şi-a vărsat furia ca un foc.

Domnul a ajuns ca un vrăj-
maş*, a înghiţit pe Israel; i-a în-
ghiţit toate palatele**, i-a dărâmat
întăriturile şi a înmulţit suspinul
şi plângerea fiicei lui Iuda.
Şi a răsturnat* cortul Săue ca

pe o grădină**, a distrus locul
adunării Salef. DDDDDomnul a făcut�
să se uite în Sion sărbătoarea
rânduităg şi sabatul şi, în furia
mâniei Sale, a dispreţuit pe împă-
rat şi pe preot.

Domnul a îndepărtat altarul
Său, a părăsit locaşul Său cel
sfânt; a dat în mâna vrăjmaşului
zidurile palatelor lui; ei au scos*
un strigăt în casa DDDDDomnului, ca
într-o zi de adunare de sărbătoare.

DDDDDomnul Şi-a pus în gând să
dărâme zidul fiicei Sionului; a
întins* frânghia de măsurat, nu
Şi-a tras mâna de la nimicireh; şi
a făcut să plângă întăritura şi zi-
dul: ele lâncezesc împreună.

Porţile ei s-au afundat în pă-
mânt; i-a distrus şi i-a rupt* ză-
voarele; împăratul** ei şi căpe-
teniile ei sunt printre naţiuni, nu
mai este lege�; şi profeţii�� ei nu
găsesc nici o viziune de la DDDDDom-
nul.

Bătrânii fiicei Sionului şed*
pe pământ, tac; şi-au presărat ţă-
rână pe cap, sunt încinşi** cu
sac. Fecioarele Ierusalimului şi-au
plecat capul la pământ.

*Ier. 13.17;
14.17.
Cap. 2.18.
**Vers. 2,9.

*Is. 1.15.
Ier. 4.31.
**2 Împ. 24.2-4
Ier. 12.9.
�Vers. 8.

*Neem. 9.33.
Dan. 9.7,14.
**1 Sam. 12.14;
12.15.

*Iov 19.13-19
Vers. 2.
**Ier. 14.15.
Cap. 2.20.
�Vers. 11.

*Iov 30.27.
Is. 16.11.
Ier. 4.19;
48.36.
Cap. 2.11.
Osea 11.8.
**Deut. 32.25
Ezec. 7.15.

*Vers. 4,8,22
**Ps. 35.15.
Ier. 50.11.
Cap. 2.15.

*Ps. 109.15.
**Cap. 5.17.

*Mt. 11.23.
**2 Sam. 1.19
�1 Cr. 28.2.
Ps. 99.5; 132.7

*Ps. 21.9.
Cap. 3.43.
**Vers. 5.
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**Ps. 89.46.

*Is. 63.10.
**Ezec. 24.25

*Ier. 30.14.
**Ier. 52.13.
Cap. 5.2.

*Ps. 80.12;
89.40.
Is. 5.5.
Ier. 52.13.
**Is. 1.8.
�Cap. 1.4.
Ţef. 3.18.

*Ps. 74.4.

*2 Împ. 21.13
Is. 34.11

*Ier. 51.30.
**Deut. 28.36
2 Împ. 24.15;
25.7.
Cap. 1.3; 4.20
�2 Cr. 15.3.
��Ps. 74.9.
Ezec. 7.26.

*Iov 2.13.
Is. 3.26.
Cap. 3.28.
**Is. 15.3.
Ezec. 7.18;
27.31.
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a Lit. �gurii�    b Sau �să revină la viaţă�    c Sau �bolnavă�    d Lit. �corn�    e Sau �a devastat împrejmuirea
Sa�    f Sau �adunării Sale de sărbătoare�    g Sau �adunarea de sărbătoare�    h Lit. �înghiţire�
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! Ochii* mi se sting în la-
crimi, măruntaiele** îmi ard, fi-
catul� mi se varsă pe pământ din
cauza ruinei fiicei poporului meu,
deoarece copilul�� şi sugarul au
leşinat pe străzile cetăţii.

Ei zic către mamele lor: �Un-
de este grâul şi vinul?�, când le-
şină pe străzile cetăţii asemenea
celor greu răniţi, când îşi dau
sufletul la sânul mamelor lor.

Ce mărturie să-ţi aduc? Cu ce
să te asemăn, fiică a Ierusalimu-
lui? Cu ce* să te compar, ca să te
mângâi, fecioară, fiică a Sionului?
Pentru că ruina ta este întinsă ca
marea: cine te va vindeca?

Profeţii tăi* au văzut pentru
tine deşertăciune şi nebunie, şi
nu ţi-au dat pe faţă** nelegiuirea,
ca să-ţi cruţe captivitatea; ci au
văzut pentru tine profeţiia deşer-
te şi amăgiri.

Toţi trecătorii* bat din pal-
me** la tine, fluieră şi clatină� din
cap la fiica Ierusalimului, zicând:
�Aceasta-i cetatea pe care o nu-
meau «Desăvârşirea frumuse-
ţii��, Bucuria întregului pământ»?�

Toţi vrăjmaşii tăi îşi deschid*
gura larg împotriva ta, fluieră
şi scrâşnesc din dinţi, zicând:
�Am înghiţit-o**! Da, aceasta-i
ziua pe care am aşteptat-o! Am
găsit-o, am văzut-o�!�

DDDDDomnul a făcut ce Şi-a pus în
gând*; a împlinit cuvântul Său pe
care l-a poruncit din zilele de
demult. A doborât şi n-a cruţat,
şi a făcut ca vrăjmaşul să se bu-
cure de tine**; a înălţat tăriab

potrivnicilor tăi.
!  Inima lor a strigat către

Domnul. Zid* al fiicei Sionului,
fă să curgă** lacrimi zi şi noapte
ca un pârâu; nu-ţi da odihnă, să
nu înceteze luminac ochiului tău!

Trezeşte-te, strigă noaptea* la
începutul străjilor; varsă-ţi** ini-

ma ca apa înaintea feţei Dom-
nului! Ridică-ţi mâinile spre El
pentru viaţa� pruncilor tăi care
leşină�� de foame la capătul ori-
cărei străzi.

Vezi, DDDDDoamne, şi ia aminte cui
i-ai făcut astfel! Să mănânce* fe-
meile rodul lor, pe pruncii pe
care-i îngrijesc? Să fie ucişi preo-
tul şi profetul în locaşul sfânt al
Domnului?

Tânărul şi bătrânul* zac la
pământ pe străzi, fecioarele mele
şi tinerii mei au căzut prin sabie.
I-ai** ucis în ziua mâniei Tale, ai
înjunghiat, n-ai cruţat.

Ai chemat spaimele* mele din
toate părţile, ca într-o zi de adu-
nare de sărbătoare; şi nimeni n-a
scăpat, nici n-a rămas în ziua mâ-
niei DDDDDomnului. Pe cei pe care i-am
îngrijit** şi i-am crescut i-a ni-
micit vrăjmaşul meu.

" dEu sunt omul care a văzut*
suferinţa sub nuiaua mâniei Lui.

El m-a condus şi m-a făcut
să umblu în întuneric*, şi nu în
lumină;

cu adevărat, împotriva mea
Şi-a tot întors mâna* toată ziua.

El a făcut să-mi îmbătrâneas-
că şi carnea* şi pielea; mi-a zdro-
bit** oasele.

El m-a luat cu asalt şi m-a
înconjurat cu amărăciune* şi chin.

M-a pus să locuiesc în întu-
nerice*, ca pe cei morţi de demult.

M-a îngrădit* şi nu pot ieşi,
mi-a îngreunat lanţurile.

Chiar şi când chem şi strig
după ajutor, El îmi împiedică*
rugăciunea.

Mi-a îngrădit căile cu pietre
cioplite, mi-a strâmbat cărările.

El este pentru mine ca un urs*
la pândă, ca un leu în locuri as-
cunse.

Mi-a abătut căile şi m-a sfâ-
şiat*; m-a pustiit.
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3.48. **Cap.
1.20. �Iov
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*Ier. 2.8;
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Ezec. 13.2.
**Is. 58.1.

*1 Împ. 9.8.
Ier. 18.16.
Naum 3.19.
**Ezec. 25.6.
�2 Împ. 19.21
Ps. 44.14.
��Ps. 48.2;
50.2.

*Iov 16.9,10.
Ps. 22.13.
Cap. 3.46.
**Ps. 56.2;
124.3.
�Ps. 35.21.
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Deut. 28.15.
**Ps. 38.16;
89.42.

*Vers. 8.
**Ier. 14.17.
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**Cap. 3.43.

*Ps. 31.13.
Ier. 6.25;
46.5.
**Osea 9.12;
9.13.

*Ps. 88.7,15;
88.16.
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*Ps. 38.2.

*Iov 16.8.
Ps. 6.7;
31.9,10.
**Ps. 51.8.
Is. 38.13.
Ier. 50.17.

*Vers. 19.

*Ps. 88.4-6;
143.3.
*Iov 3.23;
19.8.
Osea  2.6.
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*Iov 10.16.
Is. 38.13.
Osea 5.14;
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a Lit. �poveri�    b Lit. �cornul�    c Lit. �fiica�    d În acest capitol, pentru fiecare grup de trei versete, litera
ebraică iniţială a fiecărui verset rămâne aceeaşi; şi tot capitolul urmează  în ordine alfabetică    e Lit. �în
locuri întunecoase�
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Şi-a încordat arcul şi m-a
pus ca ţintă* săgeţii.

A înfipt săgeţilea tolbei* Lui în
rărunchii mei.

Am ajuns o bătaie de joc*
pentru tot poporul meu, şi cânte-
cul** lor toată ziua.

M-a săturat* de amărăciuni,
m-a adăpat cu pelin,
şi mi-a zdrobit dinţii cu pie-

tre* din prund; m-a acoperit cu
cenuşă.
Şi mi-ai alungat sufletul de-

parte de pace; am uitat fericirea.
Şi am zis: «S-a dus* încre-

dereab mea şi speranţa mea în
DDDDDomnul!»

Adu-ţi aminte de necazul meu
şi de rătăcirea mea, de pelin* şi
amărăciune!

Sufletul meu îşi aminteşte
mereu de ele şi este abătut înăun-
trul meu.

De aceasta îmi amintesc în ini-
ma mea, de aceea am speranţă*:

este bunătateac* DDDDDomnului că
nu suntem nimiciţi de tot, pentru
că îndurările** Lui nu se sfârşesc.

Ele sunt noi în fiecare* dimi-
neaţă; mare este credincioşia Ta!

�DDDDDomnul este partea* mea�,
zice sufletul meu; de aceea Îl
voi aşteptad.

DDDDDomnul este bun pentru cei
care Îl aşteaptă*, pentru sufletul
care-L caută.

Este bine ca omul să aştepte*,
şi aceasta în tăcere, mântuirea
DDDDDomnului.

Este bine* pentru om să poar-
te un jug în tinereţea lui,

să stea* singur şi să tacă, pen-
tru că El l-a pus asupra lui.

Să-şi pună gura* în ţărână;
poate este vreo speranţă.

Să-şi dea obrazul* celui care
îl loveşte, să se sature de batjo-
cură.

Pentru că Domnul nu va res-
pinge* pentru totdeauna;

iar dacă întristează, El va avea
milă, după mulţimea îndurărilor
Sale.

Pentru că El nu necăjeşte*,
nici nu întristează cu plăceree pe
fiii oamenilor.

Să zdrobească omul sub pi-
cioarele lui pe toţi cei încătuşaţi
ai pământuluif,

să abată dreptul unui om îna-
intea feţei Celui Preaînalt,

să nedreptăţească* pe un om
în cauza lui � nu vede Domnul?

Cine este acela care zice ceva
şi se împlineşte* fără ca să fi
poruncit Domnul?

Nu ies din gura Celui Preaînalt
nenorocirea şi* binele?

De ce să se plângă* un om
care trăieşte, un om, pentru pe-
deapsa păcatelor luig?

Să ne cercetăm căile noastre
şi să le încercăm şi să ne în-
toarcem la DDDDDomnul.

Să ne înălţăm* inima cu mâi-
nile spre Dumnezeu în ceruri:

Am păcătuit* şi ne-am răz-
vrătit; Tu n-ai iertat!

Te-ai învelit cu mânia şi ne-ai
urmărit; ai omorât*, n-ai cruţat.

Te-ai învelit cu un nor, ca ru-
găciunea să nu străbată până la
Tine.

Ne-ai făcut gunoi* şi lepă-
dătură în mijlocul popoarelor.

Toţi vrăjmaşii noştri şi-au
deschis* larg gura împotriva noas-
tră.

Frica şi groapa au venit* pes-
te noi, pustiirea** şi ruina.

Ochiul meu face să curgă*
râuri de apă din cauza ruinei fii-
cei poporului meu.

Ochiul meu varsă lacrimi şi
nu încetează*, n-are odihnă,

până când DDDDDomnul Se va uita
şi va vedea din ceruri*.

Ochiul meu îmi mâhneşte su-
fletul din cauza tuturor fiicelor
cetăţii mele.
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Cei care sunt vrăjmaşii mei
fără temei* m-au urmărita aprig
ca pe o pasăre.

Mi-au retezat viaţa în groa-
pă* şi au aruncat o piatră** pes-
te mine.

S-au vărsat ape* peste capul
meu. Am zis: �Sunt nimicit**!�

Eu am chemat* Numele Tău,
DDDDDoamne, din groapa cea adâncăb.

Tu ai auzit* glasul meu; nu-Ţi
ascunde urechea la suspinul meu,
la strigătul meu!

Te-ai apropiat* în ziua când
Te-am chemat. Ai zis: �Nu te
teme!�

Doamne, Tu ai apărat* cauzac

sufletului meu; mi-ai răscumpă-
rat viaţa.

DDDDDoamne, Tu ai văzut nedrep-
tatea care mi se face; judecă-mi*
cauza!

Tu ai văzut toată răzbunarea
lor, toate uneltirile* lor împotriva
mea,

Tu ai auzit, DDDDDoamne, insulta
lor, toate uneltirile lor împotriva
mea,

buzele celor care se ridică îm-
potriva mea şi murmurul lor îm-
potriva mea, toată ziua.

Priveşte când se aşază* şi când
se ridică ei; eu sunt cântecul lor!

Dă-le o răsplată*, DDDDDoamne, du-
pă fapta mâinilor lor.

Dă-le o inimă îndărătnică,
blestemul Tău să fie asupra lor!

Urmăreşte-i cu mânie şi nimi-
ceşte-i de sub cerurile* DDDDDomnului.

" dCum s-a întunecat aurul!
Aurul cel mai curat s-a schimbat!
Pietrele sfântului locaş sunt îm-
prăştiate la capătul* oricărei
străzi!

Fiii cei scumpi ai Sionului, cei
comparaţi cu aurul fin, cum sunt
socotiţi ca vasele de lut*, lucrare
a mâinilor olarului!

Chiar şi şacalii îşi apleacă

ţâţele şi îşi alăptează puii; fiica
poporului meu a ajuns nemiloasă
ca struţii* din pustiu.

Limba sugarului se lipeşte* de
cerul gurii lui, din cauza setei.
Pruncii cer** pâine, nimeni nu
le-o frânge.

Cei care se hrăneau cu mân-
căruri alese sunt căzuţi pe străzi.
Cei crescuţi pe purpură îmbrăţi-
şează* grămezile de gunoi.
Şi pedeapsa nelegiuirii fiicei

poporului meu este mai mare de-
cât păcatul* Sodomei, care a fost
nimicită într-o clipă, fără să fi
pus cineva mâinile pe ea.

! Capiie ei erau mai curaţi
decât zăpada, mai albi decât lap-
tele, mai rumeni la trupf decât ru-
bineleg, înfăţişarea lor era ca sa-
firul.

Faţa lor este mai neagră* de-
cât funinginea, nu mai sunt recu-
noscuţi pe străzi. Pielea** li s-a
lipit de oase; s-a uscat, a ajuns ca
lemnul.

Cei ucişi de sabie sunt mai bi-
ne decât cei ucişi de foame, pen-
tru că aceştia se topesc, fiind stră-
punşi de lipsa roadelor câmpului.

Mâinile femeilor miloase au
fiert* pe copiii lor. Ei le-au fost
mâncarea în dezastrul fiicei po-
porului meu!

! DDDDDomnul Şi-a satisfăcut* fu-
ria, Şi-a vărsat aprinderea mâniei
Sale şi a aprins** un foc în Sion
şi i-a mistuit temeliile.

Împăraţii pământului şi toţi
locuitorii lumii n-au crezut că po-
trivnicul şi vrăjmaşul ar putea in-
tra pe porţile Ierusalimului.

Aceasta este din cauza păcate-
lor profeţilor* săi, a nelegiuirilor
preoţilor săi, care au vărsat sân-
gele** celor drepţi în mijlocul lui.

Ei rătăceau ca nişte orbi
pe străzi, erau mânjiţi cu sân-
ge, încât nimeni nu putea* să
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119.161.
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se atingă de hainele lor.
Ei strigau către ei: �Depărta-

ţi-vă*, necuraţilor! Depărtaţi-vă,
depărtaţi-vă, nu atingeţi!�... Când
fugeau şi rătăceau, se spunea prin-
tre naţiuni: �Nu vor mai locui
aici!�

Faţa DDDDDomnului i-a împrăştiat,
El nu Se va mai uita la ei. Ei n-au
onorat* faţa preoţilor şi n-au arătat
bunăvoinţă faţă de bătrâni.

Cât despre noi, ochii noştri
lâncezesc* după ajutorul nostru
zadarnic. În vegherea noastră pri-
veam spre o naţiune care nu putea
să ne salveze.

Ei ne pândeaua paşii* ca să
nu umblăm pe străzile noastre.
Sfârşitul** nostru este aproape,
zilele noastre s-au împlinit, pentru
că sfârşitul nostru a venit.

Urmăritorii noştri erau mai*
iuţi decât vulturii cerurilor; ne-au
fugărit pe munţi, ne-au pândit
în pustiu.

Suflarea* nărilor noastre, un-
sul** DDDDDomnului, a fost prins� în
gropile lor, el, despre care ziceam:
�Vom trăi sub umbra�� lui prin-
tre naţiuni!�

! Bucură-te şi veseleşte-te,
fiică a Edomului*, care locuieşti
în ţara Uţ! Va trece şi la tine po-
tirul**; te vei îmbăta şi te vei
dezgoli.

Pedeapsa nelegiuirii tale s-a*
împlinit, fiică a Sionului, El nu te
va mai deporta. El îţi va cerceta
nelegiuirea, fiică a Edomului, îţi
va da pe faţă păcatele.

Adu-Ţi aminte*, DDDDDoamne, ce
a venit peste noi! Priveşte şi vezi
batjocorirea** noastră.

Moştenirea* noastră s-a întors
la străini, casele noastre la cei din
alte ţări.

Suntem orfani* şi fără tată; ma-
mele noastre sunt ca nişte văduve.

Apa noastră trebuie s-o bem
pe bani. Lemnul nostru ne revine
cu un preţ.

Urmăritorii noştri sunt la gâ-
tul* nostru. Suntem obosiţi şi
n-avem odihnă.

Am dat mâna Egiptului* şi
Asiriei, ca să ne săturăm cu pâine.

Părinţii noştri au păcătuit*,
nu mai sunt**, şi noi am purtat
nelegiuirile lor.

Robii stăpânesc peste noi; nu
este cine să ne scape din mâna
lor.

Ne câştigăm pâinea cu riscul
vieţii noastre, din cauzab sabiei
pustiului.

Pielea noastră ardec* ca un
cuptor din cauza frigurilor foa-
metei.

Au înjosit femeile* în Sion,
fecioarele în cetăţile lui Iuda.

Căpeteniile au fost spânzurate
de mâna lor. Feţele bătrânilor*
n-au fost onorate,

tinerii au purtat* piatra de
moară şi băieţii s-au poticnit sub
lemne.

Bătrânii au încetat să mai fie
la poartă, tinerii la cântarea lor.

A încetat bucuria inimii noas-
tre; jocul nostru s-a prefăcut în
jale.

Cununa* capului nostru a că-
zut. Vai de noi, pentru că am pă-
cătuit!

De aceea ne este descurajată*
inima, de aceea ni s-au întune-
cat** ochii,

pentru muntele Sionului care
este pustiit; vulpile se plimbă
pe el.

! DDDDDoamne, Tu împărăţeştid*
pentru totdeauna, tronul Tău
este** din generaţie în gene-
raţie.

De ce ne uiţi* pentru totdea-
una şi ne părăseşti atât de mult
timp?

Întoarce-ne* la Tine, DDDDDoamne,
şi ne vom întoarce; înnoieşte-ne**
zilele ca mai înainte!

Sau ne-ai respins cu totul?
Te-ai mâniat pe noi foarte mult?

15

16

17

18

19

20

21

22

2

3

4

*Lev. 13.45.

*Cap. 5.12.

*2 Împ. 24.7.
Is. 20.5;
30.6,7.
Ier. 37.7.
Ezec. 29.16.

*2 Împ. 25.4;
25.5.
**Ezec. 7.2;
7.3,6.
Amos 8.2.

*Deut. 28.49.
Ier. 4.13.

*Gen. 2.7.
**2 Sam. 1.14
�Ier. 52.9.
��Dan. 4.12.

*Ps. 137.7.
Ier. 25.15;
25.21.
**Obad. 10.

*Is. 40.2.
Ier. 33.7,8.

*Ps. 89.50;
89.51.
**Ps. 79.4.
Cap. 2.15.

*Ps. 79.1.

*Ex. 22.24.
Ier. 15.8;
18.21.

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

*Deut. 28.48.
Ier. 28.14.

*Osea 12.1.

*Ier. 31.29.
Ezec. 18.2.
**Gen. 42.13
Zah. 1.5.

*Iov 30.30.
Ps. 119.83.
Cap. 4.8.

*Is. 13.16.
Zah. 14.2.

*Is. 47.6.
Cap. 4.16.

*Jud. 16.21.

*Iov 19.9.
Ps. 89.39.

*Cap. 1.22.
**Ps. 6.7.
Cap. 2.11.

*Ps. 9.7;
10.16; 90.2.
Hab. 1.12.
**Ps. 45.6.

*Ps. 13.1.

*Ps. 80.3,7;
80.19.
Ier. 31.18.
**Is. 60.20-22

5

6

7

10

11

12

13

16

17

19

20

21

Rugăciune
în suferinţă

4:15

a Lit. �ne vânau�    b Lit. �din faţa�    c Sau �este neagră�    d Lit. �şezi�



857

EZECHIEL

Şi a fost aşa: în anul al trei-
zecilea, în luna a patra, în a cincea
zi a lunii, pe când eram în cap-
tivitatea lângă râul* Chebar, s-au
deschis** cerurile şi am văzut
viziuni� de la Dumnezeu.

În a cincea zi a lunii, care era
în anul al cincilea al deportării*
împăratului Ioiachin, cuvântul
DDDDDomnului a fost anume către
Ezechielb, preotul, fiul lui Buzi,
în ţara caldeenilor, lângă râul Che-
bar; şi mâna* DDDDDomnului a fost
acolo asupra lui.
Şi am privit şi iată un vârtej

de vânt* venea de la nord, un nor
mare şi un foc înlănţuindu-sec;
şi în jurul lui era o strălucire şi
din mijlocul lui ceva asemenea
aramei strălucitoared, din mijlocul
focului. Şi din mijlocul lui ieşea
asemănarea a patru făpturi vii*.
Şi aceasta era înfăţişarea lor:
aveau asemănare** de om. Şi fie-
care avea patru feţe şi fiecare din
ele avea patru aripi. Şi picioarele
lor erau picioare drepte; şi talpa
picioarelor lor era ca talpa picio-
rului de viţel şi scânteiau* ca ara-
ma strălucitoare. Şi aveau mâini*
de om sub aripile lor la cele pa-
tru laturi ale lor; şi toate patru
aveau feţele lor şi aripile lor. Ari-
pile* lor se atingeau una de alta;
nu se întorceau când mergeau;
mergeau** fiecare drept înainte.
Şi asemănarea feţelor lor erau

feţe* de om; şi toate patru aveau
feţe de leu la dreapta; şi toate pa-
tru aveau** feţe de bou la stânga;
şi toate patru aveau feţe de vul-
ture. Şi feţele lor şi aripile* lor
erau despărţite susf; fiecare avea
două aripi care se atingeau una de
alta şi două care le acopereau

trupurile. Şi mergeau* fiecare
drept înainte; mergeau încotro
trebuia duhul** să meargă; nu se
întorceau� când mergeau.
Şi asemănarea făpturilor vii,

înfăţişarea lor era asemenea unor
cărbuni de foc* aprinşi, ca înfă-
ţişarea făcliilorg;  focul se suia şi
cobora printre făpturile vii; şi
focul strălucea şi din foc ieşeau
fulgere. Şi făpturile vii alergau*
şi se întorceau ca înfăţişarea
strălucirii fulgerului**.
Şi am văzut făpturile vii şi,

iată, era o roatăh* pe pământ lân-
gă făpturile vii, pentru fiecare
din cele patru feţe ale lori. Înfă-
ţişarea roţilor şi alcătuirea lor
era asemenea crisolituluij*; şi
toate patru aveau o singură ase-
mănare; şi înfăţişarea lor şi alcă-
tuirea lor erau ca şi cum ar fi o
roată în mijlocul unei roţi. Când
mergeau*, mergeau pek cele patru
laturi ale lor: nu se întorceau când
mergeau. Iar obezile lor erau
înalte şi înfricoşătoare; şi toate
patru aveau obezile lor pline* de
ochi de jur-împrejur.
Şi când făpturile vii mergeau*,

roţile mergeau lângă ele; şi când
făpturile vii se înălţau de la pă-
mânt, roţile se înălţau. Oriunde
trebuia duhul să meargă*, ele
mergeau încotro trebuia duhul să
meargă; şi roţile se înălţau odată
cu ele, pentru că duhul** făptu-
rilor viil era în roţi. Când* mer-
geau acelea, mergeau şi acestea;
şi când stăteau acelea, stăteau şi
acestea; şi când acelea se înăl-
ţau de la pământ, roţile se înălţau
odată cu ele, pentru că duhul
făpturilor vii era în roţi.
Şi deasupra* capetelor făptu-

EZECHIEL
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rii vii era asemănarea unei în-
tinderi ca cristalul, înfricoşător
de privit, întinsă peste capetele
lor, deasupra. Şi sub această în-
tindere, aripile lor erau dreptea,
una către cealaltă; fiecare avea
două aripi care acopereau de par-
tea aceasta, şi fiecare avea două
care acopereau de partea aceea,
trupurile lor. Şi, când mergeau,
am auzit vuietulb aripilor lor, ca
vuietul* de ape mari, ca glasul**
Celui Atotputernic, un vuiet pu-
ternic, ca vuietul unei oştiric; când
stăteau, îşi lăsau aripile în jos.
Şi era un glasd de deasupra

întinderii care era peste capetele
lor; când stăteau, îşi lăsau ari-
pile în jos.
Şi deasupra* întinderii care

era peste capetele lor era asemă-
narea unui tron, ca înfăţişarea
unei pietre** de safir; şi deasupra
asemănării tronului era o asemă-
nare, ca înfăţişarea unui om, pe
el, deasupra. Şi am văzut ceva
asemenea aramei strălucitoare,
ca* înfăţişarea unui foc, înăuntrul
ei, de jur-împrejur, de la înfă-
ţişarea coapselor lui şi în sus; şi
de la înfăţişarea coapselor lui şi
în jos am văzut ca înfăţişarea unui
foc; şi avea o strălucire de jur-îm-
prejur. Ca înfăţişarea curcubeu-
lui* care este în nor într-o zi cu
ploaie, aşa era înfăţişarea strălu-
cirii de jur-împrejur.

Aceasta** era înfăţişarea a-
semănării gloriei DDDDDomnului. Şi,
când am văzut-o, am căzut� cu
faţa la pământ şi am auzit un glas
al Unuia care vorbea.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-

luie, stai* în picioare şi voi vor-
bi cu tine�. Şi, când a vorbit cu
mine, Duhul a intrat* în mine şi
m-a făcut să stau în picioare şi
L-am auzit pe Cel care vorbea cu
mine.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, Eu

te trimit la fiii lui Israel, la naţi-
uni răzvrătite, care s-au răzvrătit
împotriva Mea: ei şi părinţii* lor
mi-au fost neascultători până
în această zi. Şi fiii aceştia sunt
obraznicif şi cu inimă îndărăt-
nică*. Eu te trimit la ei şi tu le
vei spune: «Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu». Şi ei, fie* că vor
asculta, fie că se vor abţine � pen-
tru că sunt o casă răzvrătită � vor
ştig** totuşi că a fost un profet
printre ei. Şi tu, fiu al omului, nu
te teme* de ei şi nu te teme de
cuvintele lor, pentru că în jurul tău
sunt mărăcini** şi spini, şi locu-
ieşti printreh scorpioni; nu te te-
me� de cuvintele lor, nici nu te
înspăimânta de feţele lor, pentru
că sunt�� o casă răzvrătită. Şi să
le spui* cuvintele Mele, fie că vor
asculta, fie că se vor abţine; pen-
tru că sunt răzvrătiţi. Dar tu, fiu
al omului, ascultă ce-ţi spun: Nu
fi răzvrătit ca această casă răz-
vrătită; deschide-ţi gura şi mă-
nâncă* ce-ţi dau�.
Şi m-am uitat şi iată o mână

întinsă spre mine; şi, iată, în ea
era un sul de carte. Şi l-a desfă-
şurat înaintea mea; şi era scris
pe dinăuntru şi pe dinafară; şi în
el erau scrise* plângeri şi vaiete
şi gemete.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

mănâncă ce găseşti aici; mănân-
că* sulul acesta şi du-te, vor-
beşte casei lui Israel�. Şi mi-am
deschis* gura şi m-a făcut să mă-
nânc sulul acela.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, hră-

neşte-ţi pântecele şi umple-ţi
măruntaiele cu sulul acesta pe
care ţi-l dau�. Atunci l-am mân-
cat* şi în gura mea a fost dulce
ca mierea.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

mergi, du-te la casa lui Israel şi
vorbeşte-le cu cuvintele Mele.
Pentru că nu eşti trimis* la un po-
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a Întinse orizontal    b Lit. �glasul�    c Sau �unei tabere�    d Sau �un tunet�    e Ebr. �Ben-adam�    f Sau �cu
faţa neînduplecată�    g Sau �vor recunoaşte�, �vor afla�    h Sau �tu stai pe�
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por cu o vorbire de neînţelesa**
şi greoi la limbă, ci la casa lui
Israel; nu la popoare multe, cu o
vorbire de neînţeles şi greoaie
la limbă, ale căror cuvinte nu le
înţelegi. Dacă* te-aş trimite Eu la
ele, nu te-ar asculta? Dar casa lui
Israel nu va voi să te asculte,
pentru că nici unul din ei nu vrea
să Mă asculte; pentru că toată ca-
sa lui Israel este cu frunte tare
şi cu inimă neînduplecată. Iată,
ţi-am făcut faţa tare împotriva
feţelor lor şi fruntea tare împotriva
frunţilor lor. Ţi-am făcut fruntea
ca un diamant, mai tare* decât
cremenea; nu te teme de ei şi nu
te înspăimânta de faţa lor, pentru
că sunt o casă** răzvrătită�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

toate cuvintele Mele pe care ţi le
voi spune, pune-le în inima ta şi
ascultă-le cu urechile tale. Şi
mergi, vino la cei din captivita-
te, la fiii poporului tău, şi vorbeş-
te-le şi spune-le: «Aşa* zice
Domnul DDDDDumnezeu», fie că te
vor asculta, fie că se vor abţine�.
Şi Duhul m-a ridicat* şi am

auzit înapoia mea sunetul unui
mare tunet, zicând: �Binecuvân-
tată fie gloria DDDDDomnului, din lo-
caşul Său!� Şi am auzit vuietul
aripilor făpturilor vii care se atin-
geau una de alta şi zgomotul roţi-
lor de lângă ele şi vuiet de mare
tunet. Şi Duhul m-a ridicat şi m-a
luat; şi am mers în amărăciune,
în aprinderea duhului meu, şi
mâna* DDDDDomnului era tare peste
mine. Atunci am venit la cei din
captivitate din Tel-Abib, care
locuiau lângă râul* Chebar; şi am
stat unde stăteau ei; şi am stat
acolo uimit, în mijlocul** lor,
şapte zile.
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor

şapte zile, cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând:  �Fiu al
omului, te-am pusb păzitor* pes-

te casa lui Israel; şi ascultă cu-
vântul din gura Mea şi înştiinţea-
ză-i** din partea Mea. Când Eu
zic celui rău: «Vei muri negreşit!»
şi tu nu-l înştiinţezi şi nu vorbeşti,
ca să-l înştiinţezi pe cel rău de
calea lui cea rea, ca să trăiască,
cel rău va muri* în nelegiuirea lui;
dar sângele lui îl voi cere din
mâna ta. Dar, dacă-l vei înştiinţa
pe cel rău şi el nu se va întoarce
de la răutatea lui şi de la calea lui
cea rea, va muri în nelegiuirea lui,
dar tu* ţi-ai salvat sufletul.
Şi dacă cel drept* se va abate

de la dreptatea lui şi va face ne-
legiuire şi voi pune o piatră de
poticnire înaintea lui, va muri;
pentru că tu nu l-ai înştiinţat, va
muri în păcatul lui, iar faptele lui
dreptec, pe care le-a făcut, nu vor
fi amintite; dar sângele lui îl voi
cere din mâna ta. Şi dacă vei
înştiinţa* pe cel drept ca să nu
păcătuiască, şi cel drept nu va
păcătui, el va trăi negreşit, pentru
că a primit înştiinţarea; şi tu
ţi-ai salvat sufletul�.
Şi mâna* DDDDDomnului a fost

acolo peste mine şi mi-a zis: �Ri-
dică-te, ieşi în valed** şi voi vor-
bi cu tine acolo�. Şi m-am ridicat
şi am ieşit în vale; şi, iată, gloria*
DDDDDomnului stătea acolo, ca gloria
pe care o văzusem** lângă râul
Chebar; şi am căzut cu faţa la
pământ.
Şi Duhul a intrat* în mine şi

m-a făcut să stau în picioare şi
mi-a vorbit şi mi-a zis: �Mergi,
închide-te înăuntrul casei tale. Şi
tu, fiu al omului, iată, vor pune
funii asupra* ta şi te vor lega
cu ele şi nu vei ieşi printre ei.
Şi-ţi voi lipi* limba de cerul gurii
şi vei fi mut şi nu vei fi pentru
ei un om care mustră; pentru că
sunt o casă răzvrătită. Dar, când*
voi vorbi cu tine, îţi voi deschide
gura şi le vei spune: «Aşa zice
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Domnul DDDDDumnezeu: cel care aude
să audă, şi cel care se abţine să se
abţină»; pentru că sunt** o casă
răzvrătită�.

�Şi tu, fiu al omului, ia-ţi o că-
rămidă şi pune-o înaintea ta şi
desenează pe ea o cetate, Ierusa-
limul. Şi ridică un asediu* îm-
potriva ei şi construieşte întări-
turia împotriva ei şi ridică un val
împotriva ei şi pune tabere împo-
triva ei şi aşază berbeci împotri-
va ei de jur-împrejur. Şi ia-ţi o
placă de fier şi pune-o ca un zid
de fier între tine şi cetate; şi în-
dreaptă-ţi faţa împotriva ei şi
va fi asediată* şi o vei asedia;
acesta va fi un semn** pentru casa
lui Israel.
Şi tu, culcă-te pe coasta stân-

gă şi pune nelegiuireab casei lui
Israel peste ea; după numărul
zilelor cât vei sta culcat pe ea, vei
purta nelegiuirea lor. Şi Eu am
rânduit peste tine anii nelegiuirii
lor, după numărul zilelor, adică
trei sute nouăzeci de zile; şi vei
purta* nelegiuirea casei lui Israel.
Şi, când le vei împlini pe a-

cestea, să te culci din nou, pe coas-
ta dreaptă, şi vei purta nelegiuirea
casei lui Iuda patruzeci de zile.
Ţi-am rânduit o zi pentru fiecare
an. Şi-ţi vei îndrepta faţa spre
asediul Ierusalimului; şi braţul tău
va fi dezgolit şi vei profeţi împo-
triva lui. Şi, iată, am pus* funii
peste tine şi nu te vei întoarce de
pe o coastă pe alta până nu vei
împlini zilele asedierii tale.
Şi ia-ţi grâu, şi orz, şi fasole,

şi linte, şi mei şi alac şi pune-le
într-un vas; şi să-ţi faci pâine din
ele, după numărul zilelor cât vei
sta culcat pe coasta ta; vei mânca
din ele trei sute nouăzeci de zile.
Şi hrana ta pe care o vei mânca
va fi cu cântarul, douăzeci de
siclic pe zi; o vei mânca din când
în când. Şi apa o vei bea cu

măsură, o şesime de hind; o vei
bea din când în când. Şi o vei
mânca precum o turtă de orz, şi
o vei coace înaintea ochilor lor
cu fecalele care ies din om�. Şi
DDDDDomnul a zis: �Aşa îşi vor mân-
ca fiii lui Israel pâinea, întina-
tă*, printre naţiunile unde îi voi
alunga�.
Şi eu am zis: �Vai, Doamne

DDDDDumnezeule, iată, sufletul meu nu
s-a întinat*, şi din tinereţea mea
şi până acum n-am mâncat din
ce a murit de la sine** sau din ce
este sfâşiat, şi nici o carne necu-
rată� n-a intrat în gura mea�. Şi
El mi-a zis: �Vezi, ţi-am dat ba-
legă de bou în loc de fecale de
om, şi-ţi vei coace pâinea pe ea�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

iată, voi sfărâma în Ierusalim to-
iagul pâinii* şi vor mânca pâi-
nea cu cântarul** şi cu îngrijora-
re şi vor bea apa cu măsură şi cu
spaimă, pentru că vor duce lipsă
de pâine şi de apă şi vor fi ui-
miţi şi unii şi alţii şi vor pieri*
îne nelegiuirea lor�.

�Şi tu, fiu al omului, ia-ţi un
cuţitf ascuţit � să-ţi iei un brici de
bărbier � şi trece-l* pe capul tău
şi pe barba ta; şi ia-ţi balanţe de
cântărit şi împarte perii: o treime*
s-o arzi în focg în mijlocul cetă-
ţii**, când se vor împlini zilele
asedierii�; şi o treime s-o iei şi s-o
loveşti cu cuţitul, împrejur; şi o
treime s-o împrăştii în vânt; şi Eu
voi scoate o sabie după ei. Şi* să
iei de acolo puţini la număr şi să-i
legi în poalele hainei tale. Şi din-
tre aceştia să mai iei şi să-i arunci
în mijlocul focului şi să-i arzi* în
foc; din eah va ieşi un foc îm-
potriva întregii case a lui Israel�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Acesta este Ierusalimul. L-am
pus în mijlocul naţiunilor, şi în
jurul lui sunt ţări. Şi s-a răzvrătit
împotriva judecăţilor Melei, în

**Cap. 12.2;
12.3.

*Ier. 6.6.
Cap. 21.22.

*Ier. 39.1,2.
Cap. 5.2.
**Cap. 12.6;
12.11.
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*Cap. 3.25.
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răutate, mai mult decât naţiunile,
şi împotriva rânduielilor Mele mai
mult decât ţările care sunt în jurul
lui. Pentru că au refuzat judecăţi-
le Mele şi n-au umblat în rân-
duielile Mele�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că aţi fost mai
de nestăpânit decât naţiunile care
sunt în jurul vostru, pentru că n-aţi
umblat în rânduielile Mele şi n-aţi
împlinit judecăţile Mele şi n-aţi
făcut nici după judecăţile* naţiu-
nilor care sunt în jurul vostru,

de aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu, chiar Eu
sunt împotriva ta şi voi face ju-
decăţi în mijlocul tău, în ochii na-
ţiunilor. Şi voi face* în tine ce n-am
mai făcut şi ce nu voi mai face la
fel, pentru toate urâciunile tale.
De aceea, părinţii* vor mânca pe
fii în mijlocul tău, şi fiii îşi vor
mânca părinţii; şi voi face jude-
căţi în tine şi toată rămăşiţa ta o
voi împrăştia** în toate vânturile.

De aceea, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �pentru că
într-adevăr ai întinat locaşul* Meu
cel sfânt cu toate lucrurile** tale
dezgustătoare şi cu toate urâciunile
tale, de aceea Mă voi retrage şi Eu
de la tine; şi ochiul Meu nu va cruţa
şi Eu nu Mă voi înduraa. O treime
din tine va muri de ciumă* şi va
pieri de foamete în mijlocul tău; şi
o treime va cădea prin sabie în jurul
tău; şi o treime o voi împrăştia**
în toate vânturile şi voi scoate� o
sabie după ei.
Şi mânia Mea se va împlini*

şi-Mi voi potoli** furia asupra
lor şi Mă voi mângâia�; şi vor
cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, am
vorbit�� în geloziab Mea, când
Îmi voi potoli furia asupra lor.
Şi te voi face* un pustiu şi o

batjocură printre naţiunile care
sunt în jurul tău, în ochii oricărui
trecător. Şi va fi de batjocură* şi
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a Sau �nu voi avea milă�    b Sau �râvna�    c Sau �văgăuni�    d Altare de ars tămâie lui Baal    e Cuvântul
ebr. pentru �idol� arată un mare dispreţ: �buştean�, �buturugă�    f Sau �îşi vor purta vina�

de dispreţ, de învăţătură şi de ui-
mire pentru naţiunile care sunt în
jurul tău, când voi face judecăţi
asupra ta, în mânie şi în aprinde-
re şi în mustrări aspre**. Eu,
DDDDDomnul, am vorbit. Când voi tri-
mite asupra lor săgeţile cele rele
ale foametei, care vor fi pentru
nimicire, pe care le voi trimite ca
să vă nimicească, voi mări foame-
tea asupra voastră şi vă voi sfă-
râma toiagul* pâinii. Şi voi trimite
asupra voastră foamete şi fiare*
sălbatice, care te vor lipsi de copii;
şi ciuma** şi vărsarea de sânge vor
trece prin tine şi voi aduce sabia a-
supra ta. Eu, DDDDDomnul, am vorbit�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi faţa împotriva
munţilor** lui Israel şi profe-
ţeşte împotriva lor şi spune:
«Munţi ai lui Israel, ascultaţi cu-
vântul Domnului DDDDDumnezeu. Aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu către
munţi şi către dealuri, către pâ-
raiec şi către văi: Iată, Eu voi a-
duce o sabie asupra voastră şi voi
nimici* înălţimile voastre. Şi al-
tarele voastre vor fi pustiite şi
stâlpii voştri închinaţi soareluid

vor fi sfărâmaţi şi voi arunca* pe
cei ucişi ai voştri înaintea idoli-
lore voştri. Şi voi pune trupurile
moarte ale fiilor lui Israel înain-
tea idolilor lor şi voi împrăştia
osemintele voastre în jurul alta-
relor voastre. În toate aşezările
voastre, cetăţile vor fi pustiite şi
înălţimile vor fi părăsite, încât
altarele voastre vor fi pustiite şi
părăsitef; şi idolii voştri vor fi
sfărâmaţi şi vor înceta, şi stâlpii
voştri închinaţi soarelui vor fi
tăiaţi şi lucrările voastre vor fi
şterse. Şi cei ucişi vor cădea în
mijlocul vostru şi veţi cunoaşte*
că Eu sunt DDDDDomnul.

Dar voi lăsa* o rămăşiţă, pen-
tru că veţi avea pe unii care vor

Pustiirea
ţării pline
de idoli

6:8
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scăpa de sabie printre naţiuni,
când veţi fi împrăştiaţi prin
felurite ţări. Şi cei scăpaţi ai voş-
tri îşi vor aminti de Mine prin-
tre naţiunile unde vor fi duşi
captivi, când le voi zdrobi* inimaa

adulteră, care s-a abătut de la
Mine, şi ochii** lor, care au cur-
vit după idolii lor; şi le va fi si-
lă� de ei înşişi din cauza relelor
pe care le-au făcut prin toate urâ-
ciunile lor. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul». Nu în zadar am
zisb că le voi face răul acesta�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Bate cu mâna* şi loveşte cu pi-
ciorul şi spune: «Vai!» pentru
toate urâciunile nelegiuirilor ca-
sei lui Israel! Pentru că ei vor
cădea** prin sabie, prin foamete
şi prin ciumă. Cel care este de-
parte va muri de ciumă şi cel care
este aproape va cădea prin sabie
şi cel care va fi lăsat şi va fi
împresurat va muri de foamete;
şi Îmi voi potoli* furia asupra
lor. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul, când cei ucişi ai lor
vor fi printre idolii lor în jurul al-
tarelor lor, pe orice deal înalt**,
pe toate vârfurile� munţilor şi sub
orice�� copac verde şi sub orice
terebint stufos, în locurile unde
aduceau miresme plăcute tuturor
idolilor lor. Şi-Mi voi întinde*
mâna asupra lor şi voi preface
ţara într-un pustiu; şi va fi mai
părăsită decât pustiul Dibla**, în
toate aşezările lor; şi vor cunoaş-
te că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu al
omului�, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu către ţara lui Israel: �Un
sfârşit*! Vine sfârşitul peste cele
patru colţuri ale ţării! Acum sfâr-
şitul este asupra ta şi voi trimite
mânia Mea asupra ta şi te voi ju-
deca* după căile tale şi voi aduce

asupra ta toate urâciunile tale.
Şi ochiul Meu nu te va cruţa*, nici
nu Mă voi îndura, ci voi aduce
căile tale asupra ta şi urâciunile
tale vor fi în mijlocul tău; şi veţi
cunoaşte** că Eu sunt DDDDDomnul�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Un rău! Un singur rău! Iată, a
venit! A venit sfârşitul! A venit
sfârşitul! Se trezeşte împotriva ta;
iată, vine! Ţi-a venit rândul*, lo-
cuitor al ţării! A venit timpul**,
s-a apropiat ziua � învălmăşeala,
şi nu strigătul de bucurie din munţi!
Acum, îndată Îmi voi vărsa furia
asupra ta şi Îmi voi potoli mânia*
împotriva ta şi te voi judeca**
după căile tale şi voi aduce asupra
ta toate urâciunile tale. Şi ochiul*
Meu nu va cruţa, nici nu Mă voi
îndura; îţi voi răsplăti după căile
tale, şi urâciunile tale vor fi în
mijlocul tău; şi veţi cunoaşte că
Eu sunt DDDDDomnul care lovesc.

Iată ziua, iată, a venit! Rân-
dul ţi-a venitc! Toiaguld a înflorit,
mândria e în plină floare! Vio-
lenţa* s-a înălţat ca să fie un to-
iag al răutăţii! Nu rămâne nimic
din ei, nici din mulţimea lor, nici
din bogăţiile lor, nici din  stră-
lucirea din mijlocul lore. A venit
timpul, s-a apropiat ziua! Să nu
se bucure* cel care cumpără şi
să nu se jelească cel care vinde!
Pentru că este o mânie arzătoare
împotriva întregii ei mulţimi. Pen-
tru că cel care vinde nu se va în-
toarce la ceea ce a vândut, chiar
dacă va fif în viaţă printre cei vii.
Pentru că viziunea este cu privi-
re la întreaga ei mulţime; nu se
va schimbag; şi nimeni nu-şi va
asigurah viaţa prin nelegiuirea lui.
Ei au sunat din trâmbiţă şi au pre-
gătit totul, dar nimeni nu merge
la luptă; pentru că mânia Mea
este peste întreaga ei mulţime.

Afară* este sabia şi înăuntru

*Ps. 78.40.
Is. 7.13;
43.24; 63.10.
**Num. 15.39
�Lev. 26.39.
Iov 42.6.
Cap. 20.43;
36.31.

*Cap. 21.14.
**Cap. 5.12.

*Cap. 5.13.

*Vers. 7.
**Ier. 2.20.
�Osea 4.13.
��Is. 57.5.

*Is. 5.25.
**Num. 33.46
Ier. 48.22.

*Vers. 3,6.
Amos 8.2.
Mt. 24.6,13;
24.14.

*Vers. 8,9.
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a Sau �pentru că sunt zdrobit de inima lor�    b Sau �vor cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, nu în zadar am zis�
c Lit. �a ieşit�    d Toiagul pedepsei    e Sau �nici nu se va plânge pentru ei�    f Lit. �vor fi�    g Sau �nu se va
întoarce�    h Sau �nu-şi va întări�
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ciuma şi foametea. Cel care este
la câmp va muri prin sabie şi pe
cel care este în cetate îl vor mânca
foametea şi ciuma. Dar fugarii*
lor vor scăpa şi vor fi pe munţi ca
porumbeii văilor, văitându-se toţi,
fiecare pentru nelegiuirea lui. Toa-
te mâinile* vor slăbia şi toţi ge-
nunchii se vor topib ca apa. Şi se
vor încinge* cu sac şi-i va acoperi
groaza**. Şi ruşine va fi pe toate
feţele, şi chelie pe toate capetele
lor. Îşi vor arunca argintul pe străzi
şi aurul lor va fi ca un lucru ne-
curat. Argintul* lor şi aurul lor nu
vor putea să-i scape în ziua mâni-
ei DDDDDomnului. Nu le vor sătura su-
fletele, nici nu le vor umple pân-
tecele. Pentru că aceasta a fost pia-
tra de poticnire** a nelegiuirii lor.
Şi a pus în măreţie frumoasa

Lui podoabă; dar ei au făcut*
în eac chipurile urâciunilor lor şi
lucrurile lor dezgustătoare. De a-
ceea Eu le-am făcut-o ca un lucru
necurat. Şi am dat-o de pradă în
mâna străinilor şi de jaf celor răi
ai pământului; şi ei o vor întina.
Şi-Mi voi întoarce faţa de la ei; şi
ei vor întina locul Meu ascunsd;
şi cei violenţie vor intra în el şi-l
vor întina.

Fă lanţul, pentru că ţara* este
plină de crime sângeroase şi ce-
tatea este plină de violenţă. De a-
ceea voi aduce pe cele mai rele
dintre naţiuni şi le vor stăpâni
casele; şi voi face să înceteze
mândria celor puternici, şi loca-
şurile lor sfinte vor fi întinate.
Vine nimicirea! Şi vor căuta pace,
dar ea nu va fi. Va veni nenoroci-
re peste* nenorocire şi va fi zvon
peste zvon; şi vor cere** o viziune
de la un profet; dar legea va pieri
de la preot şi sfatul de la cei bă-
trâni. Împăratul va jeli şi căpetenia
se va îmbrăca în spaimă şi mâi-
nile poporului ţării vor tremura;
le voi face după calea lor şi cu ju-

decăţile lor îi voi judeca; şi vor
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul�.

! Şi a fost aşa: în anul al
şaselea, în luna a şasea, în a cin-
cea zi a lunii, pe când şedeam în
casa mea şi bătrânii* lui Iuda
şedeau înaintea mea, mâna**
Domnului DDDDDumnezeu a căzut aco-
lo peste mine.
Şi am privit* şi iată o asemă-

nare ca înfăţişarea focului! De la
înfăţişarea coapselor lui în jos,
foc; şi de la coapsele lui în sus,
ca înfăţişarea unei străluciri, ase-
menea aramei** strălucitoare. Şi
El a întins* chipul unei mâini şi
m-a apucat de o buclă a capului
meu. Şi Duhul m-a ridicat** între
pământ şi ceruri şi m-a adus� în
viziunile lui Dumnezeu la Ierusa-
lim, la intrarea porţii dinăuntru,
care priveşte spre nord, unde era
scaunul�� idolului geloziei, care
întărâtă*� la gelozie. Şi, iată, glo-
ria Dumnezeului lui Israel era
acolo, ca viziunea pe care o
avusesem* în vale.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

ridică-ţi acum ochii spre nord�. Şi
mi-am ridicat ochii spre nord
şi, iată, la nord de poarta alta-
rului era idolul* acesta al gelozi-
ei, la intrare. Şi El mi-a zis: �Fiu
al omului, vezi ce fac ei, urâciu-
nile cele mari pe care le face casa
lui Israel aici, ca să Mă îndepăr-
tez de locaşul Meu cel sfânt? Dar
vei vedea şi alte urâciuni mari�.
Şi m-a adus la intrarea curţii;

şi am privit şi iată o gaură în pe-
rete! Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-
lui, sapă acum în perete�. Şi am
săpat în perete, şi iată o uşă.
Şi mi-a zis: �Intră şi vezi urâ-

ciunile cele rele pe care le fac ei
aici�. Şi am intrat şi am văzut; şi
iată toate chipurile de târâtoare
şi de animale urâcioase şi toţi
idolii casei lui Israel zugrăviţif pe
perete de jur-împrejur. Şi şapte-

*Cap. 6.8.

*Is. 13.7.
Ier. 6.24.
Cap. 21.7.

*Is. 3.24;
15.2,3.
Ier. 48.37.
Amos 8.10.
**Ps. 55.5.

*Pr. 11.4.
Ţef. 1.18.
**Cap. 14.3;
14.4; 44.12.

*Ier. 7.30.

*2 Împ. 21.16
Cap. 9.9; 11.6

*Deut. 32.23.
Ier. 4.20.
**Ps. 74.9.
Plân. 2.9.
Cap. 20.1,3.

*Vers. 4.

*Cap. 14.1;
20.1; 33.31.
**Cap. 1.3;
3.22.

*Cap. 1.26;
1.27.
**Cap. 1.4.

*Dan. 5.5.
**Cap. 3.15.
�Cap. 11.1;
11.24; 40.2.
��Ier. 7.30;
32.34.
Cap. 5.11.
*�Deut. 32.16;
32.21.

*Cap. 1.28;
3.22,23.

*Ps. 78.58.
Ier. 7.30.
Vers. 3.
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a Lit. �vor atârna�    b Lit. �se vor duce�    c Sau �din frumoasa Lui podoabă, el (poporul) a făcut mândria
lui; şi ei au făcut din ea�    d Sau �comoara mea�    e Sau �tâlharii�    f Sau �gravaţi�
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zeci* de bărbaţi dintre bătrânii
casei lui Israel stăteau înaintea
lor şi în mijlocul lor stătea Ia-
azania, fiul lui Şafan: fiecare băr-
bat era cu tămâietoarea lui în
mâna lui; şi un nor gros de tă-
mâie se înălţa.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

ai văzut ce fac în întuneric bătrâ-
nii casei lui Israel, fiecare bărbat
în camerele lui cu chipuri? Pentru
că ei zic: «Nu ne vede* DDDDDomnul!
DDDDDomnul a părăsit ţaraa»�. Şi mi-a
zis: �Vei vedea şi alte urâciuni
mari pe care le fac ei�.
Şi m-a adus la intrarea por-

ţii* casei DDDDDomnului, care era spre
nord; şi, iată, acolo şedeau nişte
femei, plângându-l pe Tamuzb.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al omu-
lui? Vei vedea şi alte urâciuni
mai mari decât acestea!�
Şi m-a adus în curtea inte-

rioară a casei DDDDDomnului; şi, iată,
la intrarea templului DDDDDomnului,
între pridvor* şi altar, erau vreo
douăzeci şi cinci** de bărbaţi cu
spatele� lor spre templul DDDDDom-
nului şi cu feţele lor spre răsă-
rit; şi se închinau soarelui��, spre
răsărit.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al

omului? Este puţin lucru pentru
casa lui Iuda că fac urâciunile pe
care le fac aici, încât au umplut
ţara cu violenţă* şi mereu Mă
provoacă la mânie? Şi, iată, ei
îşi pun ramura la nas! De aceea*
şi Eu voi lucra cu furie; ochiul
Meu** nu va cruţa, nici nu Mă
voi îndura; şi când vor striga� în
auzul Meu cu glas tare, nu-i voi
asculta�.
Şi a strigat în auzul meu cu

glas tare, zicând: �Apropiaţi-vă,
voi, păzitoriic cetăţii, şi fiecare cu
arma lui de nimicire în mâna lui!�
Şi, iată, şase bărbaţi veneau de
pe calea porţii de sus, care este
spre nord, şi fiecare cu arma lui

de măceld în mâna lui; şi în
mijlocul lor, un om* îmbrăcat în
in, cu un corn cu cerneală de
scriitor la brâul lui. Şi au intrat şi
au stat lângă altarul de aramă.
Şi gloria* Dumnezeului lui

Israel se înălţase de la heruvimul
deasupra căruia era, la pragul
casei; şi El a strigat la bărbatul
îmbrăcat în in, care avea cornul
cu cerneală de scriitor la brâu. Şi
DDDDDomnul i-a zis: �Treci prin mij-
locul cetăţii, prin mijlocul Ieru-
salimului, şi fă un semne* pe
frunţile oamenilor care suspină**
şi care strigă din cauza tuturor
urâciunilor care se fac în mijlocul
lui�.
Şi celorlalţi le-a zis în auzul

meu: �Treceţi în urma lui prin ce-
tate şi loviţi; ochiul* vostru să nu
cruţe, nici să nu vă înduraţi!
Ucideţi* până la nimicire pe bă-
trân, pe tânăr şi pe fecioară şi
pe prunci şi pe femei; dar nu vă
apropiaţi** de vreun om pe care
este semnul; şi începeţi� de la
locaşul Meu cel sfânt�. Şi au în-
ceput�� de la bătrânii care erau
în faţa casei.
Şi le-a zis: �Întinaţi casa şi

umpleţi curţile cu cei ucişi! ... Ie-
şiţi!�� Şi au ieşit şi au lovit în
cetate.
Şi a fost aşa: pe când ei lo-

veau şi eu rămăsesem singur, am
căzut* cu faţa la pământ şi am
strigat şi am zis: �Vai, Doamne
DDDDDumnezeule! Vei nimici** Tu toa-
tă rămăşiţa lui Israel, vărsându-Ţi
furia asupra Ierusalimului?�
Şi El mi-a zis: �Nelegiuirea

casei lui Israel şi a lui Iuda este
foarte mare şi ţara este plină* de
sânge şi cetatea plină de strică-
ciunef. Pentru că ei zic**: «DDDDDom-
nul a părăsit ţara», şi «DDDDDomnul nu
vede!» Şi cât despre Mine*,
ochiul Meu nu va cruţa, nici nu
Mă voi îndura; ci voi aduce**

*Num. 11.16;
11.25.

*Ps. 14.1.
Is. 29.15.
Cap. 9.9.

*Cap. 44.4;
46.9.

*Ioel 2.17.
**Cap. 11.1.
�Ier. 2.27;
32.33.
��Deut. 4.19.
2 Împ. 23.5;
23.11.
Iov 31.26.
Ier. 44.17.

*Cap. 9.9.

*Cap. 5.13;
16.42; 24.13.
**Cap. 5.11;
7.4,9; 9.5,10.
�Pr. 1.28.
Zah. 7.13.
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a Sau �pământul�    b Idol sirian şi fenician, cunoscut şi ca Adonis    c Sau �Faceţi să se apropie pedepsele�
d Lit. �care taie în bucăţi�    e Ebr. �tau�, ultima literă a alfabetului ebraic    f Sau �strâmbare a judecăţii�
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faptele lor asupra capului lor�.
Şi, iată, bărbatul îmbrăcat în

in, care avea cornul cu cerneală
la brâu, a făcut cunoscut, zicând:
�Am făcut cum mi-ai poruncit�.
Şi am văzut şi, iată, în întin-

derea* care era peste capul he-
ruvimilor se vedea, deasupra lor,
ca o piatră** de safira, ca înfăţi-
şarea asemănării unui tron. Şi El
a vorbit bărbatului îmbrăcat* în
in şi a zis: �Intră între roţileb de
sub heruvim şi umple-ţi mâinile
cu cărbuni** de foc dintre heruvi-
mi şi împrăştie-i� peste cetate�.
Şi a intrat înaintea ochilor mei.
Şi heruvimii stăteau la dreap-

ta casei, când a intrat omul, şi no-
rul umplea curtea interioară. Şi
gloria* DDDDDomnului s-a înălţat de la
heruvim pe pragul casei; şi casa
s-a umplut** cu norul şi curtea s-a
umplut de strălucirea gloriei
DDDDDomnului. Şi vuietul* aripilor he-
ruvimilor se auzea până în curtea
din afară, precum glasul** Atot-
puternicului Dumnezeuc, când
vorbeşte.
Şi a fost aşa: când a poruncit

bărbatului îmbrăcat în in, zicând:
�Ia foc dintre roţi, dintre heru-
vimi�, el a intrat şi a stat lângă
roată. Şi heruvimul şi-a întins
mâna dintre heruvimi, spre focul
care era între heruvimi; şi a luat
din el şi l-a pus în mâinile celui
îmbrăcat în in; şi el l-a luat şi a
ieşit.
Şi s-a văzut o imagine* a unei

mâini de om la heruvimi, sub
aripile lor.
Şi am văzut şi iată* patru

roţi lângă heruvimi: o roată lângă
un heruvim şi o altă roată lângă
alt heruvim; şi înfăţişarea roţilor
era ca o piatră** de crisolitd. Şi
cât despre înfăţişarea lor, toate
patru aveau o singură asemăna-
re, ca şi când o roată ar fi fost în
mijlocul unei roţi. Când mer-

geau*, mergeau pe cele patru la-
turi ale lor; nu se întorceau când
mergeau, ci spre locul spre care pri-
vea capul, mergeau după el; nu
se întorceau când mergeau. Şi tot
trupule lor şi spatele lor şi mâi-
nile lor şi aripile lor şi roţile erau
pline de ochi de jur-împrejur, la
aceşti patru şi roţile lor. Cât despre
roţi*, li s-a strigat în auzul meu:
�Învârtiţi-vă!f� Şi fiecare* avea
patru feţe: faţa întâi era faţă de
heruvim şi a doua faţă era faţă
de om şi a treia, faţă de leu şi a
patra, faţă de vultur.
Şi heruvimii s-au înălţat.

Aceasta era făptura* vie pe care
o văzusem lângă râul Chebar.
Şi când heruvimii mergeau, ro-
ţile mergeau lângă ei; şi când
heruvimii îşi ridicau aripile ca
să se înalţe de pe pământ, roţile
nu se întorceau* nici ele de lângă
ei. Când* se opreau ei, acestea
se opreau; şi când se înălţau ei,
acestea se înălţau cu ei; pentru
că duhul făpturii vii era în ele.
Şi gloria DDDDDomnului a plecat*

de deasupra pragului casei şi a
stat deasupra heruvimilor. Şi he-
ruvimii* şi-au întins aripile şi s-au
înălţat de pe pământ înaintea
ochilor mei, când au ieşit; şi roţi-
le erau lângă ei; şi s-au opritg la
intrarea porţii dinspre răsărit
a casei DDDDDomnului; şi gloria Dum-
nezeului lui Israel era peste ei,
deasupra.

Aceasta era făptura* vie pe
care o văzusem sub Dumnezeul
lui Israel lângă râul** Chebar;
şi am cunoscut că erau heruvimi.
Fiecare* avea patru feţe şi fieca-
re patru aripi; şi asemănarea**
unor mâini de om era sub aripile
lor. Şi cât despre asemănarea
feţelor lor, erau feţele pe care le
văzusem lângă râul Chebar, înfă-
ţişarea lor şi ei înşişi; mergeau*
fiecare drept înaintea lor.
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Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a
adus la poarta dinspre răsărit**
a casei DDDDDomnului, care priveşte
spre răsărit; şi, iată, la intrarea
porţii� erau douăzeci şi cinci de
bărbaţi; şi am văzut în mijlocul
lor pe Iaazania, fiul lui Azur, şi
pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpe-
tenii ale poporului. Şi El mi-a zis:
�Fiu al omului, aceştia sunt oame-
nii care uneltesc nelegiuire şi care
dau sfat rău în cetatea aceasta,
care zic: «Nu este timpula* ca să
construim case; această cetate**
este cazanul, şi noi carnea». De
aceea, profeţeşte împotriva lor,
profeţeşte, fiu al omului!�
Şi Duhul* DDDDDomnului a venit

peste mine şi mi-a zis: �Vorbeşte:
Aşa zice DDDDDomnul: «Aşa aţi zis,
casă a lui Israel! Şi ştiu** lucru-
rile care vă vin în minte! Aţi în-
mulţit* pe cei ucişi ai voştri în
cetatea aceasta şi aţi umplut
străzile ei cu cei ucişi»�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cei ucişi* ai voştri,
pe care i-aţi pus în mijlocul ei, ei
sunt carnea, iar această cetate este
cazanul; dar pe voi** vă voi scoa-
te din mijlocul ei. V-aţi temut de
sabie, şi sabie voi aduce asupra
voastră�, zice Domnul DDDDDumne-
zeu. �Şi vă voi scoate din mijlo-
cul ei şi vă voi da în mâna străi-
nilor şi voi împlini* judecăţi
împotriva voastră. Veţi cădea*
prin sabie; vă voi judeca** în
hotarele lui Israel şi veţi cunoaş-
te� că Eu sunt DDDDDomnul. Această
cetate nu va fi cazanul vostru, nici
voi nu veţi fi carnea în mijlocul
ei; vă voi judeca în hotarele lui
Israel. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul, în ale Cărui rânduieli
n-aţi umblat şi pe ale Cărui
judecăţi nu le-aţi împlinit, ci aţi
lucrat* după judecăţile naţiunilor
care sunt în jurul vostru�.
Şi a fost aşa: pe când profe-

ţeam, a murit* Pelatia, fiul lui
Benaia. Şi am căzut** cu faţa la
pământ şi am strigat cu glas tare
şi am zis: �Vai, Doamne DDDDDumne-
zeule, vei nimici cu totul rămă-
şiţa lui Israel?�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fraţii tăi, da, fraţii tăi, bărbaţii
rudeniei taleb şi toată casa lui Isra-
el, ei toţi sunt aceia către care lo-
cuitorii Ierusalimului zic: «Depăr-
taţi-vă de la DDDDDomnul; nouă ni s-a
dat ţara aceasta în stăpânirec!»�

De aceea spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Deşid i-am
dus departe printre naţiuni şi deşid

i-am împrăştiat prin felurite ţări,
totuşi le voi fi* ca un mic locaş
sfânte, în ţările unde ei au ajuns�.

De aceea spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Şi vă voi
aduna* dintre popoare şi vă voi
strânge din ţările în care sunteţi
împrăştiaţi şi vă voi da pămân-
tul lui Israel�.

�Şi vor veni acolo şi vor în-
depărta* din ea toate lucrurile ei
dezgustătoare şi toate urâciuni-
le ei. Şi le voi da* o inimă ne-
împărţită. Şi voi pune în voi un
duh nou**. Şi voi lua inima� de
piatră din carnea lor şi le voi da
o inimă de carne, ca să umble*
în rânduielile Mele şi să pă-
zească judecăţile Mele şi să le
facă. Şi ei Îmi vor fi popor** şi
Eu le voi fi Dumnezeu. Dar cât
despre aceia a căror inimă um-
blă după lucrurilef lor dezgus-
tătoare şi urâcioase, le voi răs-
plăti* faptele lor asupra cape-
telor lor�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.
Şi heruvimii şi-au înălţat* ari-

pile, şi roţile erau lângă ei; şi glo-
ria Dumnezeului lui Israel era pes-
te ei, deasupra. Şi gloria* DDDDDom-
nului s-a suit din mijlocul cetăţii
şi s-a oprit pe munteleg** care

*Cap. 3.12;
3.14; 8.3.
Vers. 24.
**Cap. 10.19
�Cap. 8.16.

*Cap. 12.22;
12.27.
2 Pet. 3.4.
**Ier. 1.13.
Cap. 24.3.

*Cap. 2.2;
3.24.
**Ier. 11.20;
17.10.

*Cap. 7.23;
22.3,4.

*Cap. 24.3,6;
24.10,11.
Mica 3.3.
**Vers. 9.

*Cap. 5.8.

*2 Împ. 25.19-21
Ier. 39.6;
52.10.
**1 Împ. 8.65
2 Împ. 14.25.
�Ps. 9.16.

*Lev. 18.3;
18.24.
Deut. 12.30;
12.31.
Cap. 8.10;
8.14,16.
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este pe partea de răsărit� a cetăţii.
Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a adus
în viziune, prin Duhul lui Dumne-
zeu, în Caldeea, la cei din captivi-
tate; şi viziunea pe care am văzut-o
s-a înălţat de la mine. Şi am spus
celor din captivitate toate lucrurile
pe care mi le arătase DDDDDomnul.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, tu locuieşti în mijlocul unei
case răzvrătite*; ei au ochi** ca
să vadă, şi nu văd; au urechi
ca să audă, şi nu aud; pentru că
sunt o casă răzvrătită.
Şi tu, fiu al omului, pregăteş-

te-ţi bagajula de captiv şi pleacă
în captivitate ziua înaintea ochi-
lor lor; şi să te duci în captivita-
te înaintea ochilor lor, din locul
tău într-alt loc; poate* că vor ve-
dea, deşi sunt o casă răzvrătită.
Şi scoate-ţi afară lucrurile ziua
înaintea ochilor lor, ca bagajul
unui captiv, şi tu însuţi ieşi seara
înaintea ochilor lor, cum pleacă
cei care se duc în captivitate.
Sapă prin zid înaintea ochilor lor,
şi scoate-le pe acolo. Le vei pur-
ta pe umăr înaintea ochilor lor, le
vei scoate pe întuneric; îţi vei
acoperi faţa şi nu vei vedea pă-
mântul; pentru că Eu te-am pus
semnb* pentru casa lui Israel�.
Şi am făcut aşa cum mi se

poruncise: mi-am scos afară lu-
crurile ziua, ca pe bagajele unui
captiv, şi seara am săpat prin zid
cu mâna mea; le-am scos pe în-
tuneric şi le-am purtat pe umăr
înaintea ochilor lor.
Şi dimineaţa, cuvântul DDDDDom-

nului a fost către mine, zicând:
�Fiu al omului, nu ţi-a zis casa
lui Israel, casa* cea răzvrătită:
«Ce** faci?»

Spune-le: aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Profeţia aceasta pri-
veşte pe căpetenia din Ierusalim
şi pe toată casa lui Israel care se
află acolo». Spune: «Eu sunt

semnul* vostru. Cum am făcut
eu, aşa li se va face şi lor. Vor
merge** în exil, în captivitate».
Şi căpetenia* care este în mij-

locul lor le va purta pe umăr, pe
întuneric, şi va ieşi. Vor săpa prin
zid, ca să le scoată prin el. Îşi
va acoperi faţa, ca să nu vadă
pământul cu ochii. Şi Îmi voi în-
tinde plasa* peste el şi va fi prins
în cursa Mea şi-l voi duce** la
Babilon, în ţara caldeenilor; dar
el n-o va vedea, deşi va muri
acolo. Şi voi împrăştia* în toate
vânturile pe toţi cei care-l încon-
joară ca să-l ajute, şi toate cetele
lui; şi voi scoate** sabia după ei.
Şi vor cunoaşte* că Eu sunt

DDDDDomnul, când îi voi împrăştia
printre naţiuni şi-i voi risipi prin
felurite ţări. Dar voi lăsa* puţini
oameni dintre ei, scăpaţi de sa-
bie, de foamete şi de ciumă, ca să
spună toate urâciunile lor printre
naţiunile unde vor ajunge; şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, mănâncă-ţi* pâinea cu tremur
şi bea-ţi apa cu frică şi cu neli-
nişte. Şi spune poporului ţării:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu
despre locuitorii Ierusalimului, în
ţara lui Israel: «Îşi vor mânca
pâinea cu nelinişte şi îşi vor bea
apa cu groază, pentru că ţara lor
va fi lăsată* pustie de plinătatea
ei, din cauza violenţei** tuturor
celor care locuiesc în ea. Şi ce-
tăţile care sunt locuite vor fi pus-
tiite şi ţara va fi un pustiu, şi veţi
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, ce este proverbul acesta pe
care-l aveţi în ţara lui Israel, zi-
când: «Zilele se vor prelungi* şi
orice viziune nu se împlineşte»?
Spune-le deci: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Voi face să înceteze
proverbul acesta şi nu-l vor mai
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DDDDDumnezeu: �Pentru că vorbiţi de-
şertăciune şi aţi văzut minciuni,
de aceea, iată, sunt împotriva
voastră�, zice Domnul DDDDDumne-
zeu. �Şi mâna Mea va fi împotri-
va profeţilor care văd deşertăciu-
ne şi ghicesc minciuni. Ei nu vor
fi în sfatul poporului Meu, nici
nu vor fi înscrişi în cartea* ca-
sei lui Israel şi nu vor intra** în
ţara lui Israel. Şi veţi cunoaşte�
că Eu sunt Domnul DDDDDumnezeu.

Pentru că, da, pentru că au
amăgit pe poporul Meu, zicând:
«Pace!*», şi nu este pace şi unul
construieşte un zid şi, iată, alţii îl
tencuiesc** cu var; spune celor
care l-au tencuit cu var că va că-
dea. Va fi o ploaie* torenţială, şi
voi, pietre mari de grindină, veţi
cădea, şi va izbucni un vânt fur-
tunos. Şi, iată, după ce zidul va fi
căzut, nu vi se va zice: «Unde este
varul cu care aţi tencuit?»�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Îl voi rupe cu un vânt
furtunos în furia Mea; şi va fi o
ploaie torenţială în mânia Mea,
şi pietre de grindină în furia Mea,
ca să-l nimicească de tot. Şi voi
surpa zidul pe care l-aţi tencuit
cu var şi-l voi doborî la pământ
şi i se vor descoperi temeliile; şi
va cădea şi veţi fi nimiciţi în mij-
locul lui. Şi veţi cunoaşte* că Eu
sunt DDDDDomnul. Şi Îmi voi potoli
furia asupra zidului şi asupra ce-
lor care l-au tencuit cu var. Şi vă
voi spune: «Zidul nu mai este, nici
cei care l-au tencuit, profeţii lui
Israel care profeţesc despre Ieru-
salim şi care văd o viziune* de
pace pentru el şi nu este pace»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi tu, fiu al omului, îndreap-
tă-ţi* faţa împotriva fiicelor po-
porului tău, care profeţesc din**
inima lor, şi profeţeşte împotriva
lor şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Vai de femeile care
cos perniţe pentru toate încheie-

*Ps. 37.13.
Ioel 2.1.
Ţef. 1.14.

*Cap. 13.23.
**Plân. 2.14.

*Is. 55.11.
Vers. 28.
Dan. 9.12.
Lc. 21.33.

*Vers. 22.
**2 Pet. 3.4.

*Vers. 23,25.

*Ier. 14.14;
23.16,26.
Vers. 17.

*Cânt. 2.15.

*Ps. 106.23;
106.30.
Cap. 22.30.

*Vers. 23.
Cap. 12.24;
22.28.

*Ezra 2.59;
2.62.
Neem. 7.5.
Ps. 69.28.
**Cap. 20.39
�Cap. 11.12.

*Ier. 6.14;
8.11.
**Cap. 22.28

*Cap. 38.22.

*Vers. 9,21,23
Cap. 14.8.

*Ier. 16.14;
28.9.

*Cap. 20.46;
21.2.
**Vers. 2.
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folosi în Israel ca proverb». Ci
spune-le: «Sunt aproape* zilele şi
împlinireaa fiecărei viziuni. Pen-
tru că nu va mai fi* nici o vi-
ziune** deşartăb, nici ghicire lin-
guşitoare în casa lui Israel. Pen-
tru că Eu, DDDDDomnul, voi vorbi; şi
cuvântul pe care-l voi spune* Eu
se va împlini şi nu va mai fi
amânat. Pentru că în zilele voas-
tre, casă răzvrătită, voi rosti un
cuvânt şi-l voi împlini»�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, iată, cei din casa lui Israel
zic: «Viziunea pe care o vede el
este pentru zile îndepărtate şi
el profeţeşte despre timpuri**
îndepărtate».

De aceea spune-le: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Nici unul
din cuvintele Mele nu va mai
fi amânat*, ci cuvântul pe care
l-am rostit se va împlini�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, profeţeşte împotriva pro-
feţilor lui Israel care profeţesc
şi spune celor care profeţesc din*
inima lor: Ascultaţi cuvântul
DDDDDomnului! Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Vai de profeţii fără
minte care umblă după duhul lor
şi n-au văzut nimic! Israele,
profeţii tăi sunt ca vulpilec* în
locuri pustii. Nu v-aţi suit* în
spărturi, nici n-aţi ridicat zidul
în jurul casei lui Israel, ca să stea
la luptă în ziua DDDDDomnului. Au
viziuni* deşarted şi ghicire min-
cinoasă cei care spun: «DDDDDomnul
zice!», şi DDDDDomnul nu i-a trimis.
Şi au făcut pe oameni să spere că
se va împlini cuvântul. N-aţi vă-
zut o viziune deşartă şi n-aţi ros-
tit ghicire mincinoasă, când spu-
neţi: «DDDDDomnul zice!» şi Eu n-am
vorbit?�

De aceea, aşa zice Domnul
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turilea şi care fac voaluri pentru
cap de orice mărime, ca să vâneze
suflete! Veţi vâna voi sufletele*
poporului Meu şi vă veţi păstra
în viaţă sufletele voastre? Şi Mă
veţi profana voi în poporul Meu
pentru câţiva* pumni plini de orz
şi pentru firimituri de pâine, ca să
ucideţi sufletele care n-ar trebui
să moară şi să păstraţi vii su-
fletele care n-ar trebui să trăias-
că, minţind pe poporul Meu care
ascultă minciuni?�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu sunt împo-
triva perniţelor voastre, ca sufle-
tele pe care le vânaţi cu ele să
poată zbura; şi le voi rupe de
pe braţele voastre; şi voi lăsa
sufletele să plece, ca sufletele pe
care voi le vânaţi să poată zbura.
Şi voi rupe voalurile voastre şi
voi scăpa* pe poporul Meu din
mâna voastră, şi ei nu vor mai
fi în mâna voastră, ca să fie vâ-
naţi. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul. Pentru că aţi întristat cu
minciună inima celui drept, pe
care Eu nu l-am întristat, şi aţi
întărit* mâinile celui rău, ca să nu
se întoarcă de la calea lui cea
rea, ca să-şi salveze viaţa, de a-
ceea nu veţi mai vedea* deşer-
tăciune, nici nu veţi mai rosti ghi-
cire; şi voi scăpa pe poporul
Meu din mâna voastră. Şi veţi
cunoaşte** că Eu sunt DDDDDomnul�.

! Şi unii dintre bătrânii lui
Israel au venit* la mine şi s-au
aşezat înaintea mea. Şi cuvântul
DDDDDomnului a fost către mine, zi-
când: �Fiu al omului, bărbaţii
aceştia şi-au înălţat idolii în ini-
ma lor şi au pus piatra de po-
ticnire* a nelegiuirii lor înaintea
feţei lor: să fiu** Eu întrebat de
ei? De aceea, vorbeşte-le şi spu-
ne-le: Aşa zice Domnul Dumne-
zeu: «Orice om din casa lui Israel
care îşi va înălţa idoli în inima lui

şi va pune piatra de poticnire a
nelegiuirii lui înaintea feţei lui şi
va veni la profet, Eu, DDDDDomnul, îi
voi răspunde potrivit cu aceastab,
după mulţimea idolilor săi, ca să
prind casa lui Israel prin însăşi
inima lor, pentru că toţi s-au în-
străinat de Mine prin idolii lor».

De aceea, spune casei lui Isra-
el: Aşa zice Domnul Dumnezeu:
«Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la
idolii voştri şi întoarceţi-vă feţele
de la toate urâciunile* voastre!

Pentru că orice om din casa lui
Israel şi dintre străinii care locu-
iesc temporar în Israel, care se va
despărţi de Mine şi îşi va înălţa
idolii în inima lui şi va pune pia-
tra de poticnire a nelegiuirii lui
înaintea feţei lui şi va veni la
profet, ca să Mă întrebe prin el,
Eu, DDDDDomnul, îi voi răspunde prin
Mine Însumi. Şi Îmi voi îndrepta*
faţa împotriva omului aceluia şi-l
voi face pustiuc, ca un semn** şi
ca un proverbd, şi-l voi nimici din
mijlocul poporului Meu; şi veţi
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul.
Şi dacă profetul va fi amăgit

şi va spune un cuvânt, Eu, DDDDDom-
nul, am amăgit* pe profetul ace-
la; şi-Mi voi întinde mâna împo-
triva lui şi-l voi nimici din mijlo-
cul poporului Meu Israel. Şi ei îşi
vor purta nelegiuireae; nelegiui-
rea profetului va fi la fel ca ne-
legiuirea celui care întreabă, pen-
tru ca să nu se mai abată* de
la Mine casa lui Israel şi să nu
se mai întineze prin toate fără-
delegile lor. Şi ei Îmi vor fi po-
por** şi Eu le voi fi Dumnezeu»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, când o ţară va păcătui îm-
potriva Mea, lucrând cu necredin-
cioşie, şi-Mi voi întinde mâna
asupra ei şi-i voi sfărâma toia-
gul* pâinii şi voi trimite asupra

*2 Pet. 2.14.

*Pr. 28.21.
Mica 3.5.

*Ps. 91.3;
124.7.

*Ier. 23.14.

*Cap. 12.24.
Vers. 6.
Mica 3.6.
**Cap. 14.8;
15.7.

*Cap. 8.1;
20.1; 33.31.

*Cap. 7.19.
Vers. 4,7.
**2 Împ. 3.13

*Cap. 8.6;
14.4.

*Lev. 17.10;
20.3,5,6.
Ier. 44.11.
Cap. 15.7.
**Num. 26.10
Deut. 28.37.
Cap. 5.15.
�Cap. 6.7.

*1 Împ. 22.23
Iov 12.16.
Ier. 4.10.

*2 Pet. 2.15.
**Cap. 11.20;
37.23.

*Lev. 26.26.
Is. 3.1.
Cap. 4.16.
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ei foametea şi voi nimici din ea
pe om şi pe animal, chiar dacă ar
fi* în mijlocul ei aceşti trei băr-
baţi, Noe, Daniel şi Iov, ei şi-ar
scăpa numai propriile lor suflete
prin dreptatea** lor�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

�Dacă voi face să treacă prin
ţară fiare sălbatice* şi o vor lipsi
de popor şi va ajunge un pustiu,
încât nimeni să nu poată trece
prin ea din cauza fiarelor, chiar
dacă ar fi aceşti trei bărbaţi în
mijlocul ei, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �ei n-ar scă-
pa nici pe fii, nici pe fiice; numai
ei ar fi scăpaţi şi ţara ar ajunge
un pustiu.

Sau dacă voi aduce* sabia
asupra ţării aceleia şi voi zice:
«Sabie, treci prin ţară!» şi voi
nimici** din ea pe om şi pe ani-
mal şi ar fi aceşti trei bărbaţi în
mijlocul ei, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �ei n-ar scă-
pa nici pe fii, nici pe fiice, ci
numai ei înşişi ar fi scăpaţi.

Sau dacă voi trimite ciumă*
în ţara aceea şi Îmi voi vărsa**
furia asupra ei în vărsare de sân-
ge, ca să nimicesc din ea pe om
şi pe animal, şi ar fi* în mijlocul
ei Noe, Daniel şi Iov, viu sunt
Eu�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �ei
n-ar scăpa nici pe fiu, nici pe
fiică; numai propriile lor suflete
ar scăpa prin dreptatea lor�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cu cât mai mult,
când voi trimite* asupra Ierusa-
limului cele patru judecăţi cum-
plite ale Mele: sabia şi foametea
şi fiarele sălbatice şi ciuma, ca
să nimicesc din el pe om şi pe
animal!

Dar, iată, vor rămâne* în el
cei care scapă, care vor fi scoşi
din el: fii şi fiice. Iată, ei vor ieşi
la voi şi veţi vedea calea** lor
şi faptele lor şi veţi fi mângâiaţi
pentru răul pe care l-am adus

asupra Ierusalimului cu privire la
tot ce am adus asupra lui. Şi ei
vă vor mângâia când veţi vedea
calea lor şi faptele lor şi veţi
cunoaşte că nu fără* temei am
făcut tot ce am făcut în el�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, ce are lemnul de viţă mai mult
decât alt lemn, mlădiţa de viţă
care este printre copacii pădurii?
Se va lua din el lemn ca să se
facă vreun lucru? Vor lua ei din
el un cârlig, ca să atârne în el
vreo unealtă? Iată, se dă pentru
foc*: focul îi mistuie amândouă
capetele, şi mijlocul este arsa.
Este el bun pentru vreo lucrare?
Iată, când era întreg, nu era folo-
sit pentru nici o lucrare; cu cât
mai puţin va fi folosit pentru vreo
lucrare când l-a mistuit focul şi
este ars!�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Ca lemnul de viţă
printre copacii pădurii, pe care
l-am dat pentru foc, aşa voi da
pe locuitorii Ierusalimului. Şi
Îmi voi întoarce faţa* împotriva
lor: vor ieşi** din foc, dar fo-
cul îi va mistui. Şi veţi cunoaş-
te� că Eu sunt DDDDDomnul, când
Îmi voi întoarce faţa împotri-
va lor şi voi face ţara un pustiu,
pentru că au lucrat cu necre-
dincioşie�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fă cunoscut* Ierusalimului
urâciunile lui şi spune-i: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu Ierusalimu-
lui: «Originea ta şi naşterea* ta
sunt din ţara canaaniţilor. Tatăl**
tău a fost un amorit şi mama ta, o
hetită. Şi, la naşterea ta, în ziua*
în care te-ai născut, nu ţi s-a tăiat
buricul, nici n-ai fost spălată în
apă, pentru curăţire; n-ai fost tra-
tatăb cu sare şi n-ai fost înfăşată
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în scutece. Ochiul nimănui nu s-a
îndurat de tine să-ţi facă ceva din
acestea, să aibă milă de tine. Ci
ai fost aruncată în câmp* deschisa,
atât de dezgustătoare le era viaţa
ta, în ziua în care ai fost născută.
Şi Eu am trecut pe lângă tine

şi te-am văzut tăvălindu-teb în
sângele tău şi ţi-am zis în sân-
gele tău: «Trăieşte!» Da, ţi-am zis
în sângele tău: «Trăieşte!» Te-am
făcut să te înmulţeştic* ca iarba
câmpului. Şi ai crescut şi te-ai
făcut mare şi ai ajuns podoaba
podoabelor. Ţi s-au rotunjit sânii
şi ţi-a crescut părul, dar erai goa-
lă şi neînvelită.
Şi am trecut pe lângă tine şi

te-am văzut şi, iată, timpul tău
era timpul dragostei. Şi Mi-am
întins poalele* peste tine şi ţi-am
acoperit goliciunea şi M-am jurat
ţie şi am intrat în legământ
cu tine», zice Domnul DDDDDumnezeu;
«şi ai ajuns** a Mea.
Şi te-am spălat cu apă şi ţi-am

spălat de tot sângele de pe tine
şi te-am uns cu untdelemn. Şi
te-am îmbrăcat cu haine broda-
te* şi te-am încălţat cu sandale
din piele de viţel de mare şi te-am
încins cu in subţire şi te-am aco-
perit cu mătase. Şi te-am gătit cu
podoabe şi ţi-am pus brăţări* la
mâini şi un lănţişor** la gât. Şi
ţi-am pus un inel* în nas şi cercei
în urechi şi o cunună** frumoa-
săd pe cap. Şi ai fost împodobită
cu aur şi cu argint şi veşmintele
tale erau de in subţire şi de măta-
se şi erau brodate*. Ai mâncat
floarea** făinii şi miere şi untde-
lemn şi te-ai făcut foarte�, foarte
frumoasă, şi ai ajuns o împărăţie.
Şi ţi s-a dus faima* printre na-
ţiuni pentru frumuseţea ta, pen-
tru că ea era desăvârşită prin po-
doabele Mele pe care le-am pus
pe tine», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Dar tu te-ai încrezut* în fru-

museţea ta şi ai curvit** din
cauza renumelui tău şi ţi-ai re-
vărsat curviile la orice trecător;
a lui erai. Şi ai luat* din hainele
tale şi ţi-ai făcut înălţimi cu culori
felurite şi ai curvit pe ele, cum
nu s-a întâmplat şi nu va mai
fi. Şi ţi-ai luat podoabele tale cele
măreţe, pe care ţi le-am dat din
aurul* Meu şi din argintul Meu şi
ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi
şi ai curvit cu ele. Şi ţi-ai luat
hainele tale brodate şi le-ai aco-
perit şi ai pus înaintea lor untde-
lemnul Meu şi tămâia Mea. Şi
pâinea* Mea, pe care ţi-am dat-o,
floarea făinii şi untdelemnul şi
mierea cu care te-am hrănit, le-ai
pus înaintea lor ca mireasmă plă-
cută. Aşa a fost», zice Domnul
DDDDDumnezeu.

«Şi ai luat* pe fiii tăi şi pe
fiicele tale, pe care Mi i-ai năs-
cut, şi i-ai jertfit lor ca să-i mă-
nânce. Erau prea puţin lucru cur-
viile tale, de ai înjunghiat şi pe
copiii Mei şi i-ai dat ca să-i treci
prin foc pentru ele? Şi în toate
urâciunile tale şi curviile tale nu
ţi-ai adus aminte de zilele tinereţii*
tale, când erai goală** şi neînve-
lită, când te tăvăleai în sângele tău.
Şi a fost aşa: după toată rău-

tatea ta (vai, vai de tine!» zice Dom-
nul DDDDDumnezeu), ţi-ai zidit* un loc
de desfrâue şi ţi-ai făcut o înăl-
ţime** în fiecare stradă; ţi-ai zi-
dit înălţimea ta la capul* fiecă-
rui drum şi ţi-ai făcut frumuseţea
o urâciune şi ţi-ai desfăcut pi-
cioarele la orice trecător şi ţi-ai
înmulţit curviile. Şi ai curvit cu fiii
Egiptului*, vecinii tăi cei mari
la carne; şi ţi-ai înmulţit cur-
viile ca să Mă provoci la mânie.
De aceea, iată, mi-am întins mâna
asupra ta şi ţi-am micşorat hra-
na rânduităf şi te-am dat în
voia celor care te urau, fiicelor
filistenilor*, care se ruşinează de

*Deut. 32.10.

*Ex. 1.7.

*Rut 3.9.
**Ex. 19.5.
Ier. 2.2.

*Jud. 5.30.

*Gen. 24.22;
24.47.
**Pr. 1.9.

*Is. 3.21.
**Is. 28.5.

*Ps. 45.14.
**Deut. 32.13;
32.14.
�Ps. 48.2.

*Plân. 2.15.

*Deut. 32.15.
Ier. 7.4.
Mica 3.11.

**Is. 1.21;
57.8.
Ier. 3.2,6.
Osea 1.2.

*2 Împ. 23.7.
Cap. 7.20.
Osea 2.8.

*1 Cr. 29.2.

*Osea 2.8.

*2 Împ. 16.3.
Ps. 106.37;
106.38.
Is. 57.5.
Ier. 7.31; 32.35
Cap. 20.26;
23.37.

*Ier. 2.2.
Cap. 43.60.
Osea 11.1.
**Vers. 4-6.

*Vers. 31.
**Is. 57.5,7.
Ier. 2.20; 3.2

*Pr. 9.14.

*Cap. 20.7;
20.8; 23.19-21

*2 Cr. 28.18;
28.19.
Vers. 57.
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calea ta destrăbălată. Ai curvit*
şi cu asirieniia, pentru că erai
nesătulă; da, ai curvit cu ei şi
tot nu te-ai săturat. Şi ţi-ai înmul-
ţit curvia cu ţara negustorilorb,
Caldeea*, şi nici cu aceasta nu
te-ai săturat.

Cât de slabă îţi este inima»,
zice Domnul DDDDDumnezeu, «de faci
toate acestea, fapta unei curve ne-
ruşinate, întrucât îţi zideşti* un
loc de desfrâu la capul fiecărui
drum şi-ţi faci înălţime în fiecare
stradă. Şi nici ca o curvă n-ai fost,
pentru că dispreţuieşti plata.

Soţie adulteră, care ia pe
străini în locul soţului ei! Tutu-
ror curvelor li se dau daruri, dar
tu* dai darurile tale tuturor iu-
biţilor tăi şi-i mituieşti ca să vină
la tine din toate părţile, pentru
curviile tale. Şi tu eşti altfel decât
alte femei în curviile tale, prin
aceea că nimeni nu s-a luat după
tine, ca să curvească; ci tu plă-
teşti, şi nu ţi se plăteşte; deci eşti
cu totul alt fel»�.

De aceea, ascultă, curvă, cu-
vântul DDDDDomnului! Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: �Pentru că baniic

tăi au fost vărsaţi şi goliciunea
ta dezvelită prin curviile tale cu
iubiţii tăi şi cu toţi idolii urâ-
ciunilor tale, şi din cauza sânge-
lui* copiilor tăi pe care i-ai dat lor,
de aceea, iată, voi aduna* pe toţi
iubiţii tăi cu care te-ai dezmier-
dat şi pe toţi câţi i-ai iubit, îm-
preună cu toţi aceia pe care i-ai
urât. Şi îi voi aduna împotriva ta
de jur-împrejur şi-ţi voi dezveli
goliciunea înaintea lor şi-ţi vor
vedea toată goliciunea. Şi te voi
judeca după judecăţile femeilor
adultere* şi care varsă sânge; şi
te voi da** furiei sângelui şi a
geloziei! Şi te voi da în mâna lor
şi-ţi vor dărâma locul de desfrâu*
şi-ţi vor sfărâma înălţimile; şi te
vor dezbrăca** de hainele tale
şi-ţi vor lua podoabele tale cele

măreţe; şi te vor lăsa goală şi
neînvelită. Şi vor aduce* o adu-
nătură împotriva ta şi te vor uci-
de cu pietre** şi te vor străpun-
ge cu săbiile lor. Şi-ţi vor arde*
casele cu foc şi vor împlini ju-
decăţi asupra ta** înaintea ochi-
lor multor femei; şi te voi face
să încetezi să fii curvă, şi nici nu
vei mai da vreo plată. Şi-Mi voi
potoli* furia împotriva ta şi ge-
lozia Mea se va depărta de la
tine; şi Mă voi linişti şi nu Mă
voi mai mânia.

Pentru că nu ţi-ai amintit* de
zilele tinereţii tale, ci M-ai înfu-
riat prin toate acestea, de aceea,
iată, şi Eu voi aduce** calea ta
asupra capului tău�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �şi nu vei mai comi-
te această destrăbălare pe lângă
toate urâciunile tale.

Iată, toţi cei care folosesc pro-
verbe vor folosi un proverb îm-
potriva ta, zicând: «Cum este ma-
ma, aşa şi fiica ei!» Tu eşti fiica
mamei tale, care s-a dezgustat de
soţul ei şi de copiii ei. Şi tu eşti
sora surorilor tale, care s-au dez-
gustat de soţii lor şi de copiii lor.
Mama voastră a fost o hetită şi
tatăl vostru un amorit. Şi sora ta
mai mare este Samaria, care lo-
cuieşte la stânga ta, ea şi fiicele
ei; şi sora ta mai mică şi care lo-
cuieşte la dreapta ta este Sodo-
ma* şi fiicele ei. Şi tu n-ai um-
blat în căile lor şi n-ai făcut după
urâciunile lor: ci, ca şi cum ar fi
fost prea puţin, ai fost mai stri-
cată* decât ele în toate căile tale.
Viu sunt Eu�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu, �sora ta Sodoma* n-a făcut
nici ea şi nici fiicele ei cum ai
făcut tu şi fiicele tale.

Iată, aceasta a fost nelegiui-
rea surorii tale Sodoma: îngâm-
fare, belşug* de pâine şi lipsă de
grijă erau în ea şi în fiicele ei; şi
n-a întărit mâna celui săracd şi
nevoiaş. Şi s-au îngâmfat şi au

*2 Împ. 16.7;
16.10.
2 Cr. 28.23.
Ier. 2.18,36.
Cap. 23.12.

*Cap. 23.14.

*Vers. 24,39.

*Is. 30.6.
Osea 8.9.

*Ier. 2.34.
Vers. 20.

*Ier. 13.22;
13.26.
Plân. 1.8.
Cap. 23.9,10;
23.22,29.
Osea 2.10.
Naum 3.5.

*Lev. 20.10.
Deut. 22.22.
Cap. 23.45.

*Vers. 24,31.
**Cap. 23.26
Osea 2.3.

*Cap. 23.46;
23.47.
**Ioan 8.5,7.

*Deut. 13.16.
2 Împ. 25.9.
Ier. 39.8;
52.13.
**Cap. 5.8;
23.10,48.

*Cap. 5.13.

*Ps. 78.42.
Vers. 22.
**Cap. 9.10;
11.21; 22.31.

*Deut. 32.32.
Is. 1.10.
Ier. 3.8-11.

*2Împ. 21.9.
Cap. 5.6,7.

*Mt. 10.15;
11.24.

*Gen. 13.10.
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făcut urâciune* înaintea Mea. Şi,
când am văzut aceasta, le-am în-
depărtat**. Şi Samaria n-a păcă-
tuit nici cu jumătate din păcatele
tale. Dar tu ţi-ai înmulţit urâciu-
nile tale mai mult decât ele şi le-ai
îndreptăţit* pe surorile tale prin
toate urâciunile tale pe care le-ai
făcut. Tu, care le-ai judecat pe su-
rorile tale, poartă-ţi şi tu ruşinea
pentru păcatele tale pe care le-ai
făcut într-un mod mai urâciosa

decât ele: ele sunt mai drepte
decât tine. Deci ruşinează-te şi
tu şi poartă-ţi ruşinea, pentru că
le-ai îndreptăţit pe surorile tale.
Şi voi întoarce* din nou cap-

tivitatea lor, captivitatea Sodo-
mei şi a fiicelor ei, şi captivita-
tea Samariei şi a fiicelor ei, şi
captivitatea captivilor tăi, în mij-
locul lor; ca să-ţi porţi ruşinea
şi să te ruşinezi de tot ce ai fă-
cut, întrucât le eşti o mângâiere*.
Şi surorile tale, Sodoma şi fiicele
ei, se vor întoarce la starea lor
de mai înainte; şi Samaria şi
fiicele ei se vor întoarce la starea
lor de mai înainte; şi tu şi fiicele
tale vă veţi întoarce la starea
voastră de mai înainte. Pentru că
Sodoma, sora ta, n-a fost amin-
tită deb gura ta în ziua îngâmfă-
rii tale, mai înainte de a se fi
descoperit răutatea ta, ca pe
timpul batjocurii* fiicelor Siriei
şi a tuturor celor care o încon-
joară, fiicele filistenilor**, care
te dispreţuiesc, de jur-împrejur.
Tu ţi-ai purtat* destrăbălarea şi
urâciunile, zice DDDDDomnulc.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Îţi voi face şi Eu cum
ai făcut tu, care ai dispreţuit
jurământul* şi ai călcat legă-
mântul.

Totuşi Eu Îmi voi aminti* de
legământul Meu cu tine în zilele
tinereţii tale; şi îţi voi întări un

legământ** pentru totdeauna. Şi
îţi vei aminti* de căile tale şi te
vei ruşina când le vei primi pe
surorile tale care sunt mai mari
decât tine, împreună cu cele care
sunt mai mici decât tine; şi ţi le
voi da ca fiice**, dar nu prin le-
gământul� tău. Şi Eu voi întări*
legământul Meu cu tine şi vei
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul, ca
să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi
şi să nu-ţi mai deschizi* gura din
cauza ruşinii tale, când îţi voi
iertad tot ce ai făcut�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fă o ghicitoare, prezintă o
parabolă casei lui Israel şi spu-
ne: Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Un vultur mare, cu aripi mari,
pene lungi, plin de pene pestriţe,
a venit în Liban şi a luat* ramu-
ra cea mai de sus a cedrului. A
rupt vârful vlăstarelor lui şi l-a
dus într-o ţară a negustorilore; l-a
pus într-o cetate de negustori.
Şi a luat din sămânţa ţării şi

a plantat-o într-un ogor de se-
mănat*. A pus-o lângă ape marif,
a plantat-o ca** pe o salcie. Şi
ea a crescut şi s-a făcut o viţă
care se întinde, dar mică* de înăl-
ţime; aşa că ramurile ei se în-
dreptau spre elg şi rădăcinile ei
erau sub el; şi a ajuns o viţă şi a
făcut ramuri şi a dat mlădiţe.
Şi mai era un vultur mare cu

aripi mari şi pene multe. Şi, iată,
din straturile plantării ei, viţa a-
ceasta şi-a plecat rădăcinile spre
el şi şi-a întins ramurile spre el,
ca acela s-o adape. Era plantată
într-un ogor bun, lângă ape mul-
te, ca să facă ramuri şi să dea
rod, ca să ajungă o viţă minunată�.

Spune: Aşa zice Domnul Dum-
nezeu: �Îi va merge bine? Nu-i va
smulge* elh rădăcinile şi nu-i va

*Gen. 13.13;
18.20; 19.5.
**Gen. 19.24

*Ier. 3.11.
Mt. 12.41,42.

*Is. 1.9.
Ier. 20.16.
Vers. 60,61.

*Cap. 14.22;
14.23.

*2 Împ. 16.5.
2 Cr. 28.18.
Is. 7.1; 14.28
**Vers. 27.

*Cap. 23.49.

*Deut. 29.12;
29.14.
Cap. 17.13;
17.16.

*Ps. 106.45.

**Ier. 32.40;
50.5.

*Cap. 20.43;
36.31.
**Is. 54.1;
60.4.
�Ier. 31.31.

*Osea 2.19;
2.20.

*Rom. 3.19.

*2 Împ. 24.12

*Deut. 8.7-9.
**Is. 44.4.

*Vers. 14.

*2 Împ. 25.7.
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tăia el rodul ca să se usuce? Toa-
te frunzele înverzite ale vlăsta-
relor ei se vor usca, fără ca un
braţ puternic şi mult popor s-o smul-
gă din rădăcinile ei. Şi, iată, fiind
plantată, îi va merge bine? Nu
se va usca* de tot când vântul de
răsărit o va atinge? Se va usca în
straturile unde a crescut�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Spune acum
casei celei* răzvrătite: «Nu ştiţi
ce înseamnă acestea?» Spune:
«Iată, împăratul** Babilonului a
venit la Ierusalim şi a luat pe îm-
păratul lui şi pe căpeteniile lui
şi i-a dus cu el la Babilon. Şi a
luat pe unul* din sămânţa împă-
rătească şi a făcut legământ cu el
şi l-a pus** să jurea; şi a luat cu
sine pe cei puternici ai ţării, ca
împărăţia să fie umilită*, să nu se
ridice, ci să păzească legământul
său, ca să rămână. Dar el s-a
răsculat* împotriva lui, trimiţân-
du-şi solii în Egipt, ca să-i dea**
cai şi popor mult. Îi va merge
bine? Va scăpa cel care face aces-
te lucruri? Va călca el legământul
şi va scăpa?

Viu sunt Eu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �că el va muri în
ţarab* împăratului care l-a pus
împărat, al cărui jurământ l-a
dispreţuit şi al cărui legământ l-a
călcat, chiar cu el, în mijlocul
Babilonului. Nici Faraon* cu o
oştire puternică şi cu o mulţime
mare nu va face nimic pentru el
în război, când vor ridica întă-
rituri** şi vor zidi turnuri, ca să
nimicească multe suflete. Şi el a
dispreţuit jurământul şi a călcat
legământul şi, iată, şi-a dat mâ-
na*, şi totuşi a făcut toate aceste
lucruri; nu va scăpa!�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Viu sunt Eu, că voi
aduce asupra capului său chiar
jurământul Meu pe care l-a dis-

preţuit şi legământul Meu pe care
l-a călcat. Şi Îmi voi întinde* pla-
sa peste el şi va fi prins în cursa
Mea; şi-l voi aduce la Babilon
şi voi intra** la judecată cu el
acolo pentru necredincioşia lui cu
care Mi-a fost necredincios. Şi
toţi fugarii* lui din toate cetele lui
vor cădea prin sabie, iar cei ră-
maşi vor fi împrăştiaţi în toate
vânturile. Şi veţi cunoaşte că Eu,
DDDDDomnul, am vorbit�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Şi Eu voi lua o parte din ramu-
ra* cea mai de sus a cedrului ce-
lui înalt şi o voi planta; voi smulge
din vârful mlădiţelor lui tinere una
fragedă** şi o voi planta� pe un
munte înalt şi măreţ; pe muntele*
înălţimii lui Israel o voi planta.
Şi va face ramuri şi va da rod
şi se va face un cedru măreţ; şi
sub el vor locui toate păsările**
de tot felulc; vor locui la umbra ra-
murilor lui. Şi toţi copacii câm-
pului vor cunoaşte că Eu, DDDDDomnul,
am coborât* copacul înalt, am
înălţat copacul de jos, am uscat
copacul verde şi am făcut copa-
cul uscat să înfloreascăd.

Eu**, DDDDDomnul, am vorbit şi
voi face�.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Ce vreţi
voi, care folosiţi proverbul aces-
ta despree ţara lui Israel, zicând:

«Părinţii* au mâncat aguridă
şi copiilor li s-au strepezit dinţii»?

Viu sunt Eu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �că nu veţi mai folo-
si proverbul acesta în Israel! Iată,
toate sufletele sunt ale Mele; ca
sufletulf tatălui, aşa şi sufletul
fiului este al Meu; sufletul* care
păcătuieşte, acela va muri.
Şi dacă un om este drept şi

face judecată şi dreptate:
el n-a mâncat pe munţi*, nici

nu şi-a ridicat ochii spre idolii
casei lui Israel, nici n-a întina-
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t-o** pe soţia aproapelui său,
nici nu s-a apropiat de o femeie
în timpul� necurăţiei ei
şi n-a asuprit* pe nimeni; a

înapoiat datornicului garanţia**
lui, n-a făcut nici o hoţie, a dat�
pâinea lui celui flămând şi a
acoperit cu o haină pe cel gol,

n-a împrumutat cu camătă*,
nici n-a luat dobândă, şi-a retras
mâna de la nedreptate, a făcut ju-
decată** dreaptă între om şi om,

a umblat în rânduielile Mele
şi a păzit judecăţile Mele, ca să
lucreze cu credincioşie: el este
drept; va trăi* negreşit�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi dacă a născut un fiu care
este violenta, care varsă* sânge şi
face vreunul din aceste lucruri, şi
nu face nici una din acele datorii,

ci a mâncat şi pe munţi şi a
întinat-o pe soţia aproapelui său,

a asuprit pe sărac şi pe ne-
voiaş, a făcut hoţie, n-a înapoiat
garanţia şi şi-a ridicat ochii spre
idoli, a făcut* urâciune,

a împrumutat cu camătă şi a
luat dobândă,

va trăi el oare? Nu va trăi! A
făcut toate urâciunile acestea, va
muri negreşit! Sângele* lui va fi
asupra lui!

Dar, iată, dacă a născut un fiu
care vede toate păcatele pe care
le-a făcut tatăl lui şi ia seamab

şi nu face unele ca acestea:
el n-a mâncat* pe munţi, nici

nu şi-a ridicat ochii spre idolii
casei lui Israel, n-a întinat pe so-
ţia aproapelui său
şi n-a asuprit pe nimeni, nici

n-a luat garanţiec, nici n-a făcut
hoţie; a dat pâinea lui celui flă-
mând şi a acoperit cu o haină pe
cel gol,
şi-a tras mâna de la cel sărac,

n-a primit camătă, nici dobândă,
a împlinit judecăţile Mele, a um-
blat în rânduielile Mele:

el nu va muri pentru nele-

giuirea tatălui său; va trăi negre-
şit. Cât despre tatăl său, pentru
că a practicat asuprirea, a furat de
la fratele său şi a făcut în mijlocul
poporului său ce nu era bine: iată,
el va muri* în nelegiuirea lui!
Şi voi ziceţi: «De ce* nu poar-

tă fiul nelegiuirea tatălui?» Dar
fiul a făcut judecată şi dreptate,
a păzit toate rânduielile Mele şi
le-a făcut: el va trăi negreşit.
Sufletul* care păcătuieşte, ace-
la va muri. Fiul** nu va purta ne-
legiuirea tatălui, nici tatăl nu va
purta nelegiuirea fiului: drep-
tatea� celui drept va fi asupra
lui şi răutatea�� celui rău va fi
asupra lui.
Şi cel rău, dacă* se va întoar-

ce de la toate păcatele lui pe care
le-a făcut şi va păzi toate rân-
duielile Mele şi va face judecată
şi dreptate, va trăi negreşit; nu va
muri. Nici una* din fărădelegile
pe care le-a făcut nu va fi amin-
tită împotriva lui; va trăi în drep-
tatea lui pe care a făcut-o.

Am* Eu în adevăr vreo plă-
cere în moartea celui rău?� zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Nu mai de-
grabă în întoarcerea lui de la ca-
lea lui, ca să trăiască?
Şi când* cel drept se întoarce

de la dreptatea lui şi face ne-
dreptate şi face după toate urâ-
ciunile pe care le face cel rău, va
trăi el? Nici una din faptele lui
drepte** pe care le-a făcut nu va
fi amintită; în necredincioşia lui
pe care a lucrat-o şi în păcatul lui
pe care l-a făcute, în ele va muri.
Şi voi ziceţi: «Calea* Dom-

nului nu este dreaptăd!» Ascultă
acum, casă a lui Israel: Nu este
calea Mea dreaptă? Oare nu
căile voastre nu sunt drepte?
Când cel drept se întoarce de la
dreptatea lui şi face nedreptate
şi moare pentru ea, va muri în
nedreptatea pe care a făcut-o.
Şi când cel rău se întoarce de la

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

�Lev. 18.19;
20.18.

*Ex. 22.21.
Lev. 19.15.
**Ex. 22.26.
�Deut. 15.7,8
Is. 58.7.
Mt. 25.35-40

*Ex. 22.25.
Lev. 25.36;
25.37.
Deut. 23.19.
Neem. 5.7.
Ps. 15.5.
**Deut. 1.16.
Zah. 8.16.

*Cap. 20.11.
Amos 5.4.

*Gen. 9.6.
Ex. 21.12.
Num. 35.34.

*Cap. 8.6,17.
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pustiită, şi toată plinătatea ei, de
sunetul răcnetului său.

Atunci naţiunile* s-au înşiruit
împotriva lui din provinciile din jur;
şi au întins plasa lor peste el: el a
fost prins în groapa lor.
Şi l-au pus în cuşcă, cu verigi

de nas, şi l-au adus* la împăratul
Babilonului; l-au adus într-un loc
întărit, ca să nu i se mai audă
glasul pe munţii** lui Israel.

" Mama ta* era ca o viţă a-
semenea ţiec, plantată lângă ape;
era roditoare** şi plină de ra-
muri, datorită mulţimii apelor.
Şi avea nuiele tarid, pentru

sceptrele celor care stăpânesc.
Şi tulpina ei se înălţa* printre
crengile groasee şi se vedea prin
înălţimea ei, cu mulţimea ra-
murilor ei.

Dar a fost smulsă cu furie, a
fost aruncată la pământ; şi vân-
tul* de răsărit i-a uscat rodul, nu-
ielele ei tari s-au rupt şi s-au us-
cat; le-a mistuit focul.
Şi acum este plantată în pus-

tiu, într-un pământ sec şi însetat.
Şi a ieşit foc* dintr-o nuia a

ramurilor ei, i-a mistuit rodul;
încât ea nu are nici o nuia tare ca
să fie sceptru pentru stăpânire�.

Aceasta este o plângere şi va
fi cântare de jalef**.

! Şi a fost aşa: în anul al şap-
telea, în luna a cincea, în a zecea
zi a lunii, unii dintre bătrânii* lui
Israel au venit să-L întrebe pe
DDDDDomnul şi au stat jos înaintea mea.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, vorbeşte bătrânilor lui Israel
şi spune-le: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Aţi venit să Mă între-
baţi? Viu sunt Eu», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «că* nu Mă voi lăsa
întrebat de voi!»

Îi vei judeca tu? Vei judeca*
tu, fiu al omului? Fă-le cunoscut

*Vers. 14.

*Cap. 7.3;
33.20.
**Mt. 3.2.
Apoc. 2.5.

*Ef. 4.22,23
**Ier. 32.39.
Cap. 11.19;
36.26.

*Plân. 3.33.
Vers. 23.
Cap. 33.11.
2 Pet. 3.9.

*Cap. 26.17;
27.2.

*2 Împ. 23.31;
23.32.

*2 Împ. 23.34
2 Cr. 36.4.
Ier. 22.11,12.

*2 Împ. 23.34

*Ier. 22.13-17
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răutatea lui pe care a făcut-o şi
face judecată şi dreptate, el îşi va
păstra sufletul viu. Pentru* că ia
seama şi se întoarce de la toate
fărădelegile lui pe care le-a făcut,
va trăi negreşit, nu va muri. Dar
casa lui Israel zice: «Calea Dom-
nului nu este dreaptă!» Casă a lui
Israel, nu sunt căile Mele drepte?
Oare nu căile voastre nu sunt
drepte?

De aceea*, vă voi judeca pe
fiecare după căile lui, casă a lui
Israel�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
�Întoarceţi-vă**, da, întoarceţi-vă
de la toate fărădelegile voastre
şi nelegiuirea nu vă va fi o piatră
de poticnire! Aruncaţi* de la voi
toate fărădelegile voastre cu care
v-aţi răzvrătit şi faceţi-vă rost de
o inimă nouă** şi de un duh nou;
pentru ce vreţi să muriţi, casă a
lui Israel? Pentru că Eu n-am nici
o plăcere* în moartea celui care
moare�, zice Domnul DDDDDumnezeu,
�de aceea, întoarceţi-vă şi trăiţi!�

! �Iar tu, înalţă o plângere*
pentru căpeteniile lui Israel
şi spune: Ce a fost mama ta?

O leoaică. Şedea culcată printre
lei, şi-a crescut puii în mijlocul
leilor tineri.
Şi a crescut pe unul din puii

ei. El s-a făcut leu* tânăr şi s-a
deprins să apuce prada; a mâncat
oameni.
Şi naţiunile au auzit despre el;

a fost prins în groapa lor şi l-au
adus cu verigi de nas în ţara Egip-
tului*.
Şi când a văzut ea că a aştep-

tat şi speranţa ei s-a dus, a luat
pe un altul* dintre puii ei şi l-a
făcut leu tânăr.
Şi el se suia* şi cobora cu leii;

s-a făcut leu tânăr şi s-a deprins
să apuce prada; a mâncat oameni.
Şi le-a cunoscuta palateleb şi

le-a pustiit cetăţile; şi ţara a fost

18:28

Israel, o
leoaică şi o

viţă
19

Neascultarea
lui Israel în
trecut şi în

prezent

20



877

EZECHIEL

urâciunile** părinţilor lor, şi spu-
ne-le: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «În ziua când l-am ales* pe
Israel, Mi-am ridicat mânaa pen-
tru sămânţa casei lui Iacov şi
M-am făcut cunoscut** lor în ţara
Egiptului, când Mi-am ridicat
mâna pentru ei, zicând: «Eu� sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru!» În
ziua aceea Mi-am ridicat mâna
pentru ei, că îi voi duce* din ţara
Egiptului într-o ţară pe care o
căutasem pentru ei, în care curge
lapte şi miere, care este po-
doaba** tuturor ţărilorb. Şi le-am
zis: «Lepădaţi* fiecare urâciuni-
le** ochilor voştri şi nu vă înti-
naţi cu idolii� Egiptului. Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru».

Dar ei s-au răzvrătit împotri-
va Mea şi n-au vrut să Mă ascul-
te. Nici unul dintre ei n-a lepă-
dat urâciunile ochilor săi, nici n-a
părăsit idolii Egiptului. Atunci
am zis: «Îmi voi vărsa furia* asu-
pra lor, ca să-Mi potolesc mânia
împotriva lor în mijlocul ţării
Egiptului». Dar am lucrat pen-
tru* Numele Meu, ca să nu fie
profanat în ochii naţiunilor prin-
tre care erau, înaintea ochilor că-
rora M-am făcut cunoscut lor,
scoţându-i din ţara Egiptului.
Şi i-am scos* din ţara Egiptu-

lui şi i-am adus în pustiu şi le-am
dat* rânduielile Mele şi le-am
făcut cunoscut judecăţile Mele pe
care, dacă omul le face**, va trăi
prin ele. Şi le-am dat şi sabatele
Mele, ca să fie un semn* între
Mine şi ei, ca să cunoască ei că
Eu sunt DDDDDomnul care-i sfinţeştec.

Dar casa lui Israel s-a răzvră-
tit împotriva Mea*, în pustiu: n-au
umblat în rânduielile Mele şi au
respins judecăţile Mele** pe care,
dacă omul le face, va trăi prin ele.
Şi au profanat foarte mult sa-
batele� Mele. Atunci am zis: «Îmi
voi vărsa furia asupra lor în pus-
tiu��, ca să-i nimicesc». Dar am

lucrat pentru Numele Meu, ca să
nu fie profanat în ochii naţiu-
nilor înaintea ochilor cărora îi
scosesem.
Şi Mi-am ridicat* şi mâna

pentru ei în pustiu, că nu-i voi
duce în ţara pe care le-am dat-o,
în care curge lapte şi miere, care
este podoaba** tuturor ţărilor.
Şi aceasta pentru că au respins
judecăţile Mele şi n-au umblat în
rânduielile Mele şi au profanat
sabatele Mele, pentru că inima*
lor umbla după idolii lor. Dar
ochiul Meu i-a cruţat*, ca să nu-i
nimicesc, şi nu i-am nimicit cu
totul în pustiu. Şi am zis fiilor lor
în pustiu: «Nu umblaţi în rându-
ielile părinţilor voştri, nici nu
ţineţi poruncile lor şi nu vă în-
tinaţi cu idolii lor. Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru; umblaţi*
în rânduielile Mele şi păziţi ju-
decăţile Mele şi împliniţi-le!
Şi sfinţiţi sabatele Mele, iar ele
să fie un semn* între Mine şi voi,
ca să cunoaşteţi că Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru».

Dar fiii s-au răzvrătit* împo-
triva Mea, n-au umblat în rându-
ielile Mele şi n-au păzit judecă-
ţile Mele, ca să le împlinească,
pe care, dacă omul le face, va
trăi** prin ele; au profanat saba-
tele Mele. Şi am zis: «Îmi voi
vărsa furia asupra lor, ca să-Mi
potolesc mânia împotriva lor în
pustiu». Dar Mi-am tras mâna* şi
am lucrat pentru** Numele Meu,
ca să nu fie profanat în ochii
naţiunilor în faţa cărora îi sco-
sesem.

Mi-am ridicat din nou mâna
pentru ei în pustiu, că îi voi îm-
prăştia* printre naţiuni şi-i voi ri-
sipi în felurite ţări, pentru că n-au
împlinit judecăţile Mele şi au
respins rânduielile Mele şi au pro-
fanat sabatele Mele şi ochii* lor
au fost după idolii părinţilor lor.
Şi le-am dat şi Eu rânduieli* care
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nu erau bune şi judecăţi prin care
nu puteau să trăiască. Şi i-am
lăsat să se întineze prin înseşi
darurile lor, întrucât i-au trecut*
prin foc pe toţi întâii lor năs-
cuţia, ca să-i pustiescb, ca să cu-
noască ei că Eu sunt DDDDDomnul.

De aceea, fiu al omului, vor-
beşte casei lui Israel şi spune-le:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu: «De
asemenea şi în aceasta M-au bat-
jocorit* părinţii voştri, că au lu-
crat cu necredincioşie împotriva
Mea. Când i-am adus în ţara pen-
tru care Îmi ridicasem mâna că
le-o voi da, ei au privit spre ori-
ce* deal înalt şi spre orice copac
stufos; şi acolo şi-au adus jert-
fele, şi acolo şi-au prezentat da-
rulc lor care M-a provocat la mâ-
nied, şi acolo şi-au adus mireasma
lor plăcutăe** şi acolo şi-au tur-
nat darurile lor de băutură. Atunci
le-am zis: «Ce este înălţimea la
care mergeţi?» Şi până în ziua a-
ceasta i s-a pus numele Bamaf».

De aceea, spune casei lui Isra-
el: Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Vă întinaţi după calea părinţi-
lor voştri? Şi curviţi după urâ-
ciunile lor? Şi când aduceţi da-
rurile* voastre, când treceţi pe
fiii voştri prin foc, vă întinaţi cu toţi
idolii voştri chiar până astăzi; şi
Eu să fiu întrebat de voi, casă
a lui Israel? Viu sunt Eu», zice
Domnul DDDDDumnezeu, «că nu voi
fi** întrebat de voi.
Şi ce* vă trece prin gândg nu

va fi nicidecum, când ziceţi:
«Vom fi ca naţiunile, ca familiile
ţărilor, slujind lemnului şi pie-
trei». Viu sunt Eu», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «că Eu voi domni pes-
te voi cu mână puternică şi cu braţ
întins* şi cu furie revărsată. Şi vă
voi scoate dintre popoare şi vă voi
aduna din ţările în care aţi fost

împrăştiaţi cu mână puternică şi
cu braţ întins şi cu furie revărsa-
tă; şi vă voi aduce în pustiul po-
poarelor şi acolo*, faţă în faţă, voi
intra la judecată cu voi! Cum am
intrat la judecată* cu părinţii voş-
tri în pustiul ţării Egiptului, aşa voi
intra la judecată cu voi», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi vă voi
trece* pe sub toiagh şi vă voi aduce
în legătura legământului. Şi voi
curăţi* dintre voi pe cei răzvrătiţi
şi pe cei care nu-Mi sunt credin-
cioşi; îi voi scoate din ţara în care
locuiesc ei temporar, dar nu vor in-
tra** pe pământul lui Israel. Şi veţi
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul»�.

Cât despre voi, casă a lui Is-
rael, aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Mergeţi, slujiţi* fiecare idolilor
săi şi de acum înainte, dacă nici
unul dintre voi nu vrea să Mă as-
culte! Dar nu mai profanaţi** Nu-
mele Meu cel sfânt cu darurile
voastre şi cu idolii voştri! Pentru
că pe muntele* Meu cel sfânt, pe
muntele înălţimii lui Israel�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �acolo Îmi va
sluji toată casa lui Israel, în între-
gime, în ţară; acolo îi voi primii**
şi acolo voi cere darurile voastre
ridicate şi pârgaj darurilor voas-
tre, cu toate lucrurile sfintek ale
voastre. Vă voi primi* ca mireas-
mă plăcută**, când vă voi scoate
dintre popoare şi vă voi aduna
din ţările în care aţi fost împrăş-
tiaţi; şi voi fi sfinţitl în voi înaintea
ochilor naţiunilor. Şi veţi cunoaş-
te* că Eu sunt DDDDDomnul, când vă
voi aduce** pe pământul lui Israel,
în ţara pentru care Mi-am ridicat
mâna că o voi da părinţilor voştri.
Şi acolo vă veţi aminti* de căile
voastre şi de toate faptele voastre
cu care v-aţi întinat. Şi vă va fi
scârbă** de voi înşivă înaintea
ochilor voştri, pentru toate relele
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voastre pe care le-aţi făcut. Şi veţi
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul,
când voi fi lucrat cu voi pentru**
Numele Meu, nu după căile voas-
tre rele, nici după faptele voastre
stricate, casă a lui Israel�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

! aŞi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al o-
mului*, îndreaptă-ţi faţa spre sudb

şi rosteştec cuvântul împotriva su-
duluid şi profeţeşte împotriva pă-
durii câmpiei din sude. Şi spune
pădurii din sude: Ascultă cuvântul
DDDDDomnului! Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Iată, voi aprinde* un foc
în tine şi va mistui în tine orice**
copac verde şi orice copac uscat.
Flacăra arzătoare nu se va stinge,
şi tot ce întâlneştef va fi ars de ea
de la sud� până la nord. Şi orice
făpturăg va vedea că Eu, DDDDDomnul,
Eu am aprins-o. Nu se va stinge»�.
Şi am zis: �Vai, Doamne DDDDDum-

nezeule! Ei zic despre mine: «Nu
vorbeşte el în parabole?»�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi faţa împotriva
Ierusalimului şi rosteştec cuvân-
tul împotriva** locurilor sfinte şi
profeţeşte împotriva pământului
lui Israel. Şi spune pământului lui
Israel: Aşa zice DDDDDomnul: «Iată,
Eu sunt împotriva ta şi-Mi voi
scoate sabia din teacă şi voi ni-
mici din tine pe cel drept* şi pe
cel rău. Pentru că voi nimici din
tine pe cel drept şi pe cel rău, de
aceea sabia Mea va ieşi din tea-
că împotriva oricărei făpturig,
de la sud* până la nord. Şi orice
făpturăg va cunoaşte că Eu, DDDDDom-
nul, Mi-am scos sabia din teacă;
ea nu se va mai întoarce*».

Suspină* deci, fiu al omului,
până ţi se vor frânge rărunchii, şi
suspină cu amar înaintea ochilor
lor. Şi va fi aşa: când îţi vor zice:

«De ce suspini?», vei zice: «Din
cauza ştirii care vine; şi orice ini-
mă se va topi şi toate mâinile*
vor slăbi şi orice duh va lâncezi şi
toţi genunchii se vor topi ca apa.
Iată, vine; este aici!»�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omului,
profeţeşte şi spune: «Aşa zice
Domnul». Spune:

«Sabia! Sabia* se ascute şi se
şi lustruieşte.

Se ascute pentru înjunghiere,
se lustruieşte ca să strălucească
întocmai ca fulgerul.

Să ne bucurăm atunci, zicând:
«Toiagul fiului meu dispreţuieşte
orice lemn»?
Şi el a dat-o să fie lustruită

ca să fie luată în mână. Sabia a
fost ascuţită şi a fost lustruită ca
să fie pusă în mâna celui* care
va ucide».

Strigă şi urlă, fiu al omului!
Pentru că ea va fi împotriva
poporului Meu, va fi împotriva
tuturor căpeteniilor lui Israel; ei
sunt daţi sabiei împreună cu
poporul Meu. De aceea, bate-te
peste coapsă*!

Da, este o încercare*; şi ce
dacă nici toiagul dispreţuitor nu va
mai fi?�, zice Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi tu, fiu al omului, profeţeş-
te şi bate* din palmeh; pentru că
lovitura sabiei se va dubla a
treia oară; este sabia celor ucişi,
sabia care l-a ucis pe cel marei,
care îi înconjoară** pe ei în mod
deosebitj.

Am pus sabia ameninţătoare
împotriva tuturor porţilor lor, ca
să li se topească inima şi să li
se înmulţească poticnirile. Vai,
este făcută* ca fulgerul, este as-
cuţită pentru înjunghiere!

Adună-ţi* puterile, mergi la
dreapta, întoarce-te, mergi la stân-

*Vers. 38.
Cap. 24.24.
**Cap. 36.22

*Cap. 6.2;
21.2.

*Ier. 21.14.
**Lc. 23.31.
�Cap. 21.4.

*Cap. 20.46.
**Deut. 32.2.
Amos 7.16.
Mica 2.6,11.

*Iov 9.22.

*Cap. 20.47.

*Is. 45.23;
55.11.

*Is. 22.4.

*Cap. 7.17.

*Deut. 32.41
Vers. 15,28.

*Vers. 19.

*Ier. 31.19.

*Iov 9.23.
2 Cor. 8.2.

*Num. 24.10
Cap. 6.11.
Vers. 17.
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*Cap. 14.17.
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ga, oriîncotro ţi se îndreaptă faţa!
Şi Eu voi bate* din palme

şi-Mi voi potoli** furia: Eu,
DDDDDomnul, am vorbit�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu al
omului, fă-ţi două căi, pe unde
să vină sabia împăratului Babilo-
nului. Amândouă vor ieşi dintr-o
singură ţară. Şi fă-ţi un semn
arătătora, fă-l la capătul căii cetă-
ţii. Fă o cale pe care sabia să vină
la Raba* fiilor lui Amon şi la Iu-
da, în Ierusalimul cel întărit. Pen-
tru că împăratul Babilonului a
stat la răspântiab drumului, la
capătul celor două căi, ca să ghi-
cească. El a scuturat săgeţile, a
întrebat terafimic, a cercetat fica-
tul. În dreapta lui era sorţuld pen-
tru Ierusalim, ca să pună berbecii
de dărâmare, să deschidă gura
pentru măcel, să înalţe glasul cu
strigăt* de război, să pună ber-
becii** de dărâmare împotriva
porţilor, să ridice întărituri, să
construiască turnuri de asediere.
Şi aceasta va fi o ghicire falsă în
ochii lor, pentru cei care au fă-
cute jurăminte*; dar el va aminti
nelegiuireaf, ca să fie prinşi�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că faceţi să
fie amintită nelegiuirea voastră,
întrucât fărădelegile voastre sunt
descoperite, aşa că în toate fap-
tele voastre se văd păcatele voas-
tre, pentru că se aminteşte de voi,
veţi fi prinşi cu mâna.
Şi ţie, cel necuratg, cel rău*,

mai-mare al lui Israel, a cărui
zi** a venit la timpul nelegiuirii
de la sfârşit, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Scoateţi mitrah şi
luaţi coroana! Ce este nu va mai
fii. Înălţaţi pe cel smerit* şi sme-
riţi pe cel înălţat! O voi răstur-
na, o voi răsturna, o voi răsturna!
Aceasta de asemenea nu va mai fi
până nu va veni* acela căruia

îi aparţine dreptatea, şi lui i-o
voi da».
Şi tu, fiu al omului, profeţeş-

te şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu despre fiii lui Amon*
şi despre ruşinea lor. Şi vei
spune:

«Sabia! Sabia este scoasă!
Ea este lustruită pentru măcel,
ca să nimicească, să strălucească
asemenea fulgerului,

pe când ei văd* pentru tine
deşertăciune, pe când ei îţi ghi-
cesc minciună, ca să te pună pe
grumazul celor răi care sunt ucişi,
cărora le-a venit ziua**, la timpul
nelegiuirii sfârşitului.

Întoarce-o* în teacă! Te voi
judeca în locul unde ai fost fă-
cut, în ţara ta de naştere**.
Şi voi vărsa* asupra ta mânia

Mea; voi sufla** asupra ta focul
aprinderii Mele şi te voi da în
mâna unor oameni violenţi, meş-
teri în nimicire.

Vei fi pentru foc, ca să fii mis-
tuit. Sângele tău va fi în mijlocul
ţării; nu vei mai fi amintit*, pentru
că Eu, DDDDDomnul, am vorbit»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând:  �Şi tu, fiu al
omului, vei judeca*, vei judeca
tu cetatea** sângeroasă? Da, fă-o
să cunoască toate urâciunile ei
şi spune: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Cetate care varsă sânge
în mijlocul ei, ca să vină timpul
ei, şi care face idoli împotriva
ei însăşi, ca să se întineze, te-ai
făcut vinovată prin sângele tău
pe care l-ai vărsat* şi te-ai întinat
cu idolii tăi pe care i-ai făcut;
şi ţi-ai apropiat zilele şi ai ajuns
până la anii tăi. De aceea** te-am
făcut de batjocură pentru naţiuni
şi de râs pentru toate ţările. Cei
care sunt aproape şi cei care sunt
departe de tine îşi vor bate joc
de tine, cea cu nume întinat, pli-
nă de tulburare.
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*Cap. 20.4.
**Naum 3.1.

*2 Împ. 21.16
**Deut. 28.37
1 Împ. 9.7.
Cap. 5.14.
Dan. 9.16.
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a Lit. �o mână�    b Lit. �mama�    c Idoli ai casei    d Lit. �ghicirea�    e Lit. �au jurat�    f Sau �vina�    g Sau
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Iată, căpeteniile* lui Israel au
fost în tine ca să verse sânge,
fiecare după putereaa lui. În tine
au dispreţuit* ei pe tată şi pe
mamă; în mijlocul tău au lucrat
prin asuprireb cu străinul**; în
tine au nedreptăţit pe orfan şi
pe văduvă. Tu Mi-ai dispreţuit*
lucrurile sfinte şi Mi-ai profa-
nat** sabatele. În tine au fost
oameni defăimători*, ca să ver-
se sânge; şi în tine** au mâncat
pe munţi; în mijlocul tău au co-
mis desfrâu; în tine au descope-
rit* goliciunea tatălui lor; în tine
s-au culcat cu cea care era în pe-
rioada** ei. Şi unul a făcut urâ-
ciuni cu soţia* aproapelui său; şi
celălalt a întinat-o prin necurăţie
pe nora** lui, iar un altul a înjo-
sit-o în tine pe sora� lui, pe fiica
tatălui său. În tine au luat mită*
pentru vărsare de sânge; ai luat
camătă** şi dobândă şi ai avut
câştig necinstit de la aproapele
tău prin asuprire şi pe Mine M-ai
uitat�», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi, iată, am bătut* din mânăc

la câştigul tău necinstit pe care
l-ai făcut şi la vărsarea ta de sân-
ge care a fost în mijlocul tău.
Va putea inima* ta să îndure, vor
fi mâinile tale tari în zilele în
care voi lucra împotriva ta? Eu,
DDDDDomnul, am vorbit** şi voi face.
Şi te voi împrăştia* printre naţi-
uni şi te voi risipi în felurite ţări
şi-ţi voi mistui** necurăţia din
tine. Şi te vei întina prin tine însuţi
înaintea ochilor naţiunilor şi vei
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, casa lui Israel a ajuns* pen-
tru Mine ca o zgură; toţi sunt a-
ramă şi cositor şi fier şi plumb în
mijlocul cuptorului; au ajuns zgu-
ră de argint�. De aceea, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Pentru că
toţi aţi ajuns zgură, de aceea, ia-

tă, vă voi aduna în mijlocul Ie-
rusalimului. Cum se adună argin-
tul şi arama şi fierul şi plumbul
şi cositorul în mijlocul cuptoru-
lui, ca să sufle focul asupra lor,
să le topească, aşa vă voi aduna
în mânia Mea şi în furia Mea şi
vă voi pune acolo şi vă voi topi.
Da, vă voi aduna şi voi sufla*
asupra voastră focul mâniei Mele
şi vă veţi topi în mijlocul luid.
Cum se topeşte argintul în mij-
locul cuptorului, aşa vă veţi topi
voi în mijlocul lui şi veţi cunoaş-
te că Eu, DDDDDomnul, Mi-am vărsat*
furia asupra voastră�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, spune-i: «Tu eşti o ţară care
nu s-a curăţit, peste care n-a plouat
în ziua mâniei». Este o uneltire*
a profeţilore lui în mijlocul lui,
ca un leu care răcneşte sfâşiind
prada; ei devorează** suflete,
iau� bogăţii şi lucruri de preţ,
înmulţesc văduvele lui în mijlo-
cul lui. Preoţii* lui încalcă le-
gea Mea şi profanează** lucruri-
le Mele sfinte. Nu fac deosebi-
re� între ce este sfânt şi ce nu
este sfânt, nici nu fac cunoscut
deosebirea între necurat şi cu-
rat, şi îşi ascund ochii de la sa-
batele Mele şi sunt profanat între
ei. Căpeteniile* lui în mijlocul lui
sunt ca nişte lupi care sfâşie pra-
da, ca să verse sânge, să piardă
suflete, ca să aibă câştigf necin-
stit. Şi profeţii* lui i-au tencuit cu
var, văzând deşertăciune** şi
ghicindu-le minciuni, spunând:
«Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu!»
şi DDDDDomnul n-a vorbit. Poporul*
ţării foloseşte asuprirea şi practi-
că hoţia; da, asupresc** pe sărac
şi pe nevoiaş, şi asupresc pe străin
pe nedrept.
Şi am căutat* printre ei un om

care să repare** zidul şi să stea
la spărtură� înaintea Mea pentru

*Is. 1.23.
Mica 3.1-3.
Ţef. 3.3.

*Deut. 27.16.
**Ex. 22.21;
22.22.

*Vers. 26.
**Lev. 19.30.
Cap. 23.38.

*Ex. 23.1.
Lev. 19.16.
**Cap. 18.6;
18.11.

*Lev. 18.7,8.
1 Cor. 5.1.
**Lev. 18.19;
20.18.
Cap. 18.6.
*Lev. 18.20.
Ier. 5.8.
Cap. 18.11.
**Lev. 18.15;
20.12.
�Lev. 18.9.

*Ex. 23.8.
Deut. 27.25.
**Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
Deut. 23.19.
�Deut. 32.18.
Ier. 3.21.
Cap. 23.35.

*Cap. 21.17.

*Cap. 21.7.
**Cap. 17.24

*Deut. 4.27.
**Cap. 23.27;
23.48.

*Ps. 9.16.
Cap. 6.7.

*Ps. 119.119.
Is. 1.22.
Ier. 6.28.

*Cap. 21.31.

*Cap. 20.8;
20.33.

*Osea 6.9.
**Mt. 23.14.
�Mica 3.11.
Ţef. 3.3,4.

*Mal. 2.8.
**Lev. 22.2.
1 Sam. 2.29.
�Lev. 10.10.
Ier. 15.19.
Cap. 44.23.

*Is. 1.23.
Vers. 6.
Mica 3.2,3;
3.9-11.
Ţef. 3.3.

*Cap. 13.10.
**Cap. 13.6;
13.7; 21.29.

*Ier. 5.26-28
**Ex. 23.9.
Lev. 19.33.
Vers. 7.

*Ier. 5.1.
**Cap. 13.5.
�Ps. 106.23.
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ţară, ca să n-o distrug, dar n-am
găsit nici unul. Şi Îmi voi vărsa*
mânia asupra lor; îi voi mistui
în focul mâniei Mele, voi aduce**
calea lor asupra capului lor�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, erau două* femei, fiice ale
aceleiaşi mame. Şi au curvit* în
Egipt, au curvit în tinereţea**
lor. Acolo le-au fost strânşi sâ-
nii şi acolo a fost atins sânul fe-
cioriei lor. Şi numele lor erau:
Oholaa, cea mai mare, şi Oholi-
bab, sora ei. Şi erau* ale Mele; şi
au născut fii şi fiice. Cât despre
numele lor: Samaria este Ohola,
şi Ierusalimul, Oholiba.
Şi Ohola a curvit când era a

Meac. Şi prin poftă s-a aprins după
iubiţii ei, după asirieni*, vecinii
ei, îmbrăcaţi în albastru, guver-
natori şi stăpânitorid, toţi tineri
plăcuţie, cavaleri, călărind pe cai.
Şi ea s-a dedat curviei cu ei,
toţi cei aleşi ai fiilor Asirieif. Şi
cu toţi aceia după care se aprin-
dea de poftă, cu toţi idolii lor
se întina. Nici nu şi-a părăsit
curviile din Egipt; pentru că în
tinereţea ei s-au culcat cu ea şi au
atins sânul fecioriei ei şi şi-au
vărsat curvia lor peste ea.

De aceea am dat-o în mâna
iubiţilor ei, în mâna fiilor Asi-
riei*, după care se aprinsese de
poftă. Aceştia i-au descoperit go-
liciunea, au luat* pe fiii ei şi pe
fiicele ei, iar pe ea au ucis-o cu
sabia; şi ea a ajuns un nume în-
tre femei; şi ei au executat jude-
căţi asupra ei.
Şi sora* ei, Oholiba, a văzut

aceasta şi a fost mai stricată**
decât ea în patima ei; şi curviile
ei au întrecut curviile surorii ei.
S-a aprins de poftă după fiii
Asiriei*, vecinii ei, guvernatori

şi stăpânitori îmbrăcaţi în mă-
reţie, cavaleri călărind pe cai,
toţi tineri plăcuţi. Şi am văzut că
s-a întinat; amândouă au apucat
aceeaşi cale.
Şi ea şi-a înmulţit curviile,

pentru că a văzut bărbaţi zugră-
viţi pe perete, chipuri de calde-
eni, zugrăviţi cu roşu, încinşi cu
brâie peste coapsele lor, cu turba-
ne în falduri pe capetele lor, toţi
cu înfăţişarea unor căpeteniig,
după asemănarea fiilor Babilo-
nului, din Caldeea, ţara lor de
naştere. Şi, când i-a văzut cu ochii
ei, s-a aprins de poftă după ei şi a
trimis soli după ei în Caldeea.
Şi fiii Babilonului au venit la ea
în patul de dragoste şi au întina-
t-o cu curvia lor; şi ea s-a întinat
cu ei şi sufletul ei s-a înstrăinat*
de ei. Şi ea şi-a dat pe faţă cur-
viile ei şi şi-a descoperit goli-
ciunea; şi Mi s-a înstrăinat su-
fletul* de ea, cum Mi se înstrăi-
nase sufletul de sora ei. Mai mult,
ea şi-a înmulţit curviile ei, amin-
tindu-şi de zilele tinereţii ei, când
curvea în ţara* Egiptului. Şi ea
s-a aprins de poftă după iubiţii ei,
a căror carne* este ca şi carnea
de măgar şi a căror scurgere este
ca şi scurgerea de armăsar. Şi ai
privit înapoi la destrăbălarea ti-
nereţii tale, când se atingeau egip-
tenii de pieptul tău, pentru sânii
tinereţii tale�.

De aceea, Oholiba, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Iată, voi ri-
dica împotriva* ta pe iubiţii tăi,
de care ţi s-a înstrăinat sufletul,
şi-i voi aduce împotriva ta din
toate părţile: pe fiii Babilonului
şi pe toţi caldeenii, Pecodul* şi
Şoa şi Coah, pe toţi fiii Asiriei
cu ei, toţi tineri** plăcuţi, gu-
vernatori şi stăpânitori, căpete-
niig şi oameni cu renume, toţi
călărind pe cai. Şi vor veni îm-

*Vers. 22.
**Cap. 9.10.

*Ier. 3.7,8,10
Cap. 16.46.

*Lev. 17.7.
Ios. 24.14.
Cap. 20.8.
**Cap. 16.22

*Cap. 16.8;
16.20.

*2 Împ. 15.19;
16.7; 17.3.
Osea 8.9.

*2 Împ. 17.3-5;
18.9-11.

*Cap. 16.37;
16.41.

*Ier. 3.8.
**Ier. 3.11.
Cap. 16.47;
16.51.
*2 Împ. 16.7;
16.10.
2 Cr. 28.16-23
Cap. 16.28.
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potriva ta cu arme, care şi căruţe
şi cu o adunătură de popoare; se
vor înşirui împotriva ta cu scut
şi pavăzăa şi coif, de jur-împre-
jur; şi voi pune judecata înaintea
lor, şi te vor judeca după jude-
căţile lor. Şi Îmi voi arăta gelo-
zia împotriva ta; şi ei se vor purta
cu tine cu furie. Îţi vor tăia nasul
şi urechile, şi rămăşiţa ta va cădea
prin sabie. Vor lua pe fiii tăi şi pe
fiicele tale, şi rămăşiţa ta va fi
mistuită prin foc. Te vor şi dez-
brăca* de hainele tale şi-ţi vor
lua podoabele tale cele măreţe.
Şi voi face* să înceteze în tine
destrăbălarea ta şi curvia ta din
ţara** Egiptului; şi nu-ţi vei mai
ridica ochii spre ei, nici nu-ţi vei
mai aminti de Egipt�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, te voi da în
mâna acelora pe care-i urăşti*,
în mâna acelora de care ţi s-a
înstrăinat** sufletul. Şi se vor pur-
ta cu tine cu ură; şi-ţi vor lua toa-
tă munca ta şi te vor lăsa goală*
şi neînvelită, şi ţi se va descoperi go-
liciunea faptelor tale de adulter
şi destrăbălarea ta şi curviile tale.
Acestea ţi se vor face, pentru că
ai curvit* după naţiuni, pentru că
te-ai întinat cu idolii lor. Ai um-
blat pe calea surorii tale şi voi
pune potirul* ei în mâna ta�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Vei bea din potirul surorii

tale, care este adânc şi larg; vei
fi de râs* şi de batjocură; el con-
ţine mult.

Te vei umple de beţie şi de
durere, cu potirul de groază şi de
pustiire, cu potirul surorii tale
Samaria.

Da, îl vei bea* şi-l vei goli şi
îi vei roade cioburile şi-ţi vei sfâ-
şia sânii,

pentru că Eu am vorbit�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că M-ai ui-

tat* şi M-ai aruncat** înapoia
spatelui tău, de aceea poartă-ţi
şi tu destrăbălarea ta şi curviile
tale�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Fiu al

omului, vei judeca* tu pe Ohola şi
pe Oholiba? Da, fă-le cunoscut
urâciunile** lor. Pentru că ele au
comis adulter şi este sânge* în
mâinile lor; şi au comis adulter
cu idolii lor, şi chiar pe copiii lor
pe care Mi** i-au născut, i-au tre-
cut prin foc pentru ei, ca să fie
mâncaţi. Mi-au făcut şi aceasta:
în aceeaşi zi au întinat locaşul
Meu cel sfânt şi au profanat*
sabatele Mele. Pentru că atunci
când au înjunghiat pe copiii lor
pentru idolii lor, în aceeaşi zi au
intrat în locaşul Meu cel sfânt, ca
să-l profaneze. Şi, iată, aşa* au
făcut în mijlocul casei Mele.
Şi mai mult, au trimis după

bărbaţi care vin de departe, la care
au trimis un sol*, şi, iată, au venit.
Pentru ei te-ai spălat**, ţi-ai vop-
sit ochii� şi te-ai gătit cu po-
doabe. Şi te-ai aşezat pe un pat
măreţ*, cu masa pregătită înain-
tea lui, pe care ai pus** tămâia
Mea şi untdelemnul Meu.
Şi glasul unei mulţimi nepă-

sătoare era cu ea; şi odată cu
oamenii din mulţimea oamenilor
de rând au fost aduşi sabeenib

din pustiu şi ei le-au pus brăţări
pe mâinile lorc şi cununi frumoa-
se pe capetele lor. Şi am zis des-
pre cea îmbătrânită în adulter:
«Acum vor curvi cu ea, şi ea
cu ei?» Şi ei au intrat la ea
cum intră la o femeie curvă;
aşa au intrat la Ohola şi la Oho-
liba, femeile cele destrăbălate.
Şi bărbaţi drepţi le vor judeca*
după judecata femeilor adul-
tere şi cu judecata femeilor care
varsă sânge, pentru că sunt
adultere şi este sânge** în mâi-
nile lor�.

Pentru că aşa zice Domnul

*Cap. 16.39.

*Cap. 16.41.
**Vers. 3,19.

*Cap. 16.37.
**Vers. 17.

*Cap. 16.39.
Vers. 26.

*Cap. 6.9.

*Ier. 25.15.

*Cap. 22.4,5.

*Ps. 75.8.
Is. 51.17.

*Ier. 3.21.
Cap. 22.12.
**1 Împ. 14.9
Neem. 9.26.

*Cap. 20.4;
22.2.
**Is. 58.1.

*Cap. 16.38.
Vers. 45.
**Cap. 16.20;
16.21,36,45;
20.26.

*Cap. 22.8.

*2 Împ. 21.4.

*Is. 57.9.
**Rut 3.3.
�2 Împ. 9.30.
Ier. 4.30.

*Est. 1.6.
Is. 57.7.
Amos 2.8; 6.4
**Pr. 7.17.
Cap. 16.18;
16.19.
Osea 2.8.

*Cap. 16.38.
**Vers. 37.
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DDDDDumnezeu: �Voi aduce* o adună-
tură împotriva lor şi le voi da să
fie mânate încoace şi încolo şi
prădate. Şi adunătura le va uci-
de* cu pietre şi le va tăia cu să-
biile lor; vor ucide** pe fiii lor
şi pe fiicele lor şi le vor arde
casele cu foc.
Şi voi face* să înceteze des-

trăbălarea din ţară, ca** să ia în-
văţătură toate femeile şi să nu
facă după destrăbălarea voastră.
Şi vor răsplăti destrăbălarea
voastră asupra voastră şi veţi
purta păcatele idolilor voştri. Şi
veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul
DDDDDumnezeu�.

! Şi în anul al nouălea, în
luna a zecea, în ziua a zecea a
lunii, cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, scrie-ţi numele zilei, al zilei
acesteia: chiar în ziua* aceasta
împăratul Babilonului se apro-
pie de Ierusalim. Şi propune o
parabolă înaintea casei* răzvră-
tite şi spune-le: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Pune oala**, pune-o şi toarnă
şi apă în ea.

Strânge în ea bucăţile ei, toa-
te bucăţile bune, coapsa şi umă-
rul; umple-o cu oase alese,

ia din cele mai alese ale tur-
mei şi pune şi o grămadă de lem-
ne sub ea, pentru oasea. Fă-o să
clocotească şi oasele din ea să
fiarbă în ea».

" De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vai de cetatea sân-
geroasă*, de oala a cărei ruginăb

este în ea şi a cărei rugină nu
se dezlipeşte de ea! Scoateţi din
ea bucată cu bucată; să nu cadă**
nici un sorţc pe ea.

Pentru că sângele ei este în
mijlocul ei: l-a pus pe stânca go-
laşă, nu l-a vărsat* pe pământ ca
să-l acopere cu ţărână.

Ca să se stârnească furia, să
se facă răzbunare*, am pus sân-
gele ei pe stânca golaşă, ca să
nu fie acoperit».

De aceea aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vai* de cetatea sân-
geroasă! Îi voi mări şi rugul.

Îngrămădeşte lemnele, aprin-
de focul, fierbe bine carnea, şi
săreaz-o bined şi să ardă oasele.

Apoi pune-o goală pe cărbu-
nii ei, ca să se înfierbânte, şi ara-
ma ei să ardă, ca să i se topeas-
că* necurăţia din ea, ca să i se
ducă rugina.

Ea s-a trudit muncind, totuşi
rugina ei mare nu iese din ea;
rugina ei nu iese cu foce.

În necurăţia ta este destră-
bălare; pentru că Eu te-am cu-
răţit şi tu nu eşti curată. Nu te
vei mai curăţi de necurăţia ta,
până nu-Mi voi potolif* furia
asupra ta.

Eu*, DDDDDomnul, am vorbit: «Va
fi şi Eu o voi face; nu Mă voi
întoarce, nici nu voi cruţa**, nici
nu-Mi va părea rău. Vei fi judeca-
tă după căile tale şi după faptele
tale»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, iată, cu o lovitură voi lua de
la tine plăcerea ochilor tăi. Totuşi
să nu jeleşti şi să nu plângi
şi să nu-ţi curgă lacrimile. Suspi-
nă în tăcere, nu face plângere*
pentru morţi; leagă-ţi podoaba**
pe tine şi pune-ţi sandalele� în
picioare şi nu-ţi acoperi�� barba
şi nu mânca*� pâineag oame-
nilor�.
Şi am vorbit poporului dimi-

neaţa, şi soţia mea a murit seara.
Şi dimineaţa am făcut cum mi
se poruncise.
Şi poporul mi-a zis: �Nu ne

vei spune* ce sunt pentru noi
aceste lucruri pe care le faci?�

*Cap. 16.40.

*Cap. 16.40.
**2 Cr. 36.17;
36.19.
Cap. 24.21.

*Cap. 22.15.
Vers. 27.
**Deut. 13.11
2 Pet. 2.6.

*2 Împ. 25.1.
Ier. 39.1;
52.4.

*Cap.17.12.
**Ier. 1.13.
Cap. 11.3.

*Cap. 22.3;
23.37.
Vers. 9.
**2 Sam. 8.2.
Ioel  3.3.
Obad. 11.
Naum 3.10.

*Lev. 17.13.
Deut. 12.16;
12.24.
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*Cap. 5.13;
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*1 Sam. 15.29
**Cap. 5.11.

*Ier. 16.5-7.
**Lev. 10.6;
21.10.
�2 Sam. 15.30
��Mica 3.7.
*�Deut. 26.14.
Ier. 16.7.

*Cap. 12.9;
37.18.

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

8

9

11

13

14

17

19

a Sau �şi pune şi oasele într-o grămadă pe fundul ei�    b Sau �murdărie�    c Aşa încât unii să fie cruţaţi
d Sau �fă fiertura deasă�    e Sau �rugina ei rezistă la foc�    f Lit. �Îmi voi odihni�    g Pâinea pe care o
frângeau pentru a arăta că participă la tristeţea casei

23:47

24Oala care
fierbe

Moartea
soţiei

profetului



885

EZECHIEL

Şi le-am zis: �Cuvântul DDDDDom-
nului a fost către mine, zicând:
Spune casei lui Israel: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, voi
profana* locaşul Meu cel sfânt,
mândria puterii voastre, plăce-
rea** ochilor voştri şi dorinţa
sufletului vostru! Şi fiii� voştri şi
fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat
în urmă, vor cădea prin sabie».
Şi veţi face cum am făcut eu: nu
vă veţi acoperi* barba, nici nu
veţi mânca pâinea oamenilor. Şi
podoabele voastre vor fi pe ca-
petele voastre şi sandalele voas-
tre în picioarele voastre. Nu veţi
jeli*, nici nu veţi plânge, ci vă
veţi sfârşi** în nelegiuirile voas-
tre şi veţi geme unul faţă de
altul. «Astfel Ezechiel* vă va fi un
semna: după toate câte a făcut
el, veţi face şi voi. Când se vor
împlini** aceste lucruri, veţi cu-
noaşte� că Eu sunt Domnul DDDDDum-
nezeu».

«Şi tu, fiu al omului, în ziua
când voi lua de la ei putereab*
lor, bucuria gloriei lor, plăcerea
ochilor lor şi spre ce îşi înalţă ei
sufletul, pe fiii lor şi pe fiicele lor,
în ziua aceea cel care va scăpa*
va veni la tine, ca să te facă să
auzi aceasta cu urechile tale. În
ziua* aceea gura ta se va deschide
către cel care a scăpat şi vei vorbi
şi nu vei mai fi mut; astfel vei fi
un semn** pentru ei, şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa împotriva
fiilor** lui Amon şi profeţeşte
împotriva lor. Şi spune fiilor lui
Amon: Ascultaţi cuvântul Dom-
nului DDDDDumnezeu: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: «Pentru că ai zis*:
«Ha! Ha!» împotriva locaşului
Meu cel sfânt, cândc a fost pro-
fanat, şi împotriva pământului
lui Israel, cândc a fost pustiit, şi

împotriva casei lui Iuda, cândc

s-au dus în captivitate, de aceea,
iată, te voi da în stăpânire fiilor
răsăritului; şi ei îşi vor aşeza ta-
bereled în tine şi îşi vor face lo-
cuinţele în tine. Îţi vor mânca roa-
dele şi îţi vor bea laptele. Şi voi
face Raba* o păşunee** pentru
cămile şi pe fiii lui Amon o stână
de oi. Şi veţi cunoaşte� că Eu
sunt DDDDDomnul».

Căci aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Pentru că ai bătut* din
palme şi ai tropăit din picior, şi
te-ai bucurat** cu tot dispreţul
sufletului tău împotriva pămân-
tului lui Israel, de aceea, iată, Îmi
voi întinde* mâna asupra ta şi te
voi da de pradă naţiunilor; şi te
voi nimici dintre popoare şi te
voi face să pieri dintre ţări; te
voi nimici şi vei cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că Moabul* şi Seirul**
zic: «Iată, casa lui Iuda este ca
toate naţiunile!», de aceea, iată,
voi deschide laturaf* Moabului
dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui,
chiar până la ultima dintre eleg,
gloria ţării: Bet-Ieşimot, Baal-
Meon şi Chiriataim, fiilor* răsă-
ritului, cu ţara fiilor lui Amon. Şi
le-o voi da lor în stăpânire, ca să
nu se mai amintească** de fiii lui
Amon printre naţiuni. Şi voi face
judecăţi asupra Moabului, şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că Edomul* s-a purtat
cu răzbunare împotriva casei
lui Iuda şi s-a făcut foarte vino-
vat şi s-a răzbunat pe ei», de
aceea, aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Îmi voi întinde şi Eu mâna
asupra Edomului şi voi nimici
din el pe om şi pe animal şi-l voi
face pustiu: de la Teman şi până
la Dedan vor cădea prin sabie. Şi
voi împlini răzbunarea* Mea a-

*Ier. 7.14.
Cap. 7.20-22.
**Ps. 27.4.
�Cap. 23.47.

*Ier. 16.6,7.
Vers. 17.

*Iov 27.15.
Ps. 78.64.
**Lev. 26.39.
Cap. 33.10.

*Is. 20.3.
Cap. 4.3;
12.6,11.
**Ier. 17.15.
Ioan 13.19;
14.29.
�Cap. 6.7; 25.5

*Vers. 21.

*Cap. 33.21;
33.22.

*Cap. 3.26;
3.27; 29.21;
33.22.
**Vers. 24.

*Cap. 6.2;
35.2.
**Ier. 49.1.
Amos 1.13.
Ţef. 2.9.

*Pr. 17.5.
Cap. 26.2.

*Cap. 21.20.
**Is. 17.2;
32.14.
Ţef. 2.14,15.
�Cap. 24.24;
26.6; 35.9.

*Iov 27.23.
Plân. 2.15.
Ţef. 2.15.
**Cap. 36.5.
Ţef. 2.8,10.

*Cap. 35.3.

*Is. 15.1.
Ier. 48.1.
Amos 2.1.
**Cap. 35.2;
35.5,12.

*Vers. 4.
**Cap. 21.32

*2 Cr. 28.17.
Ps. 137.7.
Ier. 49.7,8.
Cap. 35.2.
Amos 1.11.
Obad. 10.

*Is. 11.14.
Ier. 49.2.
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e Sau �un staul�    f Lit. �umărul�    g Sau �care sunt la hotarele lui�
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supra Edomului prin mâna popo-
rului Meu Israel; şi ei vor face
în Edom după mânia Mea şi după
furia Mea. Şi vor cunoaşte răzbu-
narea Mea», zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că* filistenii s-au purtat
cu răzbunare şi s-au răzbunat
cu dispreţ în suflet, ca să nimi-
cească din vrăjmăşie vechea», de
aceea, aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Iată, Îmi voi întinde mâna*
asupra filistenilor şi voi nimici
pe cheretiţib** şi voi face să
piară rămăşiţa� de pe coasta mă-
rii. Şi voi aduce* răzbunare mare
asupra lor, cu mustrări furioase.
Şi vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDom-
nul, când voi aduce răzbunarea
Mea asupra lor»�.
Şi a fost aşa: în al unspre-

zecelea an, în ziua întâi a lunii,
cuvântul DDDDDomnului a fost către
mine, zicând: �Fiu al omului,
pentru că Tirul* a zis împotriva
Ierusalimului: «Ha, ha!** s-a sfă-
râmat poarta popoarelor! s-a
întors la mine; eu mă voi umple,
pentru că ea a ajuns pustie»,
de aceea, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Iată, sunt împotriva ta,
Tirule! Şi voi ridica multe na-
ţiuni împotriva ta, cum îşi ridică
marea valurile. Şi ele vor distru-
ge zidurile Tirului şi-i vor surpa
turnurile. Şi-i voi rade pulberea
de pe el şi-l voi face o stâncă*
golaşă. Va fi un loc pentru întin-
derea plaselor* în mijlocul mării,
pentru că Eu am vorbit», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi va ajun-
ge o pradă pentru naţiuni. Şi fii-
celec ei care sunt în câmp vor fi
ucise de sabie; şi vor cunoaşte*
că Eu sunt DDDDDomnul».

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, voi aduce de la
nord, împotriva Tirului, pe Nebu-

cadneţar, împăratul Babilonului,
împăratul* împăraţilor, cu cai şi
cu care şi cu călăreţi şi o adună-
tură şi mult popor. El va ucide cu
sabia pe fiicele tale care sunt în
câmp şi va face turnuri* împotriva
ta şi va ridica o întăritură împo-
triva ta şi va înălţa pavăza împo-
triva ta. Şi va pune berbecii lui
de dărâmared împotriva zidurilor
tale şi-ţi va surpa turnurile cu
armele lui. Din cauza mulţimii
cailor lui, ţărâna lor te va acope-
ri; zidurile tale se vor clătina de
vuietul călăreţilor şi al roţilor şi
al carelor, când va intra prin
porţile tale, cum se intră într-o ce-
tate în care s-a făcut o spărturăe.
Îţi va călca toate străzile cu co-
pitele cailor lui, va omorî pe po-
porul tău cu sabia, iar stâlpiif tă-
riei tale vor fi trântiţi la pământ.
Şi-ţi vor prăda bogăţiile şi-ţi vor
jefui mărfurile şi-ţi vor dărâma
zidurile şi vor distruge casele tale
plăcute; şi-ţi vor aruncag pietrele
şi lemnele şi ţărâna în mijlocul
apelor. Şi voi face* să înceteze
zgomotul** cântărilor tale şi su-
netul harfelor tale nu se va mai
auzi. Şi te voi face o stâncă gola-
şă; vei fi un loc pentru întinde-
rea plaselor; nu vei mai fi recon-
struit. Pentru că Eu, DDDDDomnul, am
vorbit», zice Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu
către Tir: «Nu vor tremura* insu-
leleh la vuietul căderii tale, când
vor geme răniţii, când se va face
măcel în mijlocul tău? Atunci
toate căpeteniile mării* vor co-
borî** de pe tronurile lor şi îşi vor
pune deoparte mantiile lor şi îşi
vor dezbrăca hainele lor brodate;
se vor îmbrăca în spaimă, vor şe-
dea� pe pământ şi vor tremura��
mereu, şi se vor îngrozi de tine*�.
Şi vor înălţa o plângere* pentru
tine şi-ţi vor zice:

*2 Cr. 28.18.
Ier. 25.20;
47.1.
Ioel 3.4.
Amos 1.6.

*Ţef. 2.4.
**1 Sam. 30.14
�Ier. 47.4.

*Cap. 5 15.

*Is. 23.
Ier. 25.22;
47.4.
Amos 1.9.
Zah. 9.2.
**Cap. 25.3;
36.2.

*Vers. 14.

*Cap. 27.32.

*Cap. 25.5.
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h Regiunile maritime
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«Cum ai pierit tu, care erai lo-
cuită de cei care veneau de pe
mări, cetate renumită, care erai
puternică** pe mare � ea şi lo-
cuitorii ei care insuflau groaza
de ei tuturor celor care locuiesc
în eaa!»

Acum insulele vor tremura*
în ziua căderii tale; şi insulele ca-
re sunt în mare vor fi tulburate
de plecarea ta».

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Când te voi face o
cetate pustie, ca pe cetăţile care
nu sunt locuite, când voi aduce
adâncul asupra ta şi apele cele
mari te vor acoperi, atunci te
voi coborî cu cei* care coboară
în groapă la poporul străvechi şi
te voi face să locuieşti în părţile
cele mai de jos ale pământului,
în locuri părăsite din vechime,
cu cei care coboară în groapă,
ca să nu mai fii locuit; şi Eu voi
aşeza gloria în ţarab** celor vii.
Te voi face o groazăc, şi nu vei
mai fi*; şi vei fi căutat** şi nu
vei mai fi găsit niciodată»�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Şi tu, fiu al
omului, înalţă o plângered* pen-
tru Tir. Şi spune Tirului: «Tu,
cel care locuieşti* la intrările mă-
rii şi faci negoţ** cu popoarele
din multe insule, aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu:

«Tirule, tu ai zis: Eu� sunt de-
săvârşit�� în frumuseţe!

Hotarele tale sunt în inima
mărilor, ziditorii tăi ţi-au desă-
vârşit frumuseţea.

Din chiparoşi din Senire*
ţi-au construit toată lemnăria; au
luat cedri din Liban ca să facă
pentru tine catarge.

Din stejarii Basanului ţi-au

făcut vâslele; ţi-au făcut punteaf

din fildeş prins în tisăg, din in-
sulele* Chitimuluih.

Pânzele tale erau din in sub-
ţire cu broderie*, din Egipt, şi-ţi
erau ca steag; acoperământul
tău era din material albastru şi
purpură, din insulele Elişei.

Locuitorii Sidonului şi ai Ar-
vadului erau vâslaşii tăi; înţelep-
ţii tăi care erau în tine, Tirule, erau
cârmacii tăi.

Bătrânii* Ghebaluluii şi înţe-
lepţii luij erau în tine reparân-
du-ţi spărturile; toate corăbiile
mării cu marinarii lor erau în tine
ca să facă schimb cu tine.

Persia şi Lud şi Putk* erau în
oştirea ta, bărbaţii tăi de război;
ei îşi atârnau în tine pavăza
şi coiful; ei îţi dădeau strălucire.

Fiii Arvadului cu oştirea ta
erau pe zidurile tale de jur-îm-
prejur, şi gamadimiil erau în tur-
nurile tale; îşi atârnau pavezele
pe zidurile tale de jur-împrejur;
ei îţi desăvârşeau frumuseţea.

Tarsisul* făcea negoţ cu tine,
datorită belşugului tuturor bu-
nurilor; cu argint, fier, cositor şi
plumb îţi aprovizionau pieţele.

Iavanulm*, Tubalul şi Meşe-
culn erau negustorii tăi: furnizau
pentru schimb sufletele oame-
niloro şi vase de aramă**.

Cei din casa Togarmeip* îţi
aprovizionau pieţele cu cai şi
călăreţi şi catâri.

Fiii Dedanului* erau negus-
torii tăi; multe insule erau târ-
gul mâinii tale, aduceau la tine
ca plată colţi de fildeş şi aba-
nos.

Siriaq făcea negoţ cu tine da-
torită mulţimii produselor tale:
ei îţi aprovizionau pieţele cu sma-
ralde, purpură şi lucruri brodate
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*Cap. 32.18;
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*Cap. 27.36;
28.19.
**Ps. 37.36.

*Cap. 19.1;
26.17; 28.12;
32.2.

*Cap. 28.2.
**Is. 23.3.
�Cap. 28.12.
��Ps. 50.2.

*Deut. 3.9.

*Ier. 2.10.

*Cap. 16.10.

*1 Împ. 5.18.
Ps. 83.7.

*Ier. 46.9.
Cap. 30.5;
38.5.

*Gen. 10.4.
2 Cr. 20.36.

*Gen. 10.2.
**Apoc. 18.13
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Cap. 38.6.

*Gen. 10.7.
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şi in subţire şi coralia şi rubine.
Iuda şi ţara lui Israel erau

negustorii tăi; ei furnizau pentru
schimb grâu* de Minit** şi tur-
te dulci şi miere şi untdelemn şi
balsam�.

Damascul făcea negoţ cu ti-
ne, datorită mulţimii produselor
tale, datorită belşugului tuturor
bunurilor, cu vin de Helbon şi
lână albăb.

Vedanulc şi Iavanul din Uzald

îţi aprovizionau pieţele: fier lu-
crat, casie şi trestie mirositoare
erau furnizate pentru schimb.

Dedanul* era negustorul tău,
cu învelitori de preţ pentru care.

Arabia şi toate căpeteniile
Chedarului* erau negustorii mâi-
nii tale; cu miei şi berbeci şi ţapi,
cu acestea făceau ei negoţ cu tine.

Negustorii din Seba* şi din
Raamae erau negustorii tăi; ei îţi
aprovizionau pieţele cu cele mai
alese dintre toate mirodeniile şi
cu tot felul de pietre preţioase
şi aur.

Haranul* şi Canehul şi Ede-
nul, negustorii Sebei**, ai Asiri-
eif şi ai Chilmadului făceau ne-
goţ cu tine. Aceştia făceau negoţ
cu tine cu haine scumpe, cu veş-
minte din albastru şi broderie şi
cu lăzi pline cu stofe de multe
culori, legate cu funii şi făcute
din cedru, printre mărfurile taleg.

Corăbiile* Tarsisului erau ca-
ravanele tale pentru schimbul
tău; şi erai umplut şi foarte ono-
rat în inima** mărilor.

Vâslaşii tăi te-au adus în ape
mari; vântul* de răsărit te-a sfă-
râmat în inima mărilor.

Bogăţia* ta şi pieţele tale,
schimbul tău de bunuri, marina-
rii tăi şi cârmacii tăi, cei care îţi
reparau spărturile şi cei care fur-
nizau pentru schimb şi toţi băr-
baţii tăi de război care sunt în ti-

ne împreună cu toată mulţimeah

ta care este în mijlocul tău vor
cădea în inima mărilor în ziua
căderii tale.

Locurile deschise se vor zgu-
dui* la vuietul strigătului cârma-
cilor tăi.
Şi toţi cei care mânuiesc vâs-

la*, marinarii, toţi cârmacii mării
vor coborî din corăbiile lor; vor
sta pe uscat
şi vor face să se audă glasul

lor asupra ta şi vor striga cu amar
şi îşi vor arunca ţărână* pe cape-
te, se vor tăvăli** în cenuşă.
Şi îşi vor rade* capul de tot

pentru tine şi se vor încinge cu
sac şi te vor plânge cu amărăciu-
ne de suflet, cu plângere amară.
Şi în vaietul lor vor înălţa*

o plângere pentru tine şi te vor
plânge, zicând: «Cine este** ca
Tirul, ca acela care este distrusi

 în mijlocul mării?»
Când* mărfurile tale treceau

mările, săturai multe popoare; ai
îmbogăţit pe împăraţii pământu-
lui cu belşugul bunurilor tale şi al
schimbului tău de bunuri.

La timpul când ai fost sfă-
râmat* de mări, în adâncurile a-
pelor, schimbul** tău de bunuri
şi toată mulţimeah ta au căzut
în mijlocul tău.

Toţi locuitorii* insulelor se
îngrozesc de tine şi împăraţii
lor tremură cumplit, li se tulbură
faţa.

Negustorii dintre popoare flu-
ieră* la tine; ai ajuns o groază şi
niciodată nu vei mai fi**»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Fiu al omu-
lui, vorbeşte căpeteniei Tirului:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Pentru că ţi s-a înălţat* ini-
ma şi ai zis: «Eu sunt un dumne-
zeuj, stau** pe scaunul lui Dum-
nezeu, în inima� mărilor!» (şi tu

*1 Împ. 5.9;
5.11.
Ezra 3.7.
Fap. 12.20.
**Jud. 11.33.
�Ier. 8.22.

*Gen. 25.3.

*Gen. 25.13.
Is. 60.7.

*Gen. 10.7.
1 Împ. 10.1,2
Ps. 72.10,15.
Is. 60.6.

*Gen. 11.31.
2 Împ. 19.12.
**Gen. 25.3.

*Ps. 48.7.
Is. 2.16; 23.14
**Vers. 4.

*Ps. 48.7.

*Pr. 11.4.
Apoc. 18.9.
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*Iov 2.12.
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**Est. 4.1,3.
Ier. 6.26.

*Ier. 16.6;
47.5.
Mica 1.16.

*Cap. 26.17.
Vers. 2.
**Apoc. 18.18

*Apoc. 18.19

*Cap. 26.19.
**Vers. 27.

*Cap. 26.15;
26.16.

*Ier. 18.16.
**Cap. 26.21

*Is. 14.14.
**Vers. 9.
2 Tes. 2.4.
�Cap. 27.3,4.
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eşti om��, şi nu Dumnezeu) şi-ţi
pui inimaa ca inima lui Dum-
nezeu:

iată, tu eşti mai înţelept* de-
cât Daniel! Nici o taină nu este
ascunsă pentru tine;

prin înţelepciunea ta şi prin
priceperea ta ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint în vistieriile
tale;

prin înţelepciunea* ta cea mare,
prin negoţul tău ţi-ai înmulţit bogăţiile
şi ţi s-a înălţat inima din cauza
bogăţiilor tale».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Pentru că ţi-ai pus inima ca
inima lui Dumnezeu,

de aceea, iată, voi aduce asu-
pra ta pe străini, pe cei mai nemi-
loşi* dintre naţiuni; şi ei îşi vor
scoate săbiile împotriva frumuseţii
înţelepciunii tale şi-ţi vor întina
strălucirea.

Te vor coborî în groapă şi vei
muri de moartea celor ucişi în
inima mărilor.

Vei mai zice tu înaintea celui
care te va ucide: «Eu sunt Dum-
nezeu»? Dar tu vei fi un om*, şi
nu Dumnezeu, în mâna celui care
te străpunge.

Vei muri de moartea celor ne-
circumcişi*, de mâna străinilor,

pentru că Eu am vorbit»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, înalţă o plângere* asupra
împăratului Tirului şi spune-i:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Tu, care pecetluieşti mă-
sura desăvârşirii, plin de înţe-
lepciune** şi desăvârşit în fru-
museţe,

tu erai în Eden*, grădina lui
Dumnezeu; toate pietrele pre-
ţioase te împodobeaub: sardo-
nixul, topazul şi diamantul, cri-
solitul, onixul şi iaspisul, safi-
rul, rubinul şi smaraldul şi aurul.

Măiestria tobelor tale şi a flaute-
lor tale era în tine; în ziua când
ai fost făcut, ele erau pregătite.

Erai uns ca un heruvim* o-
crotitorc şi aşa te-am rânduit;
erai pe muntele** cel sfânt al
lui Dumnezeu; umblai prin mijlo-
cul pietrelor de foc.

Erai desăvârşit în căile tale,
din ziua când ai fost făcut, până
când s-a găsit nedreptate în
tine.

Prin belşugul negoţului tău
ţi-au umplut lăuntrule cu violenţă
şi ai păcătuit; de aceea te-am
aruncat, ca necurat, de pe muntele
lui Dumnezeu; şi te-am distrus,
heruvim ocrotitor, din mijlocul
pietrelor de foc!
Ţi s-a înălţat* inima din cau-

za frumuseţii tale; ţi-ai stricat**
înţelepciunea din cauza strălucirii
taled; te-am aruncat la pământ,
te-am dat înaintea împăraţilor ca
să te privească.

Prin mulţimea nelegiuirilor ta-
le, prin nedreptatea negoţului
tău, ţi-ai profanat locaşurile tale
sfinte; şi Eu am scos un foc din
mijlocul tău; el te-a mistuit, şi
te-am prefăcut în cenuşă* pe pă-
mânt, înaintea ochilor tuturor ce-
lor care te priveau.

Toţi cei care te cunosc între
popoare vor fi uimiţi de tine; ai
ajuns o groază şi niciodată nu
vei mai fi*»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa spre Si-
don** şi profeţeşte împotriva
lui şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Iată, sunt* împotriva ta, Si-
donule, şi voi fi glorificat în
mijlocul tău». Şi ei vor cunoaş-
te** că Eu sunt DDDDDomnul, când
voi face judecăţi în el şi Mă
voi sfinţi� în el.
Şi voi trimite ciuma* în el, şi

sânge pe străzile lui; şi cei ucişi
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*Zah. 9.2.

*Ps. 62.10.
Zah. 9.3.

*Cap. 30.11;
31.12; 32.12.

*Vers. 2.

*Cap. 31.18;
32.19,21,25;
32.27.

*Cap. 27.2.
**Cap. 27.3.
Vers. 3.

*Cap. 31.8,9.

*Ex. 25.20.
Vers. 16.
**Cap. 20.40

*Vers. 2,5.
**Is. 19.11.

*Mal. 4.3.

*Cap. 26.21;
27.36.

*Cap. 6.2;
25.2; 29.2.
**Is. 23.4;
23.12.
Ier. 25.22; 27.3
Cap. 32.30.

*Ex. 14.4,17.
Cap. 39.13.
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vor cădea în mijlocul lui prin sa-
bia care va fi asupra lui din toate
părţile. Şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul.
Şi nu va mai fi pentru casa

lui Israel nici un spin* care să
rănească şi nici un mărăcine
aducător de dureri printre toţi
cei care erau în jurul lor, care îi
dispreţuiau. Şi vor cunoaşte că
Eu sunt Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Când voi aduna* casa lui Israel
dintre popoarele între care sunt
împrăştiaţi şi voi fi sfinţit** în
ei înaintea ochilor naţiunilor, a-
tunci vor locui în ţara lor, pe
care am dat-o robului Meu Iacov.
Şi vor locui* în ea în siguranţă
şi vor construi** case şi vor plan-
ta� vii; şi vor locui în siguran-
ţă, când Îmi voi fi împlinit jude-
căţile asupra tuturor celor din
jurul lor care-i dispreţuiau. Şi
vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor»�.

! În anul al zecelea, în luna
a zecea, în a douăsprezecea zi a
lunii, cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi faţa* împotriva
lui Faraon, împăratul Egiptului,
şi profeţeşte împotriva lui şi
împotriva întregului** Egipt.
Vorbeşte şi spune: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu:

«Iată, sunt* împotriva ta, Fa-
raon, împărat al Egiptului, balau-
rul cel mare** care stă culcat în
mijlocul râurilora lui, care zice�:
«Râul meu este al meu şi pentru
mine însumi l-am făcut!»
Şi-ţi voi pune* cârlige în fălci

şi voi lipi de solzii tăi peştii
râurilor tale; şi te voi scoate din
mijlocul râurilor tale, şi toţi peş-
tii râurilor tale se vor lipi de
solzii tăi.
Şi te voi arunca în deşert, pe

tine şi pe toţi peştii râurilor tale.
Vei cădea pe faţa câmpului, nu

vei fi adunat*, nici nu vei fi strâns.
Te voi da** de mâncare fiarelor
pământului şi păsărilor cerurilor.
Şi toţi locuitorii Egiptului vor

cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul,
pentru că ei au fost un toiag de
trestie* pentru casa lui Israel.
Când te-au apucat de mână*, tu
te-ai frânt şi le-ai sfâşiat tot
umărul. Şi când s-au rezemat de
tine, te-ai rupt şi ai făcut să le
tremure toate coapseleb».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, voi aduce* o sa-
bie asupra ta şi voi nimici din
tine pe om şi pe animal. Şi ţara
Egiptului va fi o pustietate şi un
deşert. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul.

Pentru că a zis: «Râul este al
meu şi eu l-am făcut», de aceea,
iată, sunt împotriva ta şi împo-
triva râurilor tale. Şi voi face* ţa-
ra Egiptului pustiuri aride şi
părăsite, de la** Migdol până la
Sienec, chiar până la hotarul Eti-
opiei. Nici picior* de om nu va
trece prin ea, nici picior de ani-
mal nu va trece prin ea şi nici
nu va fi locuită, patruzeci de ani.
Şi voi face* ţara Egiptului o pus-
tietate în mijlocul ţărilor pustiite,
iar cetăţile ei vor fi o pustietate
timp de patruzeci de ani în mijlo-
cul cetăţilor părăsite. Şi-i voi îm-
prăştia pe egipteni printre naţiuni
şi-i voi risipi prin ţări».

Totuşi, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «La sfârşitul* celor patru-
zeci de ani voi aduna pe egipteni
dintre popoarele unde au fost
împrăştiaţi; şi voi întoarce capti-
vitatea Egiptului şi-i voi face să
se întoarcă în ţara Patrosd, în ţara
lor de naştere; şi acolo vor fi o
împărăţie* neînsemnată. Va fi cea
mai neînsemnată dintre împără-
ţii şi nu se va mai înălţa peste
naţiuni; şi-i voi micşora, ca să nu
mai stăpânească peste naţiuni. Şi
el nu va mai fi încrederea* casei

*Num. 33.55.
Ios. 23.13.

*Is. 11.12.
Cap. 11.17;
20.41; 34.13;
34.27.
**Vers. 22.

*Ier. 23.6.
Cap. 36.28.
**Is. 65.21.
Amos 9.14.
�Ier. 31.5.

*Cap. 28.21.
**Is. 19.1.
Ier. 25.19;
46.2,25.

*Ier. 44.30.
Cap. 28.22.
**Ps. 74.13;
74.14.
Is. 27.1; 51.9.
Cap. 32.2.
�Cap. 28.2.

*Is. 37.29.
Cap. 38.4.

*Ier. 8.2; 16.4;
25.33.
**Ier. 7.33;
34.20.

*2 Împ. 18.21.
Is. 36.6.

*Ier. 37.5,7;
37.11.
Cap. 17.17.

*Cap. 14.17;
32.11-13.

*Cap. 30.12.
**Cap. 30.6.

*Cap. 32.13.

*Cap. 30.7;
30.26.

*Is. 19.23.
Ier. 46.26.

*Cap. 17.6;
17.14.

*Is. 30.2,3;
36.4,6.
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lui Israel, amintind de nelegiuire,
când se întorc după ei; şi vor cu-
noaşte că Eu sunt Domnul DDDDDum-
nezeu»�.
Şi a fost aşa: în al douăzeci

şi şaptelea an, în luna întâi, în
întâia zi a lunii, cuvântul DDDDDomnu-
lui a fost către mine, zicând:  �Fiu
al omului, Nebucadneţar*, împă-
ratul Babilonului, a făcut ca oşti-
rea lui să împlinească slujbă
grea împotriva Tirului; orice cap a
chelit şi orice umăr a fost jupuit;
dar n-a avut nici o plată de la Tir,
nici el, nici oştirea lui, pentru sluj-
ba pe care a făcut-o împotriva lui�.
De aceea, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: �Iată, voi da ţara Egiptului
lui Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului; şi el îi va lua mulţimeaa

şi-i va răpi prada şi-i va lua
jaful; şi aceasta va fi plata oştirii
lui. I-am dat ţara Egiptului pen-
tru truda lui cu care a slujit îm-
potriva luib, pentru că au lucrat
pentru Mine*�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

�În ziua aceea voi face să în-
florească tăriac* casei lui Israel
şi-ţi voi deschide** gura în mijlo-
cul lor. Şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, profeţeşte şi spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu:

«Urlaţi*! Vai, ce zi!
Pentru că ziua este aproape*,

da, ziua DDDDDomnului este aproape,
o zi de nori; va fi timpul naţiu-
nilor.
Şi sabia va veni asupra Egip-

tului şi va fi nelinişte în Etiopiad,
când cei ucişi vor cădea în Egipt
şi mulţimea lui va fi luată* şi te-
meliile lui vor fi surpate**.

Etiopia şi Put şi Lud şi tot*
poporul amestecate şi Cub şi fiii
ţării legământului vor cădea cu
ei prin sabie».

Aşa zice DDDDDomnul: «Vor cădea
şi cei care sprijină Egiptul; şi
mândria puterii lui va fi cobo-
râtă. De la* Migdol până la Siene
vor cădea în el prin sabie», zice
Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi vor fi pustiiţi* în mijlo-
cul ţărilor pustiite, iar cetăţile lui
vor fi în mijlocul cetăţilor pustiite.
Şi vor cunoaşte că Eu sunt

DDDDDomnul, când voi pune un foc în
Egipt şi când vor fi sfărâmaţi toţi cei
care-l ajutau.

În ziua aceea vor ieşi soli*
dinaintea Mea în corăbii, ca să
înspăimânte Etiopia cea fără gri-
jă; şi va veni nelinişte asupra
lorf, ca în ziua Egiptului. Pentru
că, iată, vine!»

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Voi face* să înceteze şi mulţi-
meag Egiptului, prin mâna lui
Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului.

El şi poporul lui împreună cu
el, cei* mai nemiloşi dintre naţiuni,
vor fi aduşi ca să distrugă ţara; şi
îşi vor scoate săbiile împotriva Egip-
tului şi vor umple ţara de cei ucişi.
Şi voi seca* râurile şi voi

vinde ţara** în mâna celor răi şi
voi pustii ţara şi tot ce este în
eah, prin mâna străinilor. Eu, DDDDDom-
nul, am vorbit!»

" Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Voi nimici* şi idolii şi voi
face să înceteze chipurile din Nofi;
şi nu va mai fi** stăpânitor din
ţara Egiptului; şi voi răspândi�
groaza în ţara Egiptului!
Şi voi pustii Patrosul* şi voi

pune un foc în Ţoan** şi voi îm-
plini� judecăţi în Noj!
Şi Îmi voi vărsa furia asupra

Sinului, cetăţuia Egiptului; şi voi
nimici* mulţimea din No.
Şi voi pune un foc* în Egipt.

Sinul va fi în mare chin şi No
va fi despicat şi la Nof vor fi
vrăjmaşi, în plină zik.

*Ier. 27.6.
Cap. 26.7,8.

*Ier. 25.9.

*Ps. 132.17.
**Cap. 24.27

*Is. 13.6.

*Ioel 2.1.
Ţef. 1.7.

*Cap. 29.19.
**Ier. 50.15.

*Ier. 52.20;
52.24.

*Cap. 29.10.

*Cap. 29.12.

*Is. 18.1,2.

*Cap. 29.19.

*Cap. 28.7.

*Is. 19.5,6.
**Is. 19.4.

*Is. 19.1.
Ier. 43.12;
46.25.
Zah. 13.2.
**Zah. 10.11
�Is. 19.16.

*Cap. 29.14.
**Ps. 78.12;
78.43.
�Naum 3.8-10

*Ier. 46.25.

*Vers. 8.
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Tinerii Avenuluia şi ai Pi-Be-
setuluib vor cădea prin sabie, iar
aceste cetăţi se vor duce în cap-
tivitate.
Şi în Tahpanes* se va întune-

ca ziua când voi sfărâma acolo
jugurile Egiptului şi mândria pu-
terii lui va înceta în el; cât despre
el, un nor îl va acoperi, iar fiicele
lui se vor duce în captivitate.

Astfel voi împlini judecăţi în
Egipt şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul»�.
Şi a fost aşa: în al unspre-

zecelea an, în luna întâi, în a
şaptea zi a lunii, cuvântul DDDDDom-
nului a fost către mine, zicând:
�Fiu al omului, am frânt* braţul
lui Faraon, împăratul Egiptului.
Şi, iată, nu va fi legat** ca să se
vindece, să-i pună un bandaj ca
să-l lege, ca să-l facă tare, să
ţină sabia�. De aceea, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Iată, sunt
împotriva lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi-i voi frânge* braţe-
le, pe cel tare şi pe cel frânt, şi
voi face să cadă sabia din mâna
lui. Şi voi împrăştia* pe egipteni
printre naţiuni şi-i voi risipi
prin felurite ţări. Şi voi întări
braţele împăratului Babilonului
şi voi pune sabia Mea în mâna
lui; şi voi frânge braţele lui Fa-
raon, iar el va suspina înaintea lui
cu gemetele celui rănit de moar-
te. Şi voi întări braţele împăra-
tului Babilonului, iar braţele lui
Faraon vor cădea; şi vor cunoaş-
te că Eu sunt DDDDDomnul, când voi
pune sabia Mea în mâna împă-
ratului Babilonului şi o va în-
tinde* asupra ţării Egiptului. Şi
voi împrăştia* pe egipteni prin-
tre naţiuni şi-i voi risipi prin
felurite ţări. Şi vor cunoaşte că
Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi a fost aşa: în al unspreze-

celea an, în luna a treia, în ziua
întâi a lunii, cuvântul DDDDDomnului

a fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, spune lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi mulţimii lui:

«Cu cine* te asemeni tu în
măreţia ta?

Iată, Asiria era un cedru* din
Liban cu crengi frumoase şi frun-
ziş umbros, şi de statură înaltă;
şi vârful lui era în mijlocul ramu-
rilor desec.

Apele* îl făceau mare, adân-
culd l-a făcut înalte; râurile lui cur-
geau în jurul trunchiului său şi îşi
trimitea pâraiele la toţi copacii
câmpului;

de aceea înălţimea* lui s-a
ridicat mai presus de toţi copa-
cii câmpului şi crengile i s-au în-
mulţit şi ramurile i s-au lungit,
întinzându-se, datorită mulţimii
apelor.

Toate păsările* cerurilor îşi
făceau cuiburile în ramurile lui;
şi toate fiarele câmpului năşteau
sub crengile lui; şi la umbra lui
şedeau toate naţiunile mari.
Şi era frumos în măreţia lui,

în lungimea ramurilor lui; pentru
că rădăcina lui era lângă ape mari.

Cedrii din grădina* lui Dum-
nezeu nu-l puteau ascunde; chi-
paroşii nu se asemănau cu cren-
gile lui şi platanii nu erau ca
ramurile lui; nici un copac din
grădina lui Dumnezeu nu-i era
asemenea în frumuseţe.

Îl făcusem frumos prin mul-
ţimea ramurilor lui şi toţi copa-
cii Edenului care erau în grădina
lui Dumnezeu îl invidiau».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Pentru că te-ai înăl-
ţat* în statură � şi el şi-a pus vâr-
ful în mijlocul ramurilor dese şi
inima i se mândrea cu înălţimea lui,
l-am dat în mâna unuia puternic
dintre naţiuni; el se va purta cu el
după plac: l-am alungat pentru rău-
tatea lui. Şi străinii, cei mai nemilo-
şi* dintre naţiuni, l-au tăiat şi l-au

*Ier. 2.16.

*Ier. 48.25.
**Ier. 46.11.

*Ps. 37.17.

*Cap. 29.12.
Vers. 26.

*1 Cr. 21.16.

*Cap. 29.12.
Vers. 23.

*Vers. 18.

*Is. 10.33.
Cap. 17.3,4;
17.22.
Dan. 4.10,22.

*Ier. 51.36.

*Dan. 4.11.

*Cap. 17.23.
Dan. 4.12.

*Gen. 2.8;
13.10.
Cap. 28.13.

*Dan. 5.20.

*Cap. 28.7.
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părăsit; crengile** lui au căzut pe
munţi şi în toate văile, şi ramurile
lui s-au rupt în toate pâraielea

ţăriib. Şi toate popoarele pămân-
tului au coborât de la umbra lui
şi l-au părăsit. Toate păsările
cerurilor locuiesc pe* trunchiul lui
căzut şi toate fiarele câmpului
sunt pe ramurile lui, ca nici unul
dintre copacii de lângă ape să nu
se înalţe în statura lor, nici să
nu-şi pună vârful în mijlocul ra-
murilor dese, şi ca nici unul dintre
cei care se adapă cu ape să nu
se ridice în înălţimea lui prin el
însuşic. Pentru că toţi* sunt daţi
morţii, în** părţile cele mai de jos
ale pământuluid, în mijlocul fiilor
oamenilor, cu cei care coboară în
groapă».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«În ziua când a coborât în Lo-
cuinţa morţilor, am făcut o jelire.
Am acoperit adâncul pentru el
şi am oprit râurile lui; şi apele
cele mari s-au oprit. Şi am făcut
Libanul să se jeleascăe pentru el;
şi toţi copacii câmpului s-au veş-
tejit pentru el. Am făcut să se
zguduie* naţiunile la vuietul că-
derii lui, când l-am aruncat** în
Locuinţa morţilor cu cei care co-
boară în groapă. Şi toţi copacii�
Edenului, cei mai aleşi şi cei mai
buni ai Libanului, toţi cei care
se adăpau cu apef, s-au mângâiat
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului! Şi au coborât şi ei cu
el în Locuinţa morţilor, la cei u-
cişi cu sabia, şi care erau braţul
lui, care locuiau* la umbra lui, în
mijlocul naţiunilor.

Deci cu cine te asemeni tu în
glorie şi în măreţie între copacii
Edenului? Totuşi vei fi coborât
cug copacii Edenului în părţile
cele mai de jos ale pământului;
te vei culca în mijlocul celor ne-
circumcişi*, cu cei ucişi de sabie.

Acesta** este Faraon şi toată
mulţimea lui»�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.
Şi a fost aşa: în al doispre-

zecelea an, în a douăsprezecea
lună, în întâia zi a lunii, cuvântul
DDDDDomnului a fost către mine, zi-
când: �Fiu al omului, înalţă o plân-
gere* pentru Faraon, împăratul
Egiptului, şi spune-i:

«Semănai** cu un leu tânăr
printre naţiuni şi erai� ca un ba-
laur în mărih; şi te aruncai în râu-
rile tale şi tulburai�� apele cu pi-
cioarele tale şi le murdăreai râu-
rile».

" Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Îmi voi întinde şi Eu plasa*
peste tine, cu o mulţime de multe
popoare, şi ele te vor trage în
plasa Mea.
Şi te voi lăsai* pe pământ, te

voi azvârli pe faţa câmpului şi
voi face să se aşeze** pe tine toa-
te păsările cerurilor; şi voi sătura
cu tine fiarele întregului pământ.
Şi voi azvârli carnea ta pe

munţi* şi voi umple văile cu mor-
manul tău de oase.
Şi cu sângele tău voi adăpa

ţara în care înoţi, chiar până la
munţi; şi pâraielej se vor umple
cu tine.
Şi, când te voi stinge, voi aco-

peri* cerurile şi voi întuneca ste-
lele. Voi acoperi soarele cu un nor
şi luna nu-şi va mai da lumina.

Voi face să se întunece dea-
supra ta toţi luminătorii strălu-
citorik ai cerurilor şi voi aduce
întuneric peste ţara ta», zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

«Şi voi tulbura inima multor
popoare, când voi aduce ştirea
despre nimicirea ta printre na-
ţiuni, în ţările pe care nu le-ai cu-
noscut.
Şi voi face ca multe popoare

să se îngrozească* de tine şi îm-

**Cap. 32.5;
35.8.

*Is. 18.6.
Cap. 32.4.

*Ps. 82.7.
**Cap. 32.18

*Cap. 26.15.
**Is. 14.15.
�Is. 14.8.

*Plân. 4.20.

*Ier. 9.25,26.
Cap. 28.10;
32.19,21.

**Ps. 52.7.

*Cap. 27.2.
Vers. 16.
**Cap. 19.3;
19.6; 38.13.
�Cap. 29.3.
��Cap. 34.18

*Osea 7.12.

*Cap. 29.5.
**Cap. 31.13

*Cap. 31.12.

*Is. 13.10.
Amos 8.9.
Apoc. 6.12;
6.13.

*Cap. 27.35.
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păraţii lor vor tremura de groa-
ză din cauza ta, când Îmi voi în-
vârti sabia înaintea lor. Şi vor tre-
mura** în orice clipă, fiecare pen-
tru viaţa lui, în ziua căderii tale».

" Pentru că aşa* zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Sabia împăratului
Babilonului va veni asupra ta.

Prin săbiile celor viteji voi
face să cadă mulţimea ta: ei toţi
sunt cei nemiloşi* ai naţiunilor. Şi
vor prăda** mândria Egiptului
şi toată mulţimea lui va fi nimi-
cită.
Şi voi nimici toate animalele

lui, de lângă apele cele mari; şi
nici picior* de om nu le va mai
tulbura, nici copite despicate de
animale nu le vor mai tulbura.

Atunci voi face apele lor li-
niştitea şi voi face să curgă râu-
rile lor ca untdelemnul», zice
Domnul DDDDDumnezeu.

«Când voi face ţara Egiptului
un pustiu, iar ţara va fi lăsată pus-
tie de tot ce este în eab, când voi
lovi pe toţi cei care locuiesc în
ea, atunci vor cunoaşte* că Eu
sunt DDDDDomnul.

Aceasta este o plângere; şi
aşa îl vor plânge*; fiicele na-
ţiunilor o vor spune plângând;
o vor spune plângând pentru E-
gipt şi pentru toată mulţimea
lui»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi a fost aşa: în al doispre-

zecelea an, în a cincisprezecea
zi a lunii, cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, suspină pentru mulţimea
Egiptului; şi aruncă-i* jos, pe ea
şi pe fiicele naţiunilor măreţe,
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului, cu cei care coboară în
groapă. «Pe cine* întreci tu în
frumuseţe? Coboară** şi culcă-te
între cei necircumcişi!» Vor cădea
în mijlocul celor ucişi de sabie;
sabia a fost datăc! Trageţi-l afa-
ră, pe el şi toate mulţimile lui!

Cei puternici* dintre viteji, îm-
preună cu cei care l-au ajutat, îi
vor vorbid din mijlocul Locuin-
ţei morţilor: «Au coborât, sunt
culcaţi, cei necircumcişi, ucişi
de sabie».

Acolo este Asiria* şi toată
mulţimea ei; mormintele ei sunt
în jurul ei; toţi ucişi, căzuţi prin
sabie. Mormintele* lor sunt puse
în laturile gropii, iar mulţimea ei
este împrejurul mormântului ei;
toţi ucişi, căzuţi prin sabie, ei
care răspândeau** groaza în ţarae

celor vii.
Acolo este Elamulf* şi toată

mulţimea lui, în jurul mormân-
tului său, toţi ucişi, căzuţi prin sa-
bie; ei au coborât** necircumcişi
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului, ei care răspândeau�
groaza în ţara celor vii. Totuşi ei
şi-au purtat ruşinea cu cei care
coboară în groapă. I s-a pus un
pat în mijlocul celor ucişi, cu
toată mulţimea lui. Mormintele
lor sunt în jurul lui, toţi necir-
cumcişi, ucişi de sabie, deşi groa-
za de ei era răspândită în ţara ce-
lor vii; şi şi-au purtat ruşinea cu
cei care coboară în groapă; el
este pus în mijlocul celor ucişi.

Acolo sunt Meşec*, Tubal şi
toată mulţimea lor, mormintele
lor sunt în jurul lor; toţi necir-
cumcişi**, ucişi de sabie, deşi
răspândeau groaza în ţara celor
vii. Şi ei nu sunt culcaţi* cu cei
viteji, căzuţi dintre cei necir-
cumcişi, care au coborât în Lo-
cuinţa morţilor cu armele lor de
război şi ale căror săbii sunt puse
sub capetele lor, şi ale căror ne-
legiuiri sunt asupra osemintelor
lor, deşi ei erau groaza celor vi-
teji în ţara celor vii.

Vei fi şi tu zdrobit în mijlocul
celor necircumcişi şi vei fi culcat
cu cei ucişi cu sabia.

Acolo este Edomul, împăraţii

**Cap. 26.16

*Ier. 46.26.
Cap. 30.4.

*Cap. 28.7.
**Cap. 29.19

*Cap. 29.11.

*Ex. 7.5;
14.4,18.
Cap. 6.7.

*2 Sam. 1.17
2 Cr. 35.25.
Cap. 26.17.
Vers. 2.

*Cap. 26.20;
31.14.

*Cap. 31.2.
**Cap. 28.10
Vers. 21,24.
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lui şi toate căpeteniile lui, care,
în puterea lor, sunt puşi cu cei ucişi
de sabie: sunt culcaţi cu cei necir-
cumcişi şi cu cei care coboară
în groapă.

Acolo* sunt cei unşi de la
nord, ei toţi şi toţi sidonienii**
care au coborât cu cei ucişi, ru-
şinaţi de groaza pe care o răs-
pândeau prin puterea lor; şi sunt
culcaţi, necircumcişi, cu cei ucişi
de sabie, şi îşi poartă ruşinea cu
cei care coboară în groapă.

Faraon îi va vedea şi se va
mângâia* pentru toată mulţimea
lui, da, Faraon şi toată oştirea
lui, ucişi de sabie�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Pentru că Eu am răs-
pândit groaza Meaa în ţara celor
vii, şi el va fi culcat în mijlocul
celor necircumcişi, cu cei ucişi
de sabie, Faraon şi toată mulţimea
lui�, zice Domnul DDDDDumnezeu.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, vorbeşte fiilor* poporu-
lui tău şi spune-le: «Când** voi
aduce sabia asupra vreunei ţări,
şi poporul ţării va lua un om din
hotarele lor şi-l va pune ca san-
tinelă� a lor: dacă el va vedea sa-
bia venind asupra ţării şi va suna
din trâmbiţă şi va înştiinţa po-
porul, atunci oricine va auzi su-
netul trâmbiţei şi nu se va lăsa în-
ştiinţat, dacă sabia va veni şi-l va
lua, sângele* lui va fi asupra ca-
pului său. A auzit sunetul trâmbi-
ţei şi nu s-a lăsat înştiinţat: sân-
gele lui va fi asupra lui. Dacă s-ar
fi lăsat înştiinţat, şi-ar fi salvat
sufletul. Dar dacă santinela vede
sabia venind şi nu sună din trâm-
biţă şi poporul nu va fi înştiinţat,
dacă sabia va veni şi va lua pe
vreunulb dintre ei, el este luat înc

nelegiuirea* lui; dar sângele lui îl
voi cere din mâna santinelei».
Şi pe tine, fiu al omului*,

te-am pus santinelă pentru casa

lui Israel. Şi tu să asculţi cuvân-
tul din gura Mea şi să-i înştiin-
ţezi din partea Mea. Când îi zic
celui rău: «Răule, vei muri negre-
şit!» şi tu nu îi vei vorbi, ca să-l
înştiinţezi pe cel rău să se abată
de la calea lui, răul acela va muri
înc nelegiuirea lui, dar sângele lui
îl voi cere din mâna ta. Dar dacă
tu vei înştiinţa pe cel rău de ca-
lea lui, ca să se întoarcă de la
ea, şi el nu se va întoarce de la ca-
lea lui, va muri în nelegiuirea lui,
dar tu ţi-ai salvat sufletul.
Şi tu, fiu al omului, spune ca-

sei lui Israel: Voi vorbiţi aşa, zi-
când: «Fărădelegile noastre şi
păcatele noastre sunt asupra noas-
tră, şi noi pierim în ele; cum*
să trăim deci?» Spune-le: «Viu
sunt Eu», zice Domnul DDDDDumne-
zeu, «n-am* nici o plăcere în
moartea celui rău; ci cel rău să
se întoarcă de la calea lui şi
să trăiască. Întoarceţi-vă, întoar-
ceţi-vă de la căile voastre rele!
Căci pentru ce vreţi să muriţi,
casă a lui Israel?»
Şi tu, fiu al omului, spune fii-

lor poporului tău: «Dreptatea*
celui drept nu-l va salva în ziua
fărădelegii lui; şi cât despre rău-
tatea celui rău, el nu va cădea**
prin ead în ziua în care se va în-
toarce de la răutatea lui; nici cel
drept nu va putea trăi prin drep-
tatea luie, în ziua în care va
păcătui. Când zic celui drept că
va trăi negreşit, şi el se încrede*
în dreptatea lui şi face nedrep-
tate, nici una din faptele lui drep-
tef nu va fi amintită, ci înc ne-
dreptatea lui, pe care a făcut-o,
înc ea va muri.
Şi când* zic celui rău: «Vei

muri negreşit!» şi el se întoarce
de la păcatul lui şi face judecată
şi dreptate, dacă cel rău va îna-
poia* garanţia, va întoarce** lu-
crul furat, va umbla� în rându-

*Is. 49.14.
Cap. 24.23;
37.11.

*2 Sam. 14.14
Cap. 18.23;
18.32.
2 Pet. 3.9.

*Cap. 3.20;
18.24,26,27.
**2 Cr. 7.14.

*Cap. 3.20;
18.24.

*Cap. 3.18;
3.19; 18.27.

*Cap. 18.7.
**Ex. 22.2,4.
Lev. 6.2,4,5.
Num. 5.6,7.
Lc. 19.8.
�Lev. 18.5.
Cap. 20.11.
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*Cap. 38.6;
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**Cap. 28.21

*Cap. 31.16.

*Cap. 3.11.
**Cap. 14.17
�2 Sam. 18.24;
18.25.
2 Împ. 9.17.
Osea 9.8.

*Cap. 18.13.

*Vers. 8.

*Cap. 3.17.
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vor cădea prin sabie şi  pe cel
care este în câmp deschis îl voi
da fiarelor** ca să fie mâncat şi
cei care sunt în întărituri şi în
peşteri� vor muri de ciumă! Şi
voi face* ţara un pustiu şi o
groază, şi mândria** puterii ei
va înceta şi munţii� lui Israel
vor fi pustiiţi, încât nimeni nu
va trece prin ei. Şi vor cunoaşte
că Eu sunt DDDDDomnul, când voi
face ţara un pustiu şi o groază,
pentru toate urâciunile lor pe
care le-au făcut».
Şi cât despre tine, fiu al omu-

lui, fiii poporului tău vorbesc
despre tine pe la ziduri şi pe la
intrările caselor şi vorbesc* unul
către altul, fiecare către fratele
său, zicând: «Veniţi, vă rog, şi
auziţi care este cuvântul care a
ieşit de la DDDDDomnul!» Şi vin* la
tine, cum vine poporulb, şi stau
înaintea** ta ca popor al Meu
şi ascultă cuvintele tale, dar nu
le împlinesc; căci cu gura� lor
arată multă dragoste, dar inima��
lor umblă după câştigul lor ne-
drept. Şi, iată, tu eşti pentru ei
ca o cântare foarte plăcută, un
glas plăcut, şi unul care cântă bi-
ne la un instrument; şi ei ascultă
cuvintele tale, dar nu le împlinesc.
Şi când* se va întâmpla aceas-

ta (iată, va veni), atunci vor cu-
noaşte** că a fost un profet în
mijlocul lor.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Fiu al omu-
lui, profeţeşte împotriva păsto-
rilor* lui Israel, profeţeşte şi spu-
ne-le lor, păstorilor: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Vai** de
păstorii lui Israel care se pasc pe
ei înşişi! Nu trebuie păstorii să
pască turma? Voi mâncaţi* gră-
simea şi vă îmbrăcaţi cu lâna;
înjunghiaţi** pe cele îngrăşate,
dar turma n-o paşteţi. Pe cele
slabe* nu le-aţi întărit, nici nu
le-aţi vindecat pe cele bolnave;

*Cap. 18.22.

*Cap. 18.25;
18.29.
Vers. 20.

*Cap. 18.26;
18.27.

*Cap. 18.25;
18.29.
Vers. 17.

*Cap. 1.2.
**Cap. 24.26
�2 Împ. 25.4.

*Cap. 1.3.
**Cap. 24.27

*Cap. 34.2.
**Vers. 27.
Cap. 36.4.
�Is. 51.2.
Fap. 7.5.
��Cap. 11.15

*Gen. 9.4.
Lev. 3.17.
**Cap. 18.6.
�Cap. 22.6;
22.9.

*Cap. 18.6;
22.11.

*Vers. 24.
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**Cap. 39.4.
�Jud. 6.2.
1 Sam. 13.6.

*Ier. 44.2,6;
44.22.
Cap. 36.34;
36.35.
**Cap. 7.24;
24.21; 30.6,7
�Cap. 6.2,3,6

*Is. 29.13.

*Cap. 14.1;
20.1.
**Cap. 8.1.
�Ps. 78.36,37
Is. 29.13.
��Mt. 13.22.

*1 Sam. 3.20
**Cap. 2.5.

*Cap. 33.24.
**Ier. 23.1.
Zah. 11.17.

*Is. 56.11.
Zah. 11.16.
**Mica 3.1-3
Zah. 11.5.

*Vers. 16.
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a Sau �de moştenire�    b Lit. �ca venirea unui popor�

ielile vieţii, nefăcând nimic ne-
drept, va trăi negreşit, nu va
muri. Nici unul* din păcatele lui
pe care le-a făcut nu va fi amintit
împotriva lui; a făcut judecată şi
dreptate: va trăi negreşit».

Totuşi fiii* poporului tău
zic: «Calea Domnului nu este
dreaptă!» Dar calea lor nu este
dreaptă.

Când* cel drept se întoarce
de la dreptatea lui şi face ne-
dreptate, va muri în ea. Şi când
cel rău se întoarce de la răutatea
lui şi face judecată şi dreptate,
el va trăi pentru aceste lucruri.
Totuşi voi ziceţi: «Calea* Dom-
nului nu este dreaptă». Casă a lui
Israel, vă voi judeca pe fiecare
după căile lui!�

! Şi a fost aşa: în al doispre-
zecelea an* al deportării noas-
tre, în luna a zecea, în a cincea
zi a lunii, unul** care scăpase din
Ierusalim a venit la mine, zicând:
�Cetatea� a fost lovită!� Şi mâ-
na* DDDDDomnului fusese asupra mea
seara, mai înainte de a veni cel
care scăpase, şi îmi deschisese**
gura înainte de a veni el la mine
dimineaţa; şi gura îmi era deschi-
să şi n-am mai fost mut.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, cei* care locuiesc în ace-
le locuri pustii**, în ţara lui Is-
rael, vorbesc zicând: «Avraam�
a fost unul singur şi a moştenit
ţara, şi noi�� suntem mulţi; ţara
ni s-a dat în stăpânirea». De aceea
spune-le: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Voi mâncaţi* cu sânge şi
vă ridicaţi** ochii spre idolii voş-
tri şi vărsaţi� sânge; şi voi să stă-
pâniţi ţara? Vă bizuiţi pe sabia
voastră, faceţi urâciune şi pân-
găriţi* fiecare pe soţia aproapelui
său; şi voi să stăpâniţi ţara?»

Aşa să le spui: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: «Viu sunt Eu, că
cei* care sunt în locurile pustii

33:16

Cauza căderii
Ierusalimului

34 Păstorii şi
oile
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şi n-aţi legat ce era frânt, nici
n-aţi adus înapoi ce era alungat,
nici n-aţi căutat** ce era pierdut,
ci le-aţi stăpânit� cu asprime şi cu
stricteţe. Şi ele s-au împrăştiat*,
pentru că nu era nici un păstor;
şi au ajuns** mâncare pentru
toate fiarele câmpului şi s-au îm-
prăştiat. Oile Mele au rătăcit pe
toţi munţii şi pe orice deal înalt
şi oile Mele s-au împrăştiat pe
toată faţa pământului şi n-a fost
nimeni care să cerceteze sau care
să le caute»�.

De aceea, păstorilor, ascul-
taţi cuvântul DDDDDomnului: �Viu sunt
Eu�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �cu
adevărat, fiindcă oile Mele au
ajuns de pradă şi oile Mele au
ajuns* mâncare pentru orice fia-
ră a câmpului, pentru că nu
era nici un păstor, şi păstorii Mei
nu căutau oile Mele, ci păstorii
se păşteau** pe ei înşişi şi nu
păşteau oile Mele�, de aceea, păs-
torilor, ascultaţi cuvântul DDDDDomnu-
lui! Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Iată, sunt împotriva păstorilor!
Şi voi cere* oile Mele din mâna
lor şi voi face să înceteze să
mai pască turma, ca păstorii să
nu se mai pască pe ei înşişi; şi
voi scăpa oile Mele din gura lor,
ca să nu mai fie hrană pentru ei�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu Însumi,
chiar Eu voi căuta oile Mele şi
le voi îngriji. Ca un păstor care
îşi îngrijeşte turma în ziua când
este printre oile sale împrăştiate,
aşa voi îngriji Eu oile Mele şi le
voi scăpa din toate locurile în
care au fost împrăştiate în ziua
cea înnorată* şi întunecatăa. Şi le
voi scoate* dintre popoare şi le
voi aduna din ţări şi le voi adu-
ce în ţarab lor; şi le voi paşte pe
munţii lui Israel, lângă râuric şi
în toate părţile locuite ale ţării.
Le voi paşte* în păşune bună şi

stâna lor va fi pe munţii cei înalţi
ai lui Israel. Acolo** se vor o-
dihni în staul bun şi vor paşte
într-o păşune grasă pe munţii
lui Israel. Eu Însumi voi paşte
oile Mele şi Eu le voi face să se o-
dihnească�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu. �Voi căuta* pe cea pierdu-
tă şi voi aduce înapoi pe cea alun-
gată şi voi lega pe cea rănită şi
voi întări pe cea bolnavă; dar
voi nimici pe cea grasă** şi pe cea
tare; le voi paşte� cu judecatăd.
Şi cât despre voi, turma Mea�,

aşa zice Domnul DDDDDumnezeu: �Iată,
voi judeca* între oaie şi oaie, în-
tre berbeci şi între ţapi. Este prea
puţin lucru pentru voi că aţi mân-
cat păşunea cea bună, iar restul
păşunilor voastre l-aţi călcat cu
picioarele voastre? şi aţi băut din
apele liniştitee, iar pe cele rămase
le-aţi tulburat cu picioarele voas-
tre? Şi oile Mele mănâncă ce aţi
călcat voi cu picioarele voastre
şi beau ce aţi tulburat voi cu pi-
cioarele voastre!�

De aceea, aşa le zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu Însumi voi
judeca între oaia cea grasă şi oaia
cea slabă. Pentru că loviţi cu
coasta şi cu umărul şi împungeţi
cu coarnele voastre pe toate cele
slabe până le împrăştiaţi peste
tot; Eu voi salva oile Mele, ca
să nu mai fie de pradă, şi voi
judeca între oaie şi oaie.
Şi voi ridica un singur păs-

tor* peste ele, şi el le va paşte
� chiar pe robul** Meu David.
El le va paşte şi va fi păstorul
lor. Şi Eu*, DDDDDomnul, le voi fi
Dumnezeu, şi robul Meu David,
o căpetenie** în mijlocul lor. Eu,
DDDDDomnul, am vorbit!
Şi voi face* un legământ de

pace cu ele şi voi face să înce-
teze** din ţară fiarele sălbatice;
şi vor locui în siguranţă� în pus-
tiu şi vor dormi în păduri. Şi le

**Lc. 15.4.
�1 Pet. 5.3.

*1 Împ. 22.17.
Cap. 33.21;
33.28.
Mt. 9.36.
**Is. 56.9.
Ier. 12.9.

*Vers. 5,6.
**Vers. 2,10.

*Cap. 3.18.
Ev. 13.17.

*Cap. 30.3.
Ioel 2.2.

*Is. 65.9,10.
Ier. 23.3.
Cap. 28.25;
36.24; 37.21;
37.22.

*Ps. 23.2.

**Ier. 33.12.

*Is. 40.11.
Vers. 4.
Mica 4.6.
Mt. 18.11.
Mc. 2.17.
Lc. 5.32.
**Is. 10.16.
Amos 4.1.
�Ier. 10.24.

*Cap. 20.37;
20.38.
Vers. 20,22.
Zah. 10.3.
Mt. 25.32,33

*Is. 40.11.
Ier. 23.4,5.
Ioan 10.11.
**Ier. 30.9.
Osea 3.5.

*Ex. 29.45.
Vers. 30.
Cap. 37.27.
**Cap. 37.22
Lc. 1.32,33.

*Cap. 37.26.
**Lev. 26.5.
Is. 11.6-9;
35.9.
Osea 2.18.
�Ier. 23.6.
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a Lit. �în ziua norului şi a întunericului adânc�    b Sau �pe pământul�    c Sau
�în văi�    d Sau �cu dreptate�    e Sau �adânci�, �limpezi�
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voi face, pe acestea şi împreju-
rimile dealului* Meu, o binecu-
vântare**; şi voi face să cadă�
ploaia la timpul ei; vor fi ploi��
de binecuvântare. Şi pomul* de
pe câmp îşi va da rodul şi pă-
mântul îşi va da venitul. Şi ei vor
fi în siguranţă în ţara lor şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul, când
voi sfărâma** legăturile jugului
lor şi-i voi scăpa din mâna celor�
care i-au ţinut în robie. Şi nu vor
mai fi* de pradă naţiunilor, nici
fiarele pământului nu-i vor mân-
ca; şi vor locui** în siguranţă şi
nimeni nu-i va înspăimânta. Şi le
voi ridica un vlăstara* de renume
şi nu vor mai fi mistuiţi de foame
în ţară, nici nu vor mai purta**
ruşinea naţiunilor. Şi vor cunoaş-
te că Eu*, DDDDDomnul Dumnezeul
lor, sunt cu ei; şi ei, casa lui Is-
rael, sunt poporul Meu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Şi voi, oile*
Mele, turma păşunii Mele, sunteţi
oameni; şi Eu sunt Dumnezeul
vostru�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa împotriva
muntelui** Seir şi profeţeşte� îm-
potriva lui  şi spune-i: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, Eu
sunt împotriva ta, munte al Sei-
rului! Şi Îmi voi întinde* mâna
asupra ta şi te voi face un pustiu
şi o groază. Voi pustii* cetăţile
tale şi tu vei fi un pustiu. Şi vei
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul.

Pentru că ai avut o ură* neîn-
cetată şi ai dat pe fiii lui Israel pu-
terii sabiei în timpul nenorocirii
lor, în timpul nelegiuirii** sfâr-
şitului, de aceea viu sunt Eu»,
zice Domnul DDDDDumnezeu, «că te voi
rândui negreşit pentru sânge, şi
sângele te va urmări. Pentru că*
n-ai urât sângele, sângele te va
urmări. Şi voi face muntele Seir
un pustiu şi o groază şi voi nimi-
ci din el pe cel care iese* şi pe

*Is. 56.7.
**Gen. 12.2.
Is. 19.24.
Zah. 8.13.
�Lev. 26.4.
��Ps. 68.9.
Mal. 3.10.

*Lev. 26.4.
Ps. 85.12.
Is. 4.2.
**Lev. 26.13
Ier. 2.20.
�Ier. 25.14.

*Vers. 8.
Cap. 36.4.
**Ier. 30.10;
46.27.

*Is. 11.1.
Ier. 23.5.
**Cap. 36.3;
36.6,15.

*Vers. 24.
Cap. 37.27.

*Ps. 100.3.
Ioan 10.11.

*Cap. 6.2.
**Deut. 2.5.
�Ier. 49.7,8.
Cap. 25.12.
Amos 1.11.
Obad. 10.
*Cap. 6.14.

*Vers. 9.

*Cap. 25.12.
Obad. 10.
**Ps. 137.7.
Cap. 21.25,29
Dan. 9.24.
Obad. 11.

*Ps. 109.17.

*Jud. 5.6.

*Cap. 31.12;
32.5.

*Ier. 49.17,18.
Cap. 25.13.
Vers. 4.
Mal. 1.3,4.
**Cap. 6.7;
7.4,9; 36.11.

*Ps. 83.4,12.
Obad. 13.
**Ps. 48.1,3;
132.13,14.
Cap. 48.35.

*Mt. 7.2.
Iac. 2.13.

*Ps. 9.16.
Cap. 6.7.

*1 Sam. 2.3.
Apoc. 13.6.

*Is. 65.13,14.

*Obad. 12,15
**Vers. 3,4.

*Cap. 6.2,3.

*Cap. 25.3;
26.2.
**Deut. 32.13
�Cap. 35.10.

*Deut. 28.37.
1 Împ. 9.7.
Plân. 2.15.
Dan. 9.16.
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35Profeţie
împotriva
muntelui
Seirului

cel care se întoarce. Şi-i voi um-
ple* munţii cu cei ucişi ai lui;
cei ucişi cu sabia vor cădea
pe dealurile tale şi în văile tale
şi în toate pâraiele tale. Te voi
face* pustietăţi pentru totdeauna
şi cetăţile tale nu vor fi locuite;
şi veţi cunoaşte** că Eu sunt
DDDDDomnul.

Pentru că ai zis: «Aceste două
naţiuni şi aceste două ţări vor
fi ale mele şi noi le vom stăpâ-
ni*», deşi DDDDDomnul era** acolo,
de aceea, viu sunt Eu», zice Dom-
nul DDDDDumnezeu, «voi face chiar
după mânia* ta şi după invidia
ta, cum ai făcut tu din ura ta
împotriva lor; şi Mă voi face cu-
noscut printre eib, când te voi
judeca. Şi vei cunoaşte* că Eu,
DDDDDomnul, am auzit toate batjo-
curile tale pe care le-ai rostit
împotriva munţilor lui Israel, zi-
când: «Au ajuns pustii, ne sunt
daţi spre mâncare!» Şi v-aţi înăl-
tat împotriva Mea cu gura* voas-
tră şi v-aţi înmulţit cuvintele
împotriva Mea; şi Eu am auzit!»
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Când* tot pământul se va bu-
cura, pe tine te voi face un pustiu.
Cum te-ai bucurat* de moşteni-
rea casei lui Israel, pentru că a
fost pustiită, aşa-ţi voi face: vei
ajunge** un pustiu, munte al Sei-
rului, şi tot Edomul, da, tot; şi
vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

�Şi tu, fiu al omului, profe-
teşte munţilor* lui Israel şi spu-
ne: Munţi ai lui Israel, ascultaţi
cuvântul DDDDDomnului! Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Pentru că*
vrăjmaşul a zis împotriva voas-
tră: «Ha, ha!» şi: «Înălţimile**
cele vechi au ajuns în stăpânireac�
noastră!» de aceea, profeţeşte şi
spune: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Da, pentru că v-au pustiit
şi v-au înghiţitd din toate părţile,
ca să fiţi o stăpânire pentru ră-
măşiţa naţiunilor, şi sunteţi luaţi*

a Lit. �o plantaţie�    b Sau �lor�    c Sau �moştenirea�    d Lit. �au râvnit mult după voi�

36 Restabilirea
lui Israel
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pe buzele vorbăreţilora şi de bat-
jocura poporului, de aceea, munţi
ai lui Israel, ascultaţi cuvântul
Domnului DDDDDumnezeu». Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu munţilor şi
dealurilor, pâraielorb şi văilor, şi
dărâmăturilor pustiite şi cetăţi-
lor părăsite, care au ajuns de
pradă* şi de râs** pentru rămă-
şiţa naţiunilor care sunt împre-
jur; de aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Cu adevărat, în* fo-
cul geloziei Mele am vorbit îm-
potriva rămăşiţei naţiunilor şi îm-
potriva întregului Edom, care
şi-au însuşit** ţara Mea ca stăpâ-
nire, cu bucuria întregii lor inimi,
cu dispreţ în suflet ca s-o ia în
stăpânire ca pradăc».

Profeţeşte deci despre ţara lui
Israel şi spune munţilor şi dealu-
rilor, pâraielor şi văilor: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, am
vorbit în gelozia Mea şi în furia
Mea, pentru că aţi purtat* batjo-
cura naţiunilor». De aceea, aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu: «Mi-am
ridicat* mâna, zicând: Îşi vor
purta ruşinea naţiunile care sunt
în jurul vostru!
Şi voi, munţi ai lui Israel, veţi

da crengi şi veţi face rod pentru
poporul Meu Israel; pentru că eled

vor veni curând. Pentru că, iată,
Eu sunt pentru voi şi Mă voi în-
toarce la voi şi veţi fi lucraţi şi
veţi fi semănaţi. Şi voi înmulţi oa-
menii pe voi, toată casa lui Israel,
toată! Şi cetăţile vor fi locuite şi
locurile pustii* vor fi zidite. Şi voi
înmulţi* pe voi oamenii şi animale-
le şi se vor înmulţi şi vor rodi şi vă
voi face să fiţi locuiţi ca în timpu-
rile voastre de mai înainte, da, o
voi face mai bine decât la începu-
turile voastre; şi veţi cunoaşte**
că Eu sunt DDDDDomnul. Şi voi face
să umble pe voi oameni, chiar popo-
rul Meu Israel. Şi te vor stăpâni*
şi vei fi moştenirea lor, şi de acum

nu-i vei mai lipsi** de copii».
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Pentru că ei vă zic: «Tu* eşti o
ţară care mănânci pe oameni şi
ţi-ai lipsit naţiunea de copii!», de
aceea nu vei mai mânca oameni,
nici nu-ţi vei mai lipsi naţiunea de
copiie», zice Domnul DDDDDumnezeu.
«Nici nu te voi mai face* să auzi
dispreţul naţiunilor. Şi nu vei mai
purta batjocura popoarelor, nici
nu vei mai face să cadă naţiunea
ta»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, când casa lui Israel locuia în
ţara lor, ei au întinat-o* prin ca-
lea lor şi prin faptele lor. Calea lor
a fost înaintea mea ca necură-
ţia** unei femei în perioada ei.
Şi Mi-am vărsat furia asupra lor
pentru sângele* pe care l-au văr-
sat în ţară şi pentru că au întina-
t-o cu idolii lor. Şi i-am împrăş-
tiat* printre naţiuni şi au fost ri-
sipiţi prin felurite ţări; i-am ju-
decat** după calea lor şi după
faptele lor. Şi când au ajuns la
naţiunile la care s-au dus, ei au
profanat* Numele Meu cel sfânt,
când se zicea despre ei: «Aceştia
sunt poporul DDDDDomnului şi au ie-
şit din ţara Lui». Dar M-am îndu-
rat pentru Numele* Meu cel sfânt
pe care l-a profanat casa lui Israel
printre naţiunile la care s-au dus.

De aceea, spune casei lui Is-
rael: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Nu pentru voi, casă a lui Is-
rael, fac Eu aceasta, ci pentru
Numele* Meu cel sfânt, pe care
l-aţi profanat printre naţiunile la
care v-aţi dus. Şi voi sfinţi Nu-
mele Meu cel mare care a fost pro-
fanat printre naţiuni, pe care l-aţi
profanat în mijlocul lor. Şi naţi-
unile vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul», zice Domnul DDDDDumne-
zeu, «când voi fi sfinţit* în voi
înaintea ochilor lorf.

*Cap. 34.28.
**Ps. 79.4.

*Deut. 4.24.
Cap. 38.19.
**Cap. 35.10;
35.12.

*Ps. 123.3,4.
Cap. 34.29.
Vers. 15.

*Cap. 20.5.

*Is. 58.12;
61.4.
Vers. 33.
Amos 9.14.

*Ier. 31.27;
33.12.
**Cap. 35.9;
37.6,13.

*Obad. 17.
**Ier. 15.7.

*Num. 13.32

*Cap. 34.29.

*Lev. 18.25;
18.27,28.
Ier. 2.7.
**Lev. 15.19

*Cap. 16.36;
16.38; 23.37.

*Cap. 22.15.
**Cap. 7.3;
18.30; 39.24.

*Is. 52.5.
Rom. 2.24.

*Cap. 20.9;
20.14.

*Ps. 106.8.

*Cap. 20.41;
28.22.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

13

15

17

18

19

20

21

22

23

a Lit. �luaţi pe buza limbii�    b Sau �vâlcelelor�     c Sau �s-o jefuiască prin jaf�    d Crengile şi roadele
e Sau �nu vei mai face să cadă naţiunea ta�    f Unele ms. �voştri�

 36:23



900

EZECHIEL

Şi vă voi lua* dintre naţiuni şi
vă voi aduna din toate ţările şi vă
voi aduce în ţara voastrăa şi voi
stropi* peste voi apă curată şi veţi
fi curaţi. Vă voi curăţi** de toate
necurăţiile voastre şi de toţi ido-
lii voştri. Şi vă voi da* o inimă
nouă şi voi pune un duh nou în
voi; şi voi lua inima de piatră din
carnea voastră şi vă voi da o ini-
mă de carne. Şi voi pune Duhul*
Meu în voi şi vă voi face să
umblaţi în rânduielile Mele şi să
păziţi judecăţile Mele şi să le
faceţi. Şi veţi locui* în ţara pe
care am dat-o părinţilor voştri
şi-Mi** veţi fi popor şi Eu vă
voi fi Dumnezeu. Şi vă voi salva*
din toate necurăţiile voastre; şi voi
chema** grâul şi-l voi înmulţi şi
nu voi trimite� foametea peste
voi. Şi voi înmulţi* rodul pomi-
lor şi venitul câmpului, ca să nu
mai purtaţi ruşinea foametei
printre naţiuni. Şi vă veţi aminti*
de căile voastre rele şi de faptele
voastre care nu erau bune; şi vă
va fi scârbă** de voi înşivă pen-
tru nelegiuirile voastre şi pentru
urâciunile voastre. Nu* pentru voi
fac Eu aceasta», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «să ştiţi. Ruşinaţi-vă şi
roşiţi pentru căile voastre, casă a
lui Israel!»

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«În ziua când vă voi curăţi de
toate nelegiuirile voastre, voi face
şi cetăţile să fie locuite şi dărâ-
măturile să fie reconstruite. Şi
pământul pustiit va fi lucrat, în
loc să fie un pustiu înaintea o-
chilor tuturor trecătorilor. Şi vor
zice: «Ţara aceasta care a fost
pustiită a ajuns ca grădina Ede-
nului*; şi cetăţile cele dărâmate
şi pustiite şi surpate sunt întări-
te şi locuite». Şi naţiunile care
vor rămâne în jurul vostru vor
cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, am re-
construit locurile surpate şi am

plantat ce era pustiit: Eu*, DDDDDom-
nul, am vorbit, şi voi face».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Voi mai fi căutat* de casa lui
Israel, ca să le fac acest lucru; le
voi înmulţi** oamenii ca pe o
turmă. Ca turma cea sfântă, ca
turma Ierusalimului, în adunările
lui de sărbătoare, aşa vor fi um-
plute cetăţile pustiite cu turme de
oameni. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul».

!  Mâna* DDDDDomnului a fost
peste mine şi DDDDDomnul m-a adus
în Duhul** şi m-a aşezat jos în
mijlocul unei văib; şi ea era plină
de oase. Şi m-a făcut să trec
pe lângă ele de jur-împrejur; şi,
iată, erau foarte multe pe faţa
văii; şi, iată, erau foarte uscate.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

vor trăi oasele acestea?� Şi eu
am zis: �Doamne DDDDDumnezeule,
Tu ştii*�.
Şi El mi-a zis: �Profeţeşte a-

supra oaselor acestora şi spu-
ne-le: Oase uscate, ascultaţi cu-
vântul DDDDDomnului! Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu oaselor acestora:
«Iată, Eu voi face* să intre duhc

în voi şi veţi trăi. Şi voi pune
tendoane pe voi şi voi face să
crească şi carne pe voi şi vă voi
acoperi cu piele şi voi pune duh
în voi şi veţi trăi; şi veţi cunoaş-
te* că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi am profeţit cum mi se po-

runcise: şi, pe când profeţeam, a
fost un glasd şi iată un tremur şi
oasele s-au apropiat unele de al-
tele, os de osul său. Şi am privit
şi, iată, au crescut tendoane şi
carne pe ele, şi pielea le-a aco-
perit pe deasupra; dar nu era
duh în ele.
Şi El mi-a zis: �Profeţeşte du-

hului, profeţeşte, fiu al omului, şi
spune duhului: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vino* din cele pa-
tru vânturi, duhulee, şi suflă peste
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morţii aceştia, ca să trăiască!»�
Şi am profeţit cum îmi porun-
cise El şi duhul a intrat* în ele;
şi au trăit şi au stat în picioare:
o oştire foarte mare.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

oasele acestea sunt toată casa
lui Israel. Iată, ei zic: «Ni s-au us-
cat oasele* şi s-a dus speranţa
noastră, suntem nimiciţi!» De a-
ceea, profeţeşte şi spune-le: Aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu: «Iată,
Eu voi deschide mormintele voas-
tre şi vă voi face să ieşiţi din mor-
mintele voastre, popor al Meu*, şi
vă voi aduce** pe pământul lui
Israel!» Şi veţi cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul, când voi deschide
mormintele voastre şi vă voi face
să ieşiţi din mormintele voastre,
popor al Meu! Şi voi pune Duhul*
Meu în voi şi veţi trăi; şi vă voi
aşeza în ţara voastrăa şi veţi cu-
noaşte că Eu, DDDDDomnul, am vorbit
şi am şi făcut�, zice DDDDDomnul.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu
al omului, ia-ţi* un toiag şi scrie
pe el: «Pentru Iuda şi pentru fiii**
lui Israel, tovarăşii lui». Şi ia un
alt toiag şi scrie pe el: «Pentru
Iosif, toiagul lui Efraim, şi pen-
tru toată casa lui Israel, tovarăşii
lui». Şi uneşte-le* unul de altul
într-un singur toiag, ca să fieb

unul singur în mâna ta.
Şi când fiii poporului tău îţi

vor vorbi, zicând: «Nu ne vei
spune* ce sunt acestea pentru
tine?», spune-le*: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, Eu voi lua to-
iagul** lui Iosif, care este în mâna
lui Efraim, şi seminţiile lui Isra-
el, tovarăşii săi, şi le voi pune
cu acesta, cu toiagul lui Iuda, şi le
voi face un singur toiag, şi vor
fi unul singur în mâna Mea». Şi
toiegele pe care ai scris vor fi
în mâna ta înaintea ochilor* lor.
Şi spune-le: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, Eu voi lua* pe

fiii lui Israel dintre naţiunile unde
s-au dus şi-i voi aduna din toate
părţile şi-i voi aduce pe pămân-
tul lor. Şi-i voi face* o singură
naţiune în ţară, pe munţii lui Is-
rael; şi un singur** împărat va fi
împărat pentru ei toţi; şi nu vor
mai fi două naţiuni, nici nu vor
mai fi despărţiţi în două împără-
ţii. Şi nu se vor mai întina cu ido-
lii lor sau cu lucrurile lor dezgus-
tătoare sau cu vreuna din fără-
delegile lor; şi-i voi salva* din
toate locuinţele lor în care au pă-
cătuit şi-i voi curăţi; şi ei Îmi vor
fi popor şi Eu le voi fi Dumnezeu.
Şi David, robul* Meu, va fi

împărat peste ei. Şi toţi vor avea
un singur păstor şi vor umbla
în judecăţile Mele şi vor păzi**
rânduielile Mele şi le vor face.
Şi vor locui* în ţara pe care am
dat-o lui Iacov, robul Meu, în care
au locuit părinţii voştri; şi vor
locui în ea, ei şi fiii lor şi fiii fii-
lor lor, pentru totdeauna. Şi Da-
vid, robul** Meu, va fi căpetenia
lor pentru� totdeauna. Şi voi în-
cheia un legământ de pace* cu ei,
va fi un legământ etern cu ei. Şi-i
voi aşeza şi-i voi înmulţi** şi voi
pune locaşul� Meu cel sfânt în
mijlocul lor pentru totdeauna.
Şi cortul* Meu va fi pestec ei;
şi Eu le voi fi Dumnezeu**, şi ei
Îmi vor fi popor. Şi naţiunile vor
cunoaşte* că Eu, DDDDDomnul, sunt
Cel care sfinţesc** pe Israel,
când locaşul Meu cel sfânt va fi
în mijlocul lor pentru totdea-
una»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi** faţa împotri-
va lui Gog�, din ţara lui Magog,
căpetenia Roşului, a Meşecului��
şi a Tubalului, şi profeţeşte îm-
potriva lui, şi spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, sunt
împotriva ta, Gog, căpetenie a
Roşului, a Meşecului şi a Tu-
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balului! Şi te voi întoarcea* şi-ţi
voi pune cârlige în fălci; şi te
voi scoate, pe tine şi toată oştirea
ta, cai şi călăreţi, toţi** echipaţi
complet, o mulţime mare cu scu-
turi şi paveze, toţi mânuind să-
biile: Persia, Cuş şi Put cu ei, toţi
cu scut şi coif; Gomerul* şi toate
cetele lui; casa Togarmei** din
adâncurile nordului, şi toate cete-
le sale, multe popoare cu tine.

Fii gata, şi pregăteşte-te*, tu
şi toată mulţimea ta adunată
la tine şi fii căpeteniab lor! După
multe* zile vei fi cercetatc**; la
sfârşitul anilor vei intra în ţara
care este eliberată de sabie şi
adunată� dintre multe popoare,
pe munţii�� lui Israel care au
fost o pustietate mult timp; dar
ea este scoasă dintre popoare şi
ei toţi vor locui*� în siguranţăd.
Şi tu te vei sui, vei veni ca o
furtună*, vei fi ca un nor** care
să acopere ţara, tu şi toate ce-
tele tale, şi multe popoare cu tine».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Şi va fi aşa: în ziua aceea îţi
vor veni lucruri în minte şi vei
gândi un plane rău. Şi vei zice:
«Mă voi sui în ţara cu sate fără
ziduri; voi merge* la cei care
sunt liniştiţi, care locuiesc** în
siguranţă, toţi în locuinţe fără
ziduri şi care n-au nici zăvoare,
nici porţi», ca să iei jaf şi să iei
pradă, ca să-ţi întorci mâna îm-
potriva locurilor pustiite* care
sunt locuite acum, şi împotriva
unui popor** adunat dintre na-
ţiuni, care şi-a câştigat vite şi bu-
nuri, care locuieşte în mijloculf

ţăriig. Seba* şi Dedanul** şi ne-
gustorii Tarsisului�, cu toţi leii��
lui cei tinerih îţi vor zice: «Ai ve-
nit să iei pradă? Ţi-ai adunat mul-
ţimea ca să iei pradă, ca să duci
cu tine argint şi aur, ca să iei vite
şi bunuri, ca să iei o pradă mare?»

De aceea, profeţeşte, fiu al

omului, şi spune lui Gog: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «În ziua*
aceea, când poporul Meu Israel
va locui** în siguranţă, nu vei şti
tu acest lucru? Şi vei veni* din
locul tău, din adâncurile nordului,
tu şi multe popoare cu tine, toţi
călărind pe cai, o mulţime mare şi
o oştire puternică. Şi te vei sui*
împotriva poporului Meu Israel ca
un nor, acoperind ţara. Aceasta
va fi la sfârşitul** zilelor; şi te
voi aduce împotriva ţării Mele,
ca să Mă cunoască� naţiunile,
când voi fi sfinţit în tine, Gog,
înaintea ochilor lor».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Nu eşti tu acela despre care am
vorbit în zilele de mai înainte
prin robii Mei, profeţii lui Israel,
care au profeţit în zilele acelea,
ani de zile, că te voi aduce îm-
potriva lor? Şi va fi aşa: în ziua
aceea, în ziua când Gog va veni
împotriva ţării lui Israel», zice
Domnul DDDDDumnezeu, «furia Mea
se va sui în nările Mele. Pentru
că în gelozia* Mea, în focul mâ-
niei** Mele am vorbit; cu ade-
vărat, în ziua aceea� va fi un cutre-
mur mare pe pământul lui Israel,
aşa încât peştii* mării şi păsările
cerurilor şi fiarele câmpului şi toa-
te târâtoarele care se târăsc pe
pământ şi toată omenirea de pe
faţa pământului vor tremura îna-
intea Mea. Şi munţii** se vor pră-
buşi şi locurile prăpăstioasei se
vor surpa şi orice zid va cădea
la pământ. Şi voi chema* o sabie
împotriva lui pe toţi munţii Mei»,
zice Domnul DDDDDumnezeu. «Sa-
bia** oricărui om va fi împotriva
fratelui său. Şi voi intra la jude-
cată* cu el cu ciumă şi cu văr-
sare de sânge. Şi voi ploua** pes-
te el şi peste cetele lui şi peste
popoarele cele multe care sunt cu
el, o ploaie torenţială şi pietre
mari de grindină, foc şi pucioasă.

*2 Împ. 19.28
Cap. 29.4;
39.2.
**Cap. 23.12

*Gen. 10.2.
**Cap. 27.14

*Is. 8.9,10.
Ier. 46.3,4;
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Deut. 4.30.
**Is. 29.6.
�Cap. 34.13.
Vers. 12.
��Cap. 36.1;
36.4,8.
*�Ier. 23.6.
Cap. 28.26;
34.25,28.
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**Ier. 4.13.
Vers. 16.
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**Vers. 8.

*Cap. 36.34;
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**Vers. 8.

*Cap. 27.22;
27.23.
**Cap. 27.15;
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�Cap. 27.12.
��Cap. 19.3;
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**Vers. 8.

*Vers. 6.
Cap. 39.2.

*Vers. 9.
**Vers. 8.
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Cap. 36.23;
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*Cap. 36.5,6;
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Is. 29.6; 30.30
Apoc. 16.21.
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Şi Mă voi preamări şi Mă voi
sfinţi* şi Mă voi face cunoscut**
în ochii multor naţiuni. Şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

�Şi tu, fiu al omului*, profe-
ţeşte împotriva lui Gog şi spune:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog,
căpetenie a Roşului, a Meşecului
şi a Tubalului! Şi te voi întoarce
şi te voi ducea şi te voi face să te
sui din nordul îndepărtat* şi te
voi aduce pe munţii lui Israel. Şi-ţi
voi lovi arcul din stânga ta şi
voi face să-ţi cadă săgeţile din
dreapta ta. Vei cădea pe munţii lui
Israel, tu* şi toate cetele tale şi
popoarele care sunt cu tine. Te voi
da** de mâncare păsărilor răpi-
toare de orice felb şi fiarelor câm-
pului. Vei cădea în câmp deschis,
pentru că Eu am vorbit», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi voi tri-
mite* un foc asupra Magogului
şi printre cei care locuiesc liniş-
tiţi în insule**; şi vor cunoaşte
că Eu sunt DDDDDomnul.
Şi voi face cunoscut* Nume-

le Meu cel sfânt în mijlocul po-
porului Meu Israel şi nu voi mai
lăsa să fie profanat** Numele
Meu cel sfânt. Şi naţiunile vor
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul, Cel
Sfânt în Israel».

«Iată*, aceasta vine şi se împli-
neşte», zice Domnul DDDDDumnezeu.
«Aceasta este ziua despre care**
am vorbit.
Şi cei care locuiesc în cetăţile lui

Israel vor ieşi şi vor aprinde un foc
şi vor arde arme şi scuturi şi pave-
ze, arcuri şi săgeţi şi ciomege şi su-
liţe; şi vor face focuri cu ele şapte
ani. Şi nici un lemn nu va fi luat de
pe câmp, nici nu va fi tăiat din pă-
duri, pentru că vor face focul cu
armele. Şi vor prăda* pe cei care
i-au prădat şi vor jefui pe cei care
i-au jefuit», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi va fi aşa: în ziua aceea,

voi da lui Gog un loc de înmormân-
tare acolo în Israel, valea celor
care trec spre răsăritul mării; şi ca-
lea va fi închisă pentru trecă-
tori, şi acolo vor înmormânta pe
Gog şi toată mulţimea lui, şi o
vor numi Valea lui Hamon-Gogc.
Şi şapte luni îi va înmormân-

ta casa lui Israel, ca să cureţe*
ţara. Şi tot poporul ţării îi va în-
mormânta; şi va fi un renume pen-
tru ei în ziua în care voi fi glori-
ficat*», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi vor pune deoparte oa-
meni care să nu facă altceva de-
cât să cutreiere ţara, şi care îm-
preună cu trecătorii să înmor-
mânteze pe cei rămaşi pe faţa
ţării, ca s-o cureţe; la sfârşitul celor
şapte luni vor cerceta. Şi trecăto-
rii vor cutreiera ţara şi, când vreu-
nul va vedea un os de om, va
ridica un semn lângă el, până îl
vor înmormânta groparii în Va-
lea lui Hamon-Gog. Şi chiar nu-
mele unei cetăţi va fi Hamona.
Aşa vor curăţi ţara.
Şi tu, fiu al omului», aşa zice

Domnul DDDDDumnezeu: «Vorbeşte*
păsărilor de orice felb şi tuturor
fiarelor câmpului: Adunaţi-vă**
şi veniţi, strângeţi-vă din toate
părţile la jertfa Mea pe care o
jertfesc pentru voi, o jertfă mare
pe munţii lui Israel, ca să mân-
caţi carne şi să beţi sânge! Să
mâncaţi* carnea celor viteji şi să
beţi sângele căpeteniilor pămân-
tului � a berbecilor, a mieilor şi a
ţapilor, a taurilor, toate, vite îngră-
şate** ale Basanului. Şi veţi mân-
ca grăsime până vă veţi sătura
şi veţi bea sânge până vă veţi îm-
băta, din jertfa Mea pe care o
jertfesc pentru voi. Şi vă veţi să-
tura* la masa Mea cu cai şi con-
ducători de care, cu viteji şi cu
tot felul de oamenid** de război»,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi voi aşeza* gloria Mea

*Cap. 36.23.
**Ps. 9.16.
Cap. 37.28;
39.7.

*Cap. 38.2,3.

*Cap. 38.15.

*Cap. 38.21.
Vers. 17.
**Cap. 33.27

*Cap. 38.22.
Amos 1.4.
**Ps. 72.10.

*Vers. 22.
**Lev. 18.21.
Cap. 20.39.
�Cap. 38.16;
38.23.

*Apoc. 16.17;
21.6.
**Cap. 38.17

*Is. 14.2.

*Deut. 21.23
Vers. 14,16.

*Cap. 28.22.

*Apoc. 19.17
**Is. 18.6;
34.6.
Ier. 12.9.
Ţef. 1.7.

*Apoc. 19.18
**Deut. 32.14
Ps. 22.12.

*Ps. 76.6.
Cap. 38.4.
**Apoc. 19.18

*Cap. 38.16;
38.23.
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a Sau �te voi împărţi în şase� sau �voi lăsa a şasea parte din tine�    b Lit. �de orice aripă�    c Mulţimea lui
Gog    d Sau �cu toţi oamenii�
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lui Gog
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lo. În viziuni* ale lui Dumnezeu
m-a adus în ţara lui Israel şi m-a
aşezat** pe un munte foarte înalt;
şi pe elb era ceva asemenea con-
strucţiei unei cetăţi, spre sud.
Şi m-a dus acolo; şi, iată, acolo era
un om a cărui înfăţişare era ca
înfăţişarea* aramei. Şi în mâna lui
era o sfoară** de in şi o trestie�
de măsurat; şi el stătea la poartă.
Şi omul acela mi-a zis: �Fiu

al omului*, priveşte cu ochii tăi
şi ascultă cu urechile tale şi în-
dreaptă-ţi inima spre tot ce-ţi
voi arăta. Pentru că ai fost adus
aici ca să ţi le arăt. Fă cunos-
cut** casei lui Israel tot ce vezi�.
Şi, iată, era un zid* pe dina-

fara casei de jur-împrejur; şi în
mâna omului era o trestie de mă-
surat de şase coţi, fiecare cot de
un cotc şi un lat de palmă. Şi a
măsurat grosimea construcţieid: o
trestie; şi înălţimea: o trestie.
Şi a venit la poarta care priveş-

te spree răsărit* şi s-a suit pe trep-
tele ei; şi a măsurat pragul porţii,
o trestie în lăţimef; şi pragul
celălalt, o trestie în lăţimef. Şi
fiecare încăpereg* era lungă de o
trestie şi lată de o trestie; şi între
încăperi erau cinci coţi; şi pragul
porţii de lângă pridvorul porţii
dinăuntruh era de o trestie.
Şi a măsurat pridvorul porţii

dinăuntru, o trestiei. Şi a măsurat
pridvorul porţii: opt coţi; şi stâl-
pii ei, doi coţi; şi pridvorul porţii
era spre interiorj.
Şi încăperile porţii dinspre

răsărit erau trei de o parte şi trei
de cealaltă parte; toate trei erau
de aceeaşi măsură; şi stâlpii de
o parte şi de alta aveau aceeaşi
măsură. Şi a măsurat lăţimea in-
trării porţii, zece coţi; lungimea
porţii, treisprezece coţi. Şi înain-
tea încăperilor era o deschizătu-
răk de un cot, şi de cealaltă parte

**Ex. 7.4.

*Vers. 7,28.

*Cap. 36.18-20;
36.23.
**Deut. 31.17
Is. 59.2.
�Lev. 26.25.

*Cap. 36.19.

*Ier. 30.3,18.
Cap. 34.13;
36.24.
**Cap. 20.40
Osea 1.11.

*Dan. 9.16.
**Lev. 26.5;
26.6.

*Cap. 28.25;
28.26.
**Cap. 36.23;
36.24; 38.16.

*Cap. 34.30.
Vers. 22.

*Is. 54.8.
**Ioel 2.28.
Zah. 12.10.
Fap. 2.17.

*Cap. 33.21.
**Cap. 1.3.
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25
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29

1

între naţiuni, şi toate naţiunile vor
vedea judecata Mea pe care am
făcut-o şi mâna** Mea pe care
am pus-o asupra lor. Şi casa lui
Israel va cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul lor, din ziua
aceea înainte. Şi naţiunile* vor
cunoaşte că ea, casa lui Israel, a
mers în captivitate pentru nele-
giuirea ei, pentru că Mi-au fost
necredincioşi; şi Mi-am ascuns**
faţa de la ei şi i-am dat� în mâ-
na vrăjmaşilor lor astfel că au
căzut toţi prin sabie. Le-am făcut
după necurăţia* lor şi după fără-
delegile lor şi Mi-am ascuns faţa
de la ei».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Acum* voi întoarce
captivitatea lui Iacov şi Mă voi
îndura de toată** casa lui Israel,
şi voi fi gelos pentru Numele Meu
cel sfânt. Şi îşi vor purtaa* ruşi-
nea şi toate necredincioşiile lor
prin care au fost necredincioşi
faţă de Mine, când vor locui în
siguranţă** pe pământul lor şi
nimeni nu-i va înfricoşa, când îi
voi întoarce* dintre popoare şi-i
voi aduna din ţările vrăjmaşilor
lor. Şi voi fi sfinţit** în ei înaintea
ochilor multor naţiuni. Şi vor
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor, pentru că i-am
dus în captivitate printre naţiuni, şi
i-am adunat pe pământul lor.
Şi nu voi mai lăsa acolo pe nici
unul dintre ei. Şi nu-Mi voi mai
ascunde* faţa de la ei, pentru
că voi turna** Duhul Meu peste
casa lui Israel»�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

! În al douăzeci şi cincilea
an al deportării noastre, la înce-
putul anului, în a zecea zi a lunii,
în anul al paisprezecelea după
ce a fost lovită* cetatea, tocmai
în ziua aceea mâna** DDDDDomnului a
fost peste mine şi m-a dus aco-
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*Cap. 8.3.
**Apoc. 21.10

*Cap. 1.7.
Dan. 10.6.
Apoc. 1.15.
**Cap. 47.3.
Zah. 2.1,2.
�Apoc. 11.1;
21.15.

*Cap. 44.5.
**Cap. 43.10

*Cap. 42.20.

*Vers. 20.
Cap. 43.1.

*Vers. 10,21,
29.
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a Sau �după ce îşi vor fi purtat�    b Sau �lângă el�    c Aproximativ 50 cm    d Zidului    e Lit. �a cărei faţă era
spre drumul către�    f Sept. �adâncime� sau �grosime�    g Sau �căsuţă a paznicului�    h Sau �care priveşte spre
casă�     i Sept. şi alte ms. �o trestie adâncime�    j Sau �spre casă�    k Sau �un chenar�
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o deschizătură de un cot; şi fie-
care încăpere era de şase coţi de
o parte şi de şase coţi de cealaltă
parte. Şi a măsurat poarta de la
acoperişul unei încăperi până la
acoperişul celeilalte; era o lă-
ţime de douăzeci şi cinci de coţi; o
intrare în dreptul altei intrări. Şi
a măsurata stâlpii, şaizeci de coţi,
şi lângă stâlp era curtea porţii*
de jur-împrejurb. Şi dinaintea
porţii de la intrare până înaintea
pridvorului porţii dinăuntru erau
cincizeci de coţi. Şi erau ferestre*
îngrăditec la încăperi, şi la stâl-
pii lor, pe dinăuntrul porţii, de
jur-împrejur; şi la fel la ieşiturid:
şi ferestrele de jur-împrejur erau
înăuntru; şi pe fiecare stâlp erau
palmierie**.
Şi m-a dus în curtea* din afa-

ră; şi, iată, erau camere** şi un
pavaj făcut pentru curte de jur-
împrejur; erau treizeci� de came-
re pe pavaj. Şi pavajul era pe la-
turilef porţilor, de-a lungul por-
ţilor � pavajul de jos. Şi a măsu-
rat lăţimea începând dinaintea
porţii de jos până în faţa curţii
interioare, pe dinafară, o sută de
coţi spre răsărit şi spre nord.
Şi a măsurat poarta curţii* din

afară care priveşte spre nord, lun-
gimea ei şi lăţimea ei. Şi încă-
perile ei erau trei de o parte şi
trei de cealaltă parte; şi stâlpii ei
şi ieşiturile ei erau după măsura
porţii dintâi; lungimea ei era de
cincizeci de coţi şi lăţimea de
douăzeci şi cinci de coţi. Şi fe-
restrele ei şi ieşiturile ei şi pal-
mierii ei erau după măsura porţii
care priveşte spre răsărit; şi se
suiau la ea pe şapte trepte; şi ie-
şiturile ei erau înaintea lor. Şi
poarta curţii interioare era în
dreptul porţii dinspre nord şi
dinspre răsărit; şi a măsurat de
la poartă la poartă o sută* de coţi.
Şi m-a dus spre sud; şi, iată,

era o poartă spre sud; şi a măsu-
rat stâlpii ei şi ieşiturile ei, după
aceste măsuri. Şi erau ferestre
la ea şi la ieşiturile ei de jur-îm-
prejur, ca celelalte ferestre; lun-
gimea era de cincizeci de coţi şi
lăţimea de douăzeci şi cinci de
coţi. Şi erau şapte trepte* de suit
la ea; şi ieşiturile ei erau înaintea
lor; şi avea palmieri pe stâlpii
ei, unul de o parte şi altul de cea-
laltă parte. Şi era o poartă la cur-
tea interioară spre sud; şi a mă-
surat de la poartă la poartă spre
sud, o sută de coţi.
Şi m-a adus în curtea inte-

rioară prin poarta dinspre sud; şi
a măsurat poarta dinspre sud
după* aceste măsuri. Şi încăperi-
le ei şi stâlpii ei şi ieşiturile ei
erau după aceste măsuri; şi erau
ferestre la ea şi la ieşiturile ei,
de jur-împrejur: lungimea era de
cincizeci de coţi şi lăţimea de
douăzeci şi cinci de coţi. Şi erau
ieşituri de jur-împrejur, lungi de
douăzeci şi cinci* de coţi şi late
de cinci coţi. Şi ieşiturile ei erau
spre curtea din afară; şi erau
palmieri pe stâlpii ei; şi scara ei
avea opt trepte.
Şi m-a adus în curtea interi-

oară, dinspre răsărit; şi a măsu-
rat poarta după aceste măsuri. Şi
încăperile ei şi stâlpii ei şi ieşi-
turile ei erau după aceste măsuri;
şi erau ferestre la ea şi la ieşiturile
ei de jur-împrejur: şi lungimea
era de cincizeci de coţi şi lăţimea
de douăzeci şi cinci de coţi. Şi ie-
şiturile ei erau spre curtea din
afară; şi erau palmieri pe stâlpii
ei, de o parte şi de cealaltă; şi
scara ei avea opt trepte.
Şi m-a adus la poarta dinspre

nord, şi a măsurat-o după aceste
măsuri:  încăperile ei, stâlpii ei
şi ieşiturile ei; şi erau ferestre la
ea de jur-împrejur; lungimea era
de cincizeci de coţi şi lăţimea de
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*Is. 62.9.
Cap. 8.7; 42.1

*1 Împ. 6.4.
**1 Împ 6.29;
6.32,35.

*Apoc. 11.2.
**1 Împ. 6.5.
�Cap. 45.5.

*Vers. 6.

*Vers. 19,27.
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*Vers. 6,22.

*Vers. 32,35

*Vers. 13,21
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     a Lit. �a făcut măsurătoarea�    b Sau �lângă stâlp era curtea, de jur-împrejurul porţii�    c Sau �cu rame
fixe�, �cu zăbrele�    d Posibil contraforţi    e Sau �ramuri de palmier�    f Sau �pe umerii�
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douăzeci şi cinci de coţi. Şi stâl-
pii ei erau spre curtea din afară;
şi erau palmieri pe stâlpii ei de
o parte şi de cealaltă; şi scara
ei avea opt trepte.
Şi era o cameră, şi intrarea ei

lângă stâlpii porţilor; acolo spă-
lau arderea-de-tot. Şi în pridvo-
rul porţii erau două mese* de o
parte şi două mese de altă parte,
pentru înjunghierea pe ele a ar-
derii-de-tot** şi a jertfei pentru
păcat� şi a jertfei pentru vină��.
Şi pe laturaa din afară, la suişul
spre intrarea porţii dinspre nord,
erau două mese; şi pe cealaltă
latură, care era la pridvorul porţii,
erau două mese: patru mese
de o parte şi patru mese de cea-
laltă parte, pe latura porţii � opt
mese, pe care înjunghiau; şi la
suiş, patru meseb de piatră cio-
plită, lungi de un cot şi jumătate
şi late de un cot şi jumătate şi
înalte de un cot; pe ele puneau
de asemenea uneltele cu care în-
junghiau arderea-de-tot şi jertfa.
Şi cârligele cu doi colţi late de o
palmă erau prinse de jur-împre-
jur pe dinăuntru; şi pe mese se
punea carnea jertfei.
Şi în partea din afară a porţii

dinăuntru erau două camere*, în
curtea interioară, una pe latura
porţii dinspre nord şi cu faţa spre
sud; alta era pe latura porţii
dinspre sudc, cu faţa spre nord. Şi
el mi-a zis: �Camera aceasta, a
cărei faţă este spre sud, este pen-
tru preoţii care păzesc* cele de pă-
zit ale casei. Şi camera a cărei faţă
este spre nord este pentru preoţii
care păzesc* cele de păzit ale
altarului. Aceştia sunt fiii lui Ţa-
doc**, dintre fiii lui Levi, care
se apropie de DDDDDomnul, ca să-I
slujească�.
Şi a măsurat curtea: lungimea

de o sută de coţi şi lăţimea de o
sută de coţi, pătrată; şi altarul
era în faţa casei.
Şi m-a adus la pridvorul casei

şi a măsurat stâlpul pridvorului,
cinci coţi de o parte şi cinci coţi
de cealaltă parte; şi lăţimea por-
ţii, trei coţi pe o parte şi trei
coţi pe cealaltă parte. Lungimea*
pridvorului era de douăzeci de
coţi şi lăţimea de unsprezeced

coţi; şi se suiau la el pe treptee:
şi erau stâlpi** lângă uşori, unul
de o parte şi altul de cealaltă parte.
Şi m-a adus* la templu şi a

măsurat stâlpii, şase coţi în lăţi-
me pe o parte şi şase coţi în lăţi-
me pe cealaltă parte � lăţimea cor-
tuluif. Şi lăţimea intrării era de
zece coţi şi laturileg intrării erau
de cinci coţi de o parte şi de cinci
coţi de cealaltă parte; şi a măsu-
rat lungimea lui, patruzeci de coţi,
şi lăţimea, douăzeci de coţi.
Şi a intrat înăuntru şi a mă-

surat stâlpul intrării, doi coţi, şi
intrarea, şase coţi, şi lăţimea in-
trării, şapte coţi. Şi a măsurat*
lungimea lui, douăzeci de coţi, şi
lăţimea, douăzeci de coţi, înain-
tea templului. Şi mi-a zis: �Aceas-
ta este Sfânta Sfintelor�.
Şi a măsurat zidul casei, şase

coţi; şi lăţimea fiecărei camere
laterale, patru coţi, împrejurul ca-
sei, de fiecare parte. Şi camerele*
laterale erau câte trei, cameră pes-
te cameră, şi aceasta de treizeci de
ori; şi ele intrau în zidul pe care-l
avea casa pentru camerele laterale,
împrejur, ca să fie susţinute; dar
ele nu erau susţinute în zidul casei.
Şi, pentru camerele laterale, lăr-
girea mergea împrejur, crescând
în sus*; pentru că în jurul casei
lărgimea camerelor creştea în
sus, împrejurul casei; de aceea lăr-
gimea casei era mai mare în sus
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*Vers. 42.
**Lev. 1.3.
Cap. 46.2.
�Lev. 4.3.
��Lev. 7.1.

*1 Cr. 6.31.

*Num. 3.27;
3.28,32,38.
1 Cr. 9.23.
2 Cr. 13.11.
Ps. 134.1.

*Num. 18.5.
Cap. 44.15.
**1 Împ. 2.35
Cap. 43.19;
44.15,16.
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*1 Împ. 6.3.
**1 Împ. 7.21

*Cap. 40.2,3;
40.17.

*1 Împ. 6.20.
2 Cr. 3.8.

*1 Împ. 6.5,6

*1 Împ. 6.8.
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a Lit. �umărul�    b Unii �şi patru mese pentru arderea-de-tot�    c Sau �erau camerele cântăreţilor, în curtea
interioară, care era pe latura porţii dinspre nord; şi faţa lor era spre sud; una era pe latura porţii dinspre
răsărit�    d Sept. �doisprezece�    e Sept. �pe zece trepte�    f Aşa este în textul ebraic. Sept. �stâlpilor�,
�pridvorului� (JND)    g Lit. �umerii�
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*Cap. 40.5.

*Cap. 40.16.
Vers. 26.

*1 Împ. 6.29.

şi astfel suia de la nivelul de jos
la cel de sus prin cel din mijloc.
Şi am văzut la casă o înălţi-

me împrejur: temeliile camerelor
laterale, de o trestie* întreagă, şa-
se coţi până la îmbinarea. Grosi-
mea zidului, care era pentru ca-
merele laterale din afară, era de
cinci coţi, ca şi locul care era lă-
sat liber de-a lungul clădirii camere-
lor laterale care erau spre casăb. Şi
între camere şi casă era o lăr-
gime de douăzeci de coţi împreju-
rul casei, de fiecare parte. Şi in-
trarea camerelor laterale era spre
locul lăsat liber, o intrare spre
nord şi o intrare spre sud; şi lă-
ţimea spaţiului lăsat liber era
de cinci coţi împrejur.
Şi clădirea care era în faţa

locului despărţit, pe latura din-
spre apus era lată de şaptezeci
de coţi; şi zidul clădirii era gros
de cinci coţi împrejur şi lun-
gimea lui era de nouăzeci de coţi.
Şi a măsurat casa: o sută de

coţi lungime; şi locul despărţit,
şi clădirea, şi zidurile ei, o sută
de coţi lungime; şi lăţimea feţei
casei şi a locurilor despărţitec

spre răsărit, o sută de coţi.
Şi a măsurat lungimea clădi-

rii din faţa locului despărţit care
era în spatele ei, cu coridoarele
ei de pe o parte şi de pe alta, o
sută de coţi; şi templul dinăun-
trud, şi pridvoarele curţii. Pragu-
rile, şi ferestrele* îngrădite, şi
coridoarele dimprejur, cele trei
(dincolo de praguri era căptuşit
cu lemn de jur-împrejur, şi de la
pământ până la ferestre, şi fe-
restrele erau acoperite), deasu-
pra, peste intrare, chiar până la
casa dinăuntru şi din afară şi tot
zidul de jur-împrejur, pe dină-
untru şi pe dinafară, totul era
după măsură. Şi era făcut cu*

heruvimi şi palmieri; şi un pal-
mier era între doi heruvimi; şi
heruvimul avea două feţe: faţa de
om* era spre palmierul dintr-o
parte, şi faţa de leu tânăr spre
palmierul din cealaltă parte; aşa
era făcut pe toată casa de jur-
împrejur. De la pământ până dea-
supra intrării erau sculptaţi
heruvimi şi palmieri, şi pe zidul
templului.

Cât despre templu, uşorii uşii
erau pătraţi; şi faţada locaşului
sfânt avea aceeaşi înfăţişaree.

Altarul* era din lemn, înalt de
trei coţi, şi lungimea lui de doi
coţi; şi coarnele lui şi lungimea
lui şi pereţii lui erau din lemn.
Şi mi-a zis: �Aceasta este masa**
care este înaintea� DDDDDomnului�.
Şi templul* şi locaşul sfânt

aveau două uşi. Şi uşile aveau
două canaturi, două canaturi pli-
ante, două pentru o uşă şi două
canaturi pentru cealaltă. Şi erau
sculptaţi pe ele, pe uşile tem-
plului, heruvimi şi palmieri, aşa
cum erau sculptaţi pe ziduri; şi
era un portalf de lemn pe faţada
pridvorului, în afară, şi ferestre*
îngrădite şi palmieri, pe o parte
şi pe cealaltă parte pe laturileg

pridvorului, şi camerele laterale
ale casei şi portalurile.
Şi m-a scos în curtea de afa-

ră pe calea dinspre nord; şi m-a
adus la camera* care era în faţa
locului despărţit şi care era în
faţa clădirii, spre nord, în faţa
lungimii de o sută de coţi; intra-
rea era la nord şi lăţimea era de
cincizeci de coţi. În dreptul celor
douăzeci de coţi ai curţii inte-
rioare şi în dreptul pavajului cur-
ţii din afară era un coridor* în
dreptul altui coridor, în al trei-
lea etaj. Şi în faţa camerelor*
era un loc de trecere de zece

*Cap. 1.10.

*Ex. 30.1.
**Cap. 44.16
Mal. 1.7,12.
�Ex. 30.8.

*1 Împ. 6.31-35

*Cap. 40.16.
Vers. 16.

*Cap. 41.12;
41.15.

*Cap. 41.16.

*Cap. 46.19.
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a Lit. �până la subsuoară�; până la nivelul unde începeau camerele laterale
b Sau �care erau pe partea interioară�    c Erau două, câte unul de fiecare parte
a casei    d Sau �templul curţii interioare�    e Sau �ca şi în faţa locaşului sfânt:
aveau aceeaşi înfăţişare�    f Sau �prag�, �trepte�    g Sau �umerii�
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coţi lăţime: o cale de o sută de
coţia, în interior; şi intrările lor
erau spre nord. Şi camerele de
sus erau mai strâmte decât cele
de jos şi decât cele din mijlocul
clădirii, deoarece coridoarele luau
din ele: pentru că erau pe trei
etaje şi n-aveau stâlpi ca stâlpii
curţilor; de aceea cel de sus era
mai îngust decât cele de jos şi de-
cât cele din mijloc, de la pământ.
Şi zidulb care era pe dinafară* în
dreptul camerelor, spre curtea din
afară, în faţa camerelor, lungimea
lui era de cincizeci de coţi, pentru
că lungimea camerelor care erau
în dreptul curţii din afară era de
cincizeci de coţi; şi, iată, în faţa
templului erau o sută de coţi. Şi
dedesubtul camerelor acestora era
intrareac dinspre răsărit, cum se
intră în ele din curtea din afară.

În grosimea zidului curţii din-
spre sudd, în faţa locului despăr-
ţit şi în faţa clădirii erau came-
re; şi o cale era în faţa lor, ca în-
făţişarea* camerelor care erau
spre nord, după lungimea lor,
după lăţimea lor şi toate ieşirile
lor, şi după întocmirile lor şi după
intrările lor. Şi, potrivit cu intrările
camerelor care erau spre sud, era
o intrare la capătul căii, a căii
din dreptul zidului corespunzător
dinspre răsărit, cum intri în ele.
Şi el mi-a zis: �Camerele din-

spre nord şi camerele dinspre
sud, care sunt în faţa locului* des-
părţit, sunt camere sfinte** unde
preoţii care se apropie� de DDDDDomnul
vor mânca cele preasfinte��; acolo
vor pune cele preasfinte, şi darul de
mâncare, şi jertfa pentru păcat, şi
jertfa pentru vină, pentru că locul
este sfânt. Când vor intra preoţii, nu
vor ieşi din locul sfânt în curtea de
afară; ci îşi vor pune* acolo
hainele în care slujesc: pentru că
sunt sfinte; şi ei vor îmbrăca alte

haine şi se vor apropia de ceea ce
este pentru popor�.
Şi, când a terminat de măsurat

casa dinăuntru, m-a scos spre
poarta a cărei faţă era spre răsă-
rit şi a măsurat de jur-împrejur.
A măsurat latura dinspre răsărit
cu trestia de măsurat: cinci sute
de trestiie, cu trestia de măsurat,
de jur-împrejur. A măsurat latura
dinspre nord, cinci sute de trestii,
cu trestia de măsurat, de jur-îm-
prejur. A măsurat latura dinspre
sud, cinci sute de trestii, cu trestia
de măsurat. S-a întors spre latura
dinspre apus şi a măsurat cinci
sute de trestii, cu trestia de măsu-
rat. A măsurat-o pe cele patru la-
turi. Avea un zid* de jur-împrejur
lung de cinci sute şi lat de cinci
sute**, ca să facă o despărţire
între ce era sfânt şi ce nu era sfânt.
Şi m-a adus la poartă, la poar-

ta care priveşte spre răsărit*. Şi,
iată, gloria* Dumnezeului lui Is-
rael venea pe calea dinspre răsă-
rit**; şi glasul Său era ca glasul�
unor ape marif; şi pământul era
luminat�� de gloria Sa. Şi în-
făţişarea* viziunii pe care am vă-
zut-o era potrivit cu viziunea pe
care o văzusem când am venit
să distrug** cetatea. Şi viziunile
erau ca viziunea pe care am vă-
zut-o la râul� Chebar; şi am căzut
cu faţa la pământ. Şi gloria* DDDDDom-
nului a intrat în casă pe calea
porţii a cărei faţă era spre răsă-
rit. Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a
adus în curtea interioară şi, iată,
gloria DDDDDomnului umplea casa**. Şi
am auzit pe unul vorbindu-mi din
casă, şi un om* stătea lângă mine.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-

lui, acesta este locul* tronului
Meu şi locul** tălpilor picioare-
lor Mele, unde voi locui� în mij-
locul fiilor lui Israel pentru tot-
deauna. Şi casa lui Israel nu va
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*Cap. 40.5.
**Cap. 45.2.

*Cap. 10.19;
44.1; 46.1.
*Is. 6.3.
Cap. 1.28;
3.23; 10.18,19
**Cap.11.23.
�Cap. 1.24.
��Cap.10.4.
Apoc. 18.1.

*Cap. 1.4,28;
8.4.
**Ier. 1.10.
�Cap. 1.3; 3.23

*Cap. 10.19;
44.2.

*Cap. 3.12;
3.14; 8.3.
**1 Împ. 8.10;
8.11.
Cap. 44.4.

*Cap. 40.3.

*Ps. 99.1.
**1 Cr. 28.2.
�Ex. 29.45.
Ps. 68.16;
132.14.
Ioel 3.17.
Ioan 1.14.
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**Ex. 29.31.
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6.29; 14.13.
Num. 18.9;
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*Cap. 44.19.
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a Aşa este în Sept; în textul ebraic �un cot�    b Sau �împrejmuirea�    c Alţii �Şi dedesubtul lui (adică
dedesubtul zidului) erau camerele acestea; intrarea era�    d Unele ms. �răsărit�    e Sept. omite �trestii� şi are
�coţi� în vers. 17    f Sau �multe�
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mai întina�� Numele Meu cel
sfânt, nici ei, nici împăraţii lor
cu curvia lor şi cu trupurile*�
moarte ale împăraţilor lor, pea

înălţimileb lor, punând pragul* lor
lângă pragul Meu şi uşorul lor
lângă uşorul Meu, şi numai un
zid între Mine şi ei; şi au întinat
Numele Meu cel sfânt cu urâ-
ciunile lor pe care le-au făcut; şi
Eu i-am mistuit în mânia Mea.
Acum să îndepărteze de la Mine
curvia lor şi trupurile moarte ale
împăraţilor lor, şi voi locui în
mijlocul lor pentru totdeauna.

Tu, fiu al omului, arată* casei
lui Israel casa, ca să se ruşineze
de nelegiuirile lor; şi să-i măsoare
planul. Şi dacă se vor ruşina de
tot ce au făcut, fă-le cunoscut
forma casei şi întocmirea ei, şi
ieşirile ei, şi intrările ei, şi toate
formele ei, şi toate rânduielile ei;
da, toate formele ei şi toate le-
gile ei. Şi scrie-le înaintea ochilor
lor, ca să păzească toată forma
ei şi toate rânduielile ei, şi să
le facă.

Aceasta este legea casei: pe
vârful muntelui*, tot hotarul ei
de jur-împrejur este preasfânt.
Iată, aceasta este legea casei.
Şi acestea sunt măsurile alta-

rului în coţi: cotul* este un cot şi
un lat de palmăc; partea de josd

era de un cot în înălţime, şi lă-
ţimea de un cot; şi marginea lui
pe muchia lui de jur-împrejur,
de o palmăe; şi aceasta era bazaf

altarului. Şi de la partea de jos
de pe pământg până la pervazul
de jos erau doi coţi, şi lăţimea
de un cot; şi de la pervazul cel
mic până la pervazul cel mare,
patru coţi, şi lăţimea de un cot.
Şi partea de sus a altaruluih era
de patru coţi, şi de la vatra lui
Dumnezeui în sus erau patru
coarne. Şi vatra lui Dumnezeu

era de doisprezece coţi în lungi-
me, pe doisprezece în lăţime, pă-
trată pe cele patru laturi ale ei. Şi
pervazul era de paisprezece în
lungime pe paisprezece coţi în
lăţime, pe cele patru laturi ale lui;
şi marginea de jur-împrejurul lui,
de o jumătate de cot; şi partea de
jos a lui era de un cot de jur-îm-
prejur; şi treptele* lui priveau spre
răsărit�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, aşa

zice Domnul DDDDDumnezeu: Acestea
sunt rânduielile altarului în ziua
în care-l vor face ca să aducă
pe el arderi-de-tot şi să stropeas-
că* sânge pe el. Şi să dai preo-
ţilor*, leviţilor, care sunt din să-
mânţa lui Ţadoc, care se apropie
de Mine ca să-Mi slujească�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �un viţel**
tânăr din cireadăj, ca jertfă pen-
tru păcat. Şi să iei din sângele
lui şi să pui pe cele patru coarne
ale lui şi pe cele patru colţuri ale
pervazului, şi pe margine, de jur-
împrejur; şi să-l cureţik şi să faci
ispăşire pentru el. Şi să iei viţelul
jertfei pentru păcat; şi să fie ars*
în locul rânduit al casei, afară**
din locaşul sfânt.
Şi în ziua a doua să aduci un

ţap fără cusur ca jertfă pentru
păcat, şi să cureţe altarul, cum
l-au curăţit cu viţelul. Şi când vei
termina curăţirea lui, să aduci un
viţel tânăr din cireadă fără cu-
sur şi un berbec din turmă fără
cusur. Şi să-i aduci înaintea DDDDDom-
nului; şi preoţii* să arunce sare
pe ei şi să-i aducă ardere-de-tot
DDDDDomnului.
Şapte* zile să aduci în fiecare

zi un ţap ca jertfă pentru păcat;
să aducă şi un viţel tânăr din
cireadă şi un berbec din turmă
fără cusur. Şapte zile să facă is-
păşire pentru altar şi să-l cureţe
şi să-l consacrel. Şi, după ce* se

��Cap. 39.7.
*�Lev. 26.30.
Ier. 16.18.

*2 Împ. 16.14;
21.4,5,7.
Cap. 8.3;
23.39; 44.7.

*Cap. 40.4.

*Cap. 40.2.

*Cap. 40.5;
41.8.

*Ex. 20.26.

*Lev. 1.5.

*Cap. 44.15.
**Ex. 29.10;
29.12.
Lev. 8.14,15.
Cap. 45.18;
45.19.

*Ex. 29.14.
**Ev. 13.11.

*Lev. 2.13.

*Ex. 29.35;
29.36.
Lev. 8.23.

*Lev. 9.1.
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a Sau �cu�    b Sau �în moartea�    c Aproximativ 8 cm    d Lit. �pieptul�    e Aproximativ 22 cm    f Lit. �spatele�,
groapa pentru cenuşă    g Sau �de pământ�    h Ebr. �Harel�, munte al lui Dumnezeu    i Ebr. �Ariel�, leu
al lui Dumnezeu    j Lit. �un viţel, fiu al cirezii�    k Sau �să-l cureţi de păcat�    l Lit. �să-i umple mâinile�
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vor împlini zilele acestea, va fi
aşa: din ziua a opta şi mai de-
parte preoţii să aducă pe altar
arderile-de-tot ale voastre şi
jertfele voastre de pace; şi vă
voi primi**�, zice Domnul  DDDDDum-
nezeu.
Şi m-a adus înapoi spre poar-

ta din afară a locaşului sfânt, care
priveşte spre răsărit*; şi ea era
închisă. Şi DDDDDomnul mi-a zis:
�Poarta aceasta să fie închisă; să
nu se deschidă şi nimeni să nu
intre pe ea; pentru că* DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel a intrat pe
ea; şi să rămână închisă. Cât de-
spre căpetenie, el, căpetenia, să
stea jos, în ea, ca să mănânce*
pâine înaintea DDDDDomnului; el** să
intre pe calea pridvorului porţii şi
să iasă tot pe calea lui�.
Şi m-a adus pe calea porţii

de nord, în faţa casei; şi am
privit şi, iată, gloria* DDDDDomnului
umplea casa DDDDDomnului: şi am
căzut** cu faţa la pământ.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Fiu al

omului*, fii cu luare-amintea şi
priveşte cu ochii tăi şi ascultă cu
urechile tale toate câte îţi voi
spune despre toate rânduielile
casei DDDDDomnului şi despre toate
legile ei; şi fii cu luare-aminte la
intrarea casei, la toate ieşirile
locaşului sfânt. Şi să spui celor
răzvrătiţi*, casei lui Israel: Aşa
zice Domnul  DDDDDumnezeu: «Să vă
fie de ajuns** cu toate urâciunile
voastre, casă a lui Israel, că aţi
adus* străini**, necircumcişi în
inimă� şi necircumcişi în carne,
ca să fie în locaşul Meu cel sfânt,
să-l profaneze, în casa Mea, când
aduceaţi pâinea�� Mea, gră-
simea*� şi sângele; şi ei au călcat
legământul Meu pe lângăb toate
urâciunile voastre. Şi n-aţi păzit*
cele de păzit ale lucrurilor Mele
sfintec; ci aţi pus pentru voi în-
şivă păzitori ale celor de păzit în
locaşul Meu cel sfânt»�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Nici un străin, necircumcis în
inimă şi necircumcis în carne să
nu intre în locaşul Meu cel sfânt,
dintre toţi străinii care sunt printre
fiii lui Israel.

Iar leviţii* care s-au depărtat
de Mine când Israel rătăcea, ră-
tăcind de la mine după idolii
lor, să-şi poarte nelegiuirea. Dar
să fie slujitori în locaşul Meu cel
sfânt, având supravegherea* la
porţile casei, şi făcând slujba ca-
sei; ei să înjunghie** pentru po-
por arderea-de-tot şi jertfa, şi să
stea� înaintea lor, ca să le slu-
jească. Pentru că ei le-au slujit
înaintea idolilor lor şi au fost o
piatră de poticnire* ca să cadă
în păcat casa lui Israel, de aceea
Mi-am ridicat mâna** împotriva
lor�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �că
îşi vor purta nelegiuirea. Şi să nu
se apropie* de Mine, ca să-Mi
facă slujba de preot, nici să nu se
apropie de vreunul din lucrurile
Mele sfinte, de cele preasfinte; ci
să-şi poarte** ruşinea şi urâciu-
nile lor pe care le-au făcut. Şi îi
voi pune* să păzească cele de
păzit ale casei, pentru toată slujba
ei şi pentru tot ce trebuie să se
facă în ea.

Dar preoţii*, leviţii, fiii** lui
Ţadoc, care au păzit cele de pă-
zit ale locaşului Meu cel sfânt
când fiii lui Israel s-au rătăcit
de la Mine, ei să se apropie de
Mine, ca să-Mi slujească; şi să
stea� înaintea Mea ca să-Mi adu-
că grăsimea�� şi sângele�, zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Ei să intre în
locaşul Meu cel sfânt şi să se
apropie de masa* Mea ca să-Mi
slujească şi să păzească cele de
păzit ale Mele.
Şi va fi aşa: când vor intra

în porţile curţii interioare, să se
îmbrace* în haine de in; şi să nu
pună lână pe ei când vor sluji în
porţile curţii interioare şi spre

**Iov 42.8.
Cap. 20.40;
20.41.
Rom. 12.1.
1 Pet. 2.5.

*Cap. 43.1.

*Cap. 43.4.

*Gen. 31.54.
1 Cor. 10.18.
**Cap. 46.2;
46.8.

*Cap. 3.23;
43.5.
**Cap. 1.28.

*Cap. 40.4.

*Cap. 2.5.
**Cap. 45.9.
1 Pet. 4.3.

*Cap. 43.8.
Fap. 21.28.
**Lev. 22.25
�Lev. 26.41.
Deut. 10.16.
Fap. 7.51.
��Lev. 21.6;
21.8,17,21.
*�Lev. 3.16;
17.11.

*Lev. 22.2.
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Mal. 2.8.
**Ps. 106.26.

*Num. 18.3.
2 Împ. 23.9.
**Cap. 32.30;
36.7.
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1 Cr. 23.28;
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43.19.
**1 Sam. 2.35
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*Cap. 41.22.
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casă. Să aibă podoabe de in pe
capetele* lor şi să aibă pantaloni
de in pe coapsele lor; să nu se
încingă cu ceva care să-i facă să
transpire. Şi, când vor ieşi în cur-
tea de afară, în curtea de afară la
popor, să se dezbrace de hainele*
lor în care au slujit şi să le pună
în camerele sfinte; şi să se îmbra-
ce în alte haine, ca să nu sfinţeas-
că poporul cu hainele lor.
Şi să nu-şi radă* capetele, nici

să nu-şi lase buclele să crească
lung; ei să-şi tundă la timp ca-
petele. Şi nici un preot* să nu
bea vin când intră în curtea in-
terioară. Şi să nu-şi ia de soţie
pe văduvă*, nici pe cea alungată,
ci să ia fecioare din sămânţa ca-
sei lui Israel sau o văduvă care
este văduvă de preot. Şi să înve-
ţe* pe poporul Meu deosebirea
între ce este sfânt şi ce nu este
sfânt şi să-i facă să deosebească
între necurat şi curat.
Şi, în neînţelegeri*, să stea să

judece; să judece după judecă-
ţile Mele. Şi să păzească legile
Mele şi rânduielile Mele în toa-
te adunările Mele solemne şi să
sfinţească** sabatele Mele.
Şi să nu intre la nici un om

mort*, ca să se întinezea; numai
pentru tată sau pentru mamă sau
pentru fiu sau pentru fiică, pen-
tru frate sau pentru soră care n-a
avut soţ, se pot întina. Şi, după
ce se va curăţi*, să-i numere şap-
te zile. Şi, în ziua când va intra
în locaşul sfânt, în curtea* in-
terioară, ca să slujească în loca-
şul sfânt, să-şi aducă** jertfa
sa pentru păcat�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

�Şi aceasta le va fi de moşte-
nire: Eu sunt* moştenirea lor. Şi
să nu le daţi nici o stăpânire în
Israel; Eu sunt stăpânirea lor. Ei
vor mânca* darul de mâncare şi
jertfa pentru păcat şi jertfa pen-

tru vină; şi orice lucru închinat**
în Israel va fi al lor. Şi pârga* din
toate roadele dintâi de orice fel
şi orice dar ridicat din orice, din
toate darurile ridicate ale voastre,
vor fi ale preoţilor; să daţi de ase-
menea preotului cea dintâi** din
plămădeala voastră, ca să facă să
se odihnească binecuvântarea�
peste casa voastră. Preoţii să nu
mănânce din ceva care a murit*
de la sine sau din ceva sfâşiat,
fie pasăre, fie animal.
Şi, când veţi împărţi* ţara spre

moştenire prin sorţ, să aduceţi
un dar ridicat** pentru DDDDDomnul,
o parte sfântă din ţară; lungimea
va fi de douăzeci şi cinci de mii
de coţib în lungime, şi lăţimea de
zece miic. Aceasta va fi sfântă în
toate hotarele ei de jur-împrejur.
Din aceasta să fie pentru locaşul
sfânt cinci sute* de trestiid pe
cinci sute, un pătrat de jur-îm-
prejur; şi cincizeci de coţi de jur-
împrejur, pentru împrejurimile
luie. Şi din această măsură să
măsori o lungime de douăzeci şi
cinci de mii şi o lăţime de zece
mii; şi în ea va fi* locaşul sfânt,
Sfânta Sfintelor. Aceasta este
partea sfântă a ţării; să fie pen-
tru preoţii care fac slujba locaşu-
lui sfânt, care se apropie să slu-
jească DDDDDomnului; şi să fie un loc
pentru casele lor şi un loc sfânt
pentru locaşul sfânt.
Şi douăzeci şi cinci de mii*

în lungime şi zece mii în lăţime
să aibă pentru ei leviţii care fac
slujba casei, ca stăpânire**, pen-
tru locuinţele lorf.
Şi să daţi* ca stăpânire a cetă-

ţii, cinci mii în lăţime şi douăzeci
şi cinci de mii în lungime, de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte; aceasta să fie pentru toată
casa lui Israel.
Şi căpetenia să aibă* partea

lui de o parte şi de alta a darului

*Ex. 28.40;
28.42; 39.28.

*Ex. 29.37;
30.29.
Lev. 6.27.
Mt. 23.17,19.

*Lev. 21.5.

*Lev. 10.9.

*Lev. 21.7;
21.13,14.

*Lev. 10.10;
10.11.
Cap. 22.26.
Mal. 2.7.

*Deut. 17.8.
2 Cr. 19.8,10.
**Cap. 22.26

*Lev. 21.1.

*Num. 6.10;
19.11.

*Vers. 17.
**Lev. 4.3.

*Num. 18.20.
Deut. 10.9;
18.1,2.
Ios. 13.14,33.

*Lev. 6.18;
6.29; 7.6.
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**Lev. 27.21;
27.28.
Num. 18.14.

*Ex. 13.2;
22.29,30;
23.19
Num. 3.13;
18.12,13.
**Num. 15.20
Neem. 10.37
�Pr. 3.9,10.
Mal. 3.10.

*Ex. 22.31.
Lev. 22.8.

*Cap. 47.22.
**Cap. 48.8.

*Cap. 42.20.

*Cap. 48.10.

*Cap. 48.13.
**Cap. 40.17

*Cap. 48.15.

*Cap. 48.21.
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a Sau �să se facă necuraţi�    b Sau �trestii�    c Sept. �douăzeci de mii�    d Vezi cap. 42.16    e Sau �pentru
el, ca loc deschis�    f Lit. �ca porţi de locuit�



912

EZECHIEL

ridicat al părţii sfinte, şi a stă-
pânirii cetăţii, în faţa darului ri-
dicat al părţii sfinte şi în faţa
stăpânirii cetăţii, din partea de
apus spre apus şi din partea de
răsărit spre răsărit; şi în lungime
să fie cât una dintre părţile se-
minţiilor, de la hotarul dinspre
apus până la hotarul dinspre ră-
sărit. Să fie ca pământ al lui spre
stăpânire în Israel; şi căpeteniile*
Mele să nu mai asuprească pe
poporul Meu, ci să dea ţara casei
lui Israel, după seminţiile lor�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Destul*, căpetenii ale lui Israel!
Depărtaţi** violenţa şi jaful şi
faceţi judecată şi dreptate; înce-
taţi să mai alungaţi din stăpânirea
lui pe poporul Meu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Să aveţi balanţe*
drepte şi o efă dreaptă şi un bata

drept. Efa şi batul să fie de ace-
eaşi măsură, încât batul să cuprin-
dă a zecea parte dintr-un omer, şi
efa a zecea parte dintr-un omer;
măsura lor să fie după omer. Şi
siclul* să fie douăzeci de ghere;
douăzeci de sicli, plus douăzeci şi
cinci de sicli, plus cincisprezece
sicli să fie minab voastră.

Acesta este darul ridicat pe
care-l veţi aduce: a şasea parte din
efă dintr-un omer de grâu; şi să
daţi a şasea parte din efă dintr-un
omer de orz. Şi partea hotărâtă
de untdelemn, după batul de unt-
delemn, a zecea parte din bat din-
tr-un cor care este un omer de
zece baţi; pentru că zece baţi sunt
un omer. Şi din turmă un mielc,
din două sute, din păşunile bine
adăpate ale lui Israel, ca dar de
mâncare şi ca ardere-de-tot şi
ca jertfe de pace, ca să facă ispă-
şire* pentru ei�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Tot poporul ţării să
fie obligat la acest dar ridicat
pentru căpetenia din Israel. Şi să
fie partea căpeteniei să dea arderi-

le-de-tot şi darul de mâncare şi
darul de băutură la sărbători şi la
lunile noi şi la sabate, la toate
adunările de sărbătoare ale casei
lui Israel; el să pregăteascăd jert-
fa pentru păcat şi darul de mân-
care şi arderea-de-tot şi jertfele
de pace, ca să facă ispăşire pen-
tru casa lui Israel�. Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: �În luna întâi, la
întâi ale lunii, să iei un viţel tânăr
din cireadă, fără cusur, şi să cu-
reţi* locaşul sfânt. Şi preotul* să
ia din sângele jertfei pentru pă-
cat şi să pună pe uşorii casei şi
pe cele patru colţuri ale pervazu-
lui altarului şi pe uşorii porţii cur-
ţii interioare. Aşa să faci şi în a
şaptea zi a lunii* pentru oricine
s-a rătăcit sau pentru cel neîn-
cercat şi să faceţi ispăşire pen-
tru casă.

În luna întâi*, în a paispreze-
cea zi a lunii, să fie pentru voi
Paştele, o sărbătoare de şapte zile;
să se mănânce azime. Şi în ziua
aceea, căpetenia să aducă pentru
sine şi pentru tot poporul ţării
un viţel* ca jertfă pentru păcat.
Şi în cele şapte* zile ale sărbăto-
rii să aducă o ardere-de-tot pen-
tru DDDDDomnul: şapte viţei şi şapte
berbeci fără cusur, în fiecare**
zi, în cele şapte zile, şi un ţap ca
jertfă pentru păcat în fiecare zi.
Şi să aducă* un dar de mâncare
dintr-o efă pentru un viţel şi o efă
pentru un berbec, şi untdelemn,
un hin pentru o efă.

În luna a şaptea, în ziua a
cincisprezecea a lunii, la sărbă-
toare*, să facă la fel şapte zile,
pentru jertfa pentru păcat, pen-
tru arderea-de-tot, pentru darul
de mâncare şi pentru untdelemn�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Poarta curţii interioare care pri-
veşte spre răsărit să fie închisă
în cele şase zile lucrătoare; dar în
ziua sabatului să fie deschisă, şi în

*Ier. 22.17.
Cap. 22.27.

*Cap. 44.6.
**Ier. 22.3.

*Lev. 19.35;
19.36.
Pr. 11.1.

*Ex. 30.13.
Lev. 27.25.
Num. 3.47.

*Lev. 1.4.
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*Lev. 16.16.

*Cap. 43.20.

*Lev. 4.27.

*Ex. 12.18.
Lev. 23.5,6.
Num. 9.2,3.
Deut. 16.1.

*Lev. 4.14.

*Lev. 23.8.
**Num. 28.15;
28.22,30;
29.5,11,16;
29.19.

*Cap. 46.5,7.

*Lev. 23.34.
Num. 29.12.
Deut. 16.13.
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ziua de lună nouă să fie des-
chisă. Şi căpetenia* să intre pe
calea pridvorului porţii din afa-
ră şi să stea lângă uşorul porţii.
Şi preoţii să aducă arderea-de-tot
a sa şi jertfele sale de pace, şi el să
se închine pe pragul porţii şi
să iasă; dar poarta să nu se închi-
dă până seara. Şi poporul ţării să
se închine la intrarea porţii aces-
teia înaintea DDDDDomnului, la saba-
te şi la lunile noi. Iar arderea-
de-tot, pe care căpetenia* o va
aduce DDDDDomnului în ziua sabatului,
să fie: şase miei fără cusur şi un
berbec fără cusur. Şi darul* de
mâncare să fie o efă pentru ber-
bec; şi darul de mâncare pentru
miei să fie cât îi va da mânaa;
şi untdelemn, un hin pentru o
efă. Şi în ziua lunii noi, un viţel
tânăr din cireadă, fără cusur şi
şase miei şi un berbec: să fie fără
cusur. Şi să aducă un dar de mân-
care, o efă pentru viţel şi o efă
pentru berbec, şi pentru miei du-
pă cât îi va da mâna; şi untde-
lemn, un hin pentru o efă.
Şi, când va intra căpetenia, să

intre pe calea pridvorului porţii
şi să iasă pe calea lui.
Şi, când poporul ţării va in-

tra* înaintea DDDDDomnului la adu-
nările de sărbătoareb, cel care va
intra pe calea porţii de la nord, ca
să se închine, să iasă pe calea
porţii de la sud; şi cel care va in-
tra pe calea porţii de la sud, să
iasă pe calea porţii de la nord; să
nu se întoarcă pe calea porţii pe
care a intrat, ci să iasă drept îna-
intea lui. Şi căpetenia să intre în
mijlocul lor când vor intra ei; şi,
când vor ieşi ei, să iasă împreună.
Şi la sărbători şi la adunările

de sărbătoare, darul de mâncare*
să fie o efă pentru viţel şi o efă
pentru berbec; şi pentru miei, cât
îi va da mâna; şi untdelemn, un
hin pentru o efă.
Şi când căpetenia va aduce o

ardere-de-tot de bunăvoie sau
jertfe de pace de bunăvoie pentru
DDDDDomnul, să i se deschidă* poarta
care priveşte spre răsărit şi să a-
ducă arderea-de-tot a sa şi jertfele
sale de pace, cum a făcut în ziua
sabatului; şi apoi să iasă; şi, după
ce a ieşit, să se închidă poarta.
Şi să aduci* în fiecare zi un

miel de un an fără cusur ca arde-
re-de-tot pentru DDDDDomnul; să-l
pregăteşti în fiecare dimineaţăc.
Şi să pregăteşti un dar de mân-
care cu el, în fiecare dimineaţă,
a şasea parte dintr-o efă, şi din
untdelemn, a treia parte dintr-un
hin, ca să moi floarea făinii:
un dar de mâncare pentru DDDDDom-
nul, neîncetat, printr-o rânduială
pentru totdeauna. Ei să aducă mie-
lul şi darul de mâncare şi unt-
delemnul, în fiecare dimineaţă,
pentru o ardere-de-tot neîncetată�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Dacă va da căpetenia un dar unu-
ia dintre fiii săi, să fie ca moşte-
nirea cuiva pentru fiii săi, să fie
stăpânirea lor prin moştenire. Dar
dacă va da un dar din moştenirea
sa unuia dintre slujitorii săi, să
fie al lui până în anul* eliberării;
şi să se întoarcă la căpetenie.
Moştenirea lui să rămână numai
fiilor săi, pentru ei. Şi căpetenia*
să nu ia din moştenirea poporului
ca să-i alunge prin asuprire din
stăpânirea lor; să dea moştenire
fiilor săi din propria lui stăpânire,
ca poporul Meu să nu se risi-
pească, fiecare din stăpânirea lui�.

Apoi m-a adus prin intrarea
care era în latura porţii, în ca-
merele sfinte care erau pentru
preoţi, cele care priveau spre nord;
şi, iată, acolo era un loc în capăt,
spre apus. Şi mi-a zis: �Acesta
este locul unde vor fierbe* preoţii
jertfa pentru vină şi jertfa pentru
păcat, unde vor coace** darul
de mâncare, ca să nu le scoată
afară în curtea de afară, ca să

*Cap. 44.3.

*Cap. 45.17.

*Cap. 45.24.
Vers. 7,11.

*Ex. 23.14-17
Deut. 16.16.

*Vers. 5.
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sfinţească� poporul�.
Şi m-a scos în curtea de afară

şi m-a făcut să trec prin cele pa-
tru colţuri ale curţii; şi, iată, în
fiecare colţ al curţii era o curte.
În cele patru colţuri ale curţii erau
curţi îngrădite, lungi de patruzeci
de coţi şi late de treizeci; acestea
patru, din colţuri, erau de aceeaşi
măsurăa. Şi era câte un rând de
clădiri de jur-împrejur, în ele, de
jur-împrejurul acestora patru, şi
era făcut cu vetre pentru gătit,
de jur-împrejur, sub rânduri. Şi
mi-a zis: �Acestea sunt bucătăriile
unde vor fierbe* jertfele poporului
cei care fac slujba casei�.
Şi m-a adus înapoi la intrarea

casei şi, iată, ieşeau ape* de sub
pragul casei spre răsărit; pentru
că faţa casei era spre răsărit. Şi
apele curgeau de dedesubt, de la
latura dreaptă a casei spre sud
de altar. Şi m-a scos pe calea por-
ţii dinspre nord şi m-a dus îm-
prejur, pe afară, până la poarta
din afară, spre poarta care pri-
veşte spre răsărit; şi, iată, apele
curgeau din latura dreaptă.

Când omul* a ieşit spre răsă-
rit, era o măsură în mâna lui şi a
măsurat o mie de coţi şi m-a făcut
să trec prin ape; apele erau până
la glezne. Şi a măsurat o mie de
coţi şi m-a făcut să trec prin ape;
apele erau până la genunchi. Şi a
măsurat o mie de coţi şi m-a făcut
să trec; apele erau până la coapse.
Şi a măsurat o mie de coţi; era un
râu prin care nu puteam trece,
pentru că apele crescuseră; erau
ape de înotat, un râu prin care nu
se putea trece.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al

omului?� Şi m-a luat şi m-a adus
înapoi pe malul râului. Când
m-am întors, iată, pe malul râului
erau foarte mulţi pomi* pe o parte
şi pe alta. Şi mi-a zis: �Apele
acestea ies spre ţinutul dinspre

răsărit şi coboară în câmpieb şi se
varsă în marec; când se vor vărsa
în mare, apele se vor vindeca. Şi
va fi aşa: orice făptură vie care
mişună oriîncotro va curge râul
dublud va trăi; şi va fi o mulţime
foarte mare de peşti, pentru că a-
pele acestea vor curge pe acolo,
şi apele mării se vor vindeca; şi
totul va trăi pe unde va curge râul.
Şi va fi aşa: pescarii vor sta pe
el; de la En-Ghedi chiar până la
En-Eglaim va fi un loc pentru
întins plasele; peştii lor vor fi
după speciile lor, ca peştii Mă-
rii* celei Marie, foarte mulţi. Dar
mlaştinile ei şi bălţile ei nu se
vor vindeca; vor fi date pentru
sare. Şi lângă* râu, pe malul lui,
pe o parte şi pe alta, vor creşte
tot felul de pomi pentru hrană;
frunza** lor nu se va veşteji, nici
rodul lor nu va lipsi; el va da rod
nouf, după lunile lui, pentru că
apele lui ies din locaşul sfânt; şi
rodul lui va fi pentru hrană, şi
frunza lui pentru� vindecare�.

! Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: �Acesta va fi hotarul în care
veţi da ţara de moştenire după
cele douăsprezece seminţii ale lui
Israel; Iosif* va avea două părţi.
Şi s-o moşteniţi unul ca şi celă-
lalt, ţara cu privire la care Mi-am
ridicat mâna* că o voi da părin-
ţilor voştri; şi ţara aceasta vă va
fig de** moştenire.
Şi acesta va fi hotarul ţării:

spre latura dinspre nord, de la
Marea cea Mare, calea* Hetlo-
nului, cum mergi spre Ţedad**;
Hamat, Berota*, Sibraim, care
este între hotarul Damascului şi
hotarul Hamatului; Haţer-Hati-
con, care este lângă hotarul Hau-
ranului. Şi hotarul de la mare va
fi Haţar-Enon*, hotarul Damas-
cului, şi la nord, spre nord, hota-
rul Hamatului. Aceasta este latura
dinspre nord.

2.5,7.
�Cap. 44.19.

*Vers. 20.

*Ioel 3.18.
Zah. 13.1;
14.8.
Apoc. 22.1.

*Cap. 40.3.

*Vers. 12.
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*Num. 34.6.
Ios. 23.4.
Cap. 48.28.

*Vers. 7.
**Iov 8.16.
Ps. 1.3.
Ier. 17.8.
�Apoc. 22.2.

*Gen. 48.5.
1 Cr. 5.1.
Cap. 48.4,5.

*Gen. 12.7;
13.1 5; 15.7;
17.8; 26.3;
28.13.
Cap. 20.5,6;
20.28,42.
**Cap. 48.29

*Cap. 48.1.
**Num. 34.8

*2 Sam. 8.8.

*Num. 34.9.
Cap. 48.1.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10

12

13

14

15

16

17

46:21

a Lit. �o măsură�    b Ebr. �Araba�    c Marea Moartă    d Sau �cele două râuri�    e Marea Mediterană
f Sau �rod copt�    g Lit. �vă va cădea�

47Izvor de
binecuvântare

ieşind din
templu

Hotarele
ţării



915

EZECHIEL

Şi pe latura dinspre răsărit veţi
măsura între Hauran şi Damasc
şi Galaad şi ţara lui Israel, de-a
lungul Iordanului, de laa hotar
până la Marea de Răsărit: aceas-
ta este latura dinspre răsărit.
Şi latura dinspre sud, spre sud:

de la Tamar până la apele Meri-
ba-Cades*, pe lângă pârâul E-
giptului, până la Marea cea Mare.
Aceasta este latura dinspre sud,
spre sud.
Şi latura dinspre apus va fi

Marea cea Mare, de la hotar până
în dreptul intrării Hamatului.
Aceasta este latura dinspre apus.
Şi să împărţiţi ţara aceasta în-

tre voi după seminţiile lui Israel.
Şi va fi aşa: o veţi împărţi prin

sorţ spre moştenire vouă şi străi-
nilor* care locuiesc temporar în
mijlocul vostru, care vor naşte fii
în mijlocul vostru; şi ei să vă fie
ca băştinaşul** între fiii lui Isra-
el; ei să-şi aibă moştenirea cu voi
prin sorţ între seminţiile lui Israel.
Şi va fi aşa: în seminţia în care
va locui temporar străinul, acolo
să-i daţi moştenirea lui�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi acestea sunt numele se-
minţiilor. De la marginea* de
nord, de-a lungulb căii Hetlonu-
lui, cum intri în Hamat, Haţar-
Enan, hotarul Damascului spre
nord, până aproapec de Hamat �
răsăritul şi latura de apus ale lui
� Dan va avea o parte.
Şi lângă hotarul lui Dan, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Aşer, una.
Şi lângă hotarul lui Aşer, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Neftali, una.
Şi lângă hotarul lui Neftali,

de la latura de răsărit până la la-
tura de apus, lui Manase, una.
Şi lângă hotarul lui Manase, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Efraim, una.

Şi lângă hotarul lui Efraim,
de la latura de răsărit până la la-
tura de apus, lui Ruben, una.
Şi lângă hotarul lui Ruben, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Iuda, una.
Şi lângă hotarul lui Iuda, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, va fi darul* ridicat pe
care-l veţi aduce, douăzeci şi cinci
de mii de coţid în lăţime, şi în lun-
gime ca una din părţile semin-
ţiilor, de la latura de răsărit până
la latura de apus; şi locaşul sfânt
va fi în mijlocul său.

Darul ridicat pe care-l veţi
aduce DDDDDomnului va fi de douăzeci
şi cinci de mii de coţi în lungime
şi de zece mii în lăţime. Şi pentru
ei, pentru preoţi, va fi darul ridicat
al părţii sfinte: spre nord, două-
zeci şi cinci de mii; şi spre apus,
zece mii în lăţime; şi spre răsărit,
zece mii în lăţime; şi spre sud,
douăzeci şi cinci de mii în lungime;
şi locaşul sfânt al DDDDDomnului va
fi în mijlocul lui. Să fie* pentru
preoţii care sunt sfinţiţi dintre fiii
lui Ţadoc, care au păzit cele de
păzit ale Mele şi nu s-au rătăcit**
când fiii lui Israel s-au rătăcit,
cum s-au rătăcit leviţii. Şi acest
dar ridicat din darul ridicat al
ţării le va fi preasfânt, lângă ho-
tarul leviţilor.
Şi în dreptul hotarului preo-

ţilor, leviţii vor avea douăzeci şi
cinci de mii de coţi în lungime şi
zece mii în lăţime; toată lungimea
va fi de douăzeci şi cinci de mii
şi lăţimea de zece mii. Şi să nu
vândă* din el, nici să nu-l schim-
be, nici să nu înstrăineze pârga
ţării, pentru că este sfântă pentru
DDDDDomnul.
Şi cele cinci mii* care rămân

în lăţime, în dreptul celor două-
zeci şi cinci de mii să fie un loc**
care nu este sfânt, pentru cetate,
pentru locuinţe şi pentru împre-
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*Num. 20.13
Deut. 32.51.
Ps. 81.7.
Cap. 48,28.

*Ef. 3.6.
Apoc. 7.9,10.
**Rom. 10.12
Gal. 3.28.
Col. 3.11.

*Cap. 47.15.
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*Cap. 45.1-6

*Cap. 44.15.
**Cap. 44.10

*Ex. 22.29.
Lev. 27.10;
27.28,33.

*Cap. 45.6.
**Cap. 42.20
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48:15

a Sau �Şi pe latura dinspre răsărit, între Hauran, Damasc şi Galaad şi ţara lui Israel, este Iordanul; veţi
măsura de la�    b Lit. �mâna�    c Lit. �pâna la mâna�    d Sau �trestii�

48Împărţirea
ţării
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jurimia: şi cetatea să fie în mij-
locul său. Şi acestea să fie măsu-
rile lui: latura de nord, patru mii
cinci sute; şi latura de sud, patru
mii cinci sute de coţi; şi latura de
răsărit, patru mii cinci sute; şi
latura de apus, patru mii cinci
sute. Şi împrejurimileb cetăţii să
fie: spre nord, două sute cincizeci;
şi spre sud, două sute cincizeci; şi
spre răsărit, două sute cincizeci;
şi spre apus, două sute cincizeci.
Şi ceea ce rămâne în lungime de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte să fie zece mii spre răsărit şi
zece mii spre apus; să fie de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte; şi venitul lui să fie pentru
hrana lucrătorilor cetăţii. Şi lucră-
torii* cetăţii, din toate seminţiile lui
Israel, îl vor cultiva.

Tot darul ridicat să fie de
douăzeci şi cinci de mii de coţi
pe douăzeci şi cinci de mii; să
aduceţi darul ridicat al părţii
sfinte, un pătrat, împreună cu stă-
pânirea cetăţii.
Şi restul* să fie pentru căpe-

tenie, de o parte şi de alta a daru-
lui ridicat al părţii sfinte şi a
stăpânirii cetăţii, în faţa celor
douăzeci şi cinci de mii ale daru-
lui ridicat, spre hotarul de răsărit
şi, spre apus, în faţa celor două-
zeci şi cinci de mii, spre hotarul
de apus, în dreptul părţilor se-
minţiilor: să fie pentru căpetenie.
Şi darul ridicat al părţii sfinte
şi locaşul** sfânt al casei să fie
în mijlocul lui. Şi de la stăpâni-
rea leviţilor şi de la stăpânirea
cetăţii, în mijlocul a ceea ce va
fi al căpeteniei, între hotarul lui
Iuda şi hotarul lui Beniamin, să
fie pentru căpetenie.
Şi cât despre celelalte seminţii,

de la latura de răsărit până la
latura de apus: lui Beniamin, una.

Şi lângă hotarul lui Beniamin,
de la latura de răsărit până la
latura de apus: lui Simeon, una.
Şi lângă hotarul lui Simeon,

de la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Isahar, una.
Şi lângă hotarul lui Isahar, de

la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Zabulon, una.
Şi lângă hotarul lui Zabulon, de

la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Gad, una.
Şi lângă hotarul lui Gad, pe

latura de sud, spre sud; hotarul să
fie de la Tamar, apele Meriba*
Cades, pe lângă pârâul Egiptului,
până la Marea cea Mare.

Aceasta* este ţara pe care o
veţi împărţi prin sorţ seminţiilor
lui Israel spre moştenire, şi aces-
tea sunt părţile lor�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

! �Şi acestea sunt ieşirile ce-
tăţii: pe latura de nord, patru
mii cinci sute de coţi după măsu-
ră. Şi porţile* cetăţii vor fi după
numele seminţiilor lui Israel: trei
porţi spre nord: poarta lui Ruben,
una; poarta lui Iuda, una; poarta
lui Levi, una.
Şi pe latura de răsărit, patru

mii cinci sute de coţi, şi trei
porţi: poarta lui Iosif, una; poar-
ta lui Beniamin, una; poarta lui
Dan, una.
Şi pe latura de sud, patru

mii cinci sute după măsură şi trei
porţi: poarta lui Simeon, una;
poarta lui Isahar, una; poarta lui
Zabulon, una.

Pe latura de apus, patru mii
cinci sute; cele trei porţi ale lor:
poarta lui Gad, una; poarta lui
Aşer, una; poarta lui Neftali, una�.

De jur-împrejur erau optspre-
zece mii de coţi. Şi numele* ce-
tăţii din ziua aceea va fi:

DDDDDomnul** este acoloc.
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*Cap. 45.7.
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a Sau �păşune�     b Sau �locurile deschise�, �păşunile�    c Ebr. �Yahve Şama�
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hrana voastră şi băutura voastră;
căci de ce să vadă el feţele voas-
tre arătând mai rău decât ale ti-
nerilor care sunt de vârsta voas-
tră? Şi aţi pune capul meu în pri-
mejdie înaintea împăratului�.

Atunci Daniel i-a zis îngriji-
toruluib, pe care îl rânduise căpe-
tenia famenilor peste Daniel, Ha-
nania, Mişael şi Azaria: �Încear-
că, te rog, pe slujitorii tăi zece
zile şi să ni se dea să mâncăm le-
gume şi să bem apă; şi să fie vă-
zute feţele noastre înaintea ta, şi
faţa tinerilor care mănâncă din
mâncărurile alese ale împăratu-
lui; şi fă cu slujitorii tăi după
cum vei vedea�. Şi el i-a ascultat
în lucrul acesta şi i-a încercat zece
zile.
Şi, la sfârşitul celor zece zile,

feţele lor arătau* mai frumoase
şi mai grasec decât toţi tinerii care
mâncau din mâncărurile alese
ale împăratului. Deci îngrijitorul
a luat mâncarea lor aleasă şi vi-
nul pe care trebuia să-l bea şi
le-a dat legume.
Şi acestor patru tineri, Dum-

nezeu le-a dat* cunoştinţă, şi pri-
cepere în toate scrierile, şi în-
ţelepciune**; şi Daniel a avut pri-
cepere în toate viziunile� şi vi-
sele.
Şi, la sfârşitul zilelor pe care

le poruncise împăratul pentru
aducerea lor, căpetenia fameni-
lor i-a adus înaintea lui Nebu-
cadneţar. Şi împăratul a vorbit
cu ei; şi printre toţi nu s-a gă-
sit nici unul ca Daniel, Hanania,
Mişael şi Azaria; şi ei au stat*
înaintea împăratului. Şi în orice*
lucru de înţelepciune şi de price-
pere de care i-a întrebat împăra-
tul, i-a găsit de zece ori mai buni

*2 Împ. 24.1.
2 Cr. 36.6.

*Ier. 27.19;
27.20.
Cap. 5.2.
**Gen. 10.10;
11.2.
Is. 11.11.
Zah. 5.11.
�2 Cr. 36.7.
Ier. 50.2.

*2 Împ. 24.15.
Est. 1.3; 6.9.

*Lev. 24.19;
24.20.
**Vers. 17.
Fap. 7.22.
�Cap. 2.4;
3.8; 4.7.

*Vers. 15.
Cap. 11.26.
**Gen. 41.46
1 Împ. 10.8.
Vers. 19.

*Gen. 41.45.
2 Împ. 24.17.
**Cap. 4.8;
5.12.

*Deut. 32.38.
Ezec. 4.13.
Osea 9.3.

*Gen. 39.21.
Ps. 106.46.
Pr. 16.7.
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Tinerii evrei
în palatul lui

Nebucadneţar

*Pr. 10.27.

*1 Împ. 3.12.
Iac. 1.5,17.
**Fap. 7.22.
�Num. 12.6.
2 Cr. 26.5.
Cap. 5.11;
5.12,14;
10.1.

*Gen. 41.46.
Vers. 5.

*1 Împ. 10.1.
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a Dumnezeu este judecător;sau Judecător al lui Dumnezeu; sau Judecătorul meu este Dumnezeu    b Sau
�lui Melţar�    c Lit. �grase la carne�

În al treilea an al împărăţiei
lui Ioiachim, împăratul lui Iuda,
Nebucadneţar, împăratul Babilo-
nului, a venit* la Ierusalim şi l-a
asediat. Şi Domnul a dat în mâ-
na lui pe Ioiachim, împăratul lui
Iuda, şi parte* din vasele casei
lui Dumnezeu; şi el le-a dus în ţa-
ra Şinear**, în casa dumnezeului
său; şi a dus� vasele în casa vis-
tieriei dumnezeului său.
Şi împăratul i-a zis lui Aşpe-

naz, căpetenia famenilor săi, să a-
ducă dintre fiii lui Israel şi din să-
mânţa împărătească şi dintre cei
de neam ales*, tineri care să nu
aibă* nici un cusur şi frumoşi la
faţă şi instruiţi în toată înţelepciu-
nea** şi care să aibă cunoştinţă şi
să priceapă ştiinţa şi care să fie
în stare să stea în palatul împăra-
tului; şi să-i înveţe scrierea şi lim-
ba� caldeenilor. Şi împăratul le-a
rânduit o parte zilnică din mâncă-
rurile alese* ale împăratului şi din
vinul pe care-l bea el, ca să-i hră-
nească trei ani, şi la sfârşitul lor
să poată sta** înaintea împăratului.
Şi printre ei erau dintre fiii

lui Iuda: Daniela, Hanania, Mişael
şi Azaria. Şi căpetenia famenilor
le-a pus nume*; lui Daniel** i-a
pus numele Beltşaţar; şi lui Ha-
nania, Şadrac; şi lui Mişael, Me-
şac; şi lui Azaria, Abed-Nego.

Dar Daniel a hotărât în inima
lui să nu se întineze cu mâncăru-
rile* alese ale împăratului şi cu vi-
nul pe care-l bea el şi a cerut voie
de la căpetenia famenilor să nu se
întineze. Şi Dumnezeu a făcut* ca
Daniel să capete bunăvoinţă şi în-
durare înaintea căpeteniei fame-
nilor. Şi căpetenia famenilor i-a
zis lui Daniel: �Mă tem de domnul
meu, împăratul, care a rânduit
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decât pe toţi cărturariia şi des-
cântătorii** care erau în toată îm-
părăţia lui.
Şi Daniel a fost acolo* până

în anul întâi al împăratului Cirus.
Şi în anul al doilea al împă-

răţiei lui Nebucadneţar, Nebu-
cadneţar a visat vise; şi duhul i
s-a tulburat* şi somnul** lui a fu-
git de la el. Şi împăratul a po-
runcit* să cheme pe cărturari
şi pe descântători şi pe vrăjitori
şi pe caldeeni, ca să spună îm-
păratului visele lui. Şi au venit şi
au stat înaintea împăratului. Şi
împăratul le-a zis: �Am visat un
vis şi duhul meu este tulburat, ca
să cunoască visul�.
Şi caldeenii au vorbit împă-

ratului în limba aramaică: b�Veş-
nic* să trăieşti, împărate! Spune
slujitorilor tăi visul, şi noi vom
arăta interpretarea�. Împăratul a
răspuns şi a zis caldeenilor: �Ho-
tărâreac a ieşit de la mine: dacă
nu-mi veţi face cunoscut visul
şi interpretarea lui, veţi fi tăiaţi*
în bucăţi, iar casele voastre vor
fi făcute o grămadă de gunoi.
Dar* dacă-mi veţi arăta visul şi
interpretarea lui, veţi primi de la
mine daruri şi răsplătiri şi mare
onoare; deci arătaţi-mi visul şi
interpretarea lui�. Ei au răspuns a
doua oară şi au zis: �Să spună
împăratul visul către slujitorii
săi şi vom arăta interpretarea�.
Împăratul a răspuns şi a zis:
�Cu adevărat, ştiu că vreţi să
câştigaţid timp, pentru că vedeţi
că porunca a ieşit de la mine.
Dar, dacă nu-mi veţi face cunos-
cut visul, o singură* hotărâre este
pentru voi; pentru că v-aţi pregă-
tit să spuneţi înaintea mea cuvin-
te mincinoase şi stricate, până se
va schimba timpul. Spuneţi-mi
deci visul şi voi cunoaşte că pu-
teţi să-mi arătaţi interpretarea lui�.

Caldeenii au răspuns înaintea
împăratului şi au zis: �Nu este
nici un om pe pământ care să
poată arăta lucrul acesta împă-
ratului; pentru că nu este nici un
împărat, oricât de mare şi pu-
ternic, care să fi cerut un astfel
de lucru de la vreun cărturar
sau descântător sau caldeean.
Pentru că lucrul pe care-l cere
împăratul este greue şi nu este
nimeni în stare să-l arate înain-
tea împăratului, decât dumne-
zeii* a căror locuinţă nu este
printre muritorif�.

Pentru aceasta împăratul s-a
mâniat şi s-a înfuriat foarte mult;
şi a poruncit să-i nimicească pe
toţi înţelepţii Babilonului. Şi a
ieşit hotărârea ca să-i omoare pe
înţelepţi. Şi i-au căutat pe Daniel
şi pe tovarăşii lui, ca să-i omoare.

Atunci Daniel a răspuns cu
înţelepciune şi chibzuinţă lui Ari-
oc, căpetenia gărzilor împăratului,
care ieşise să-i omoare pe înţelep-
ţii Babilonului. A răspuns şi a zis
lui Arioc, împuternicitul împăra-
tului: �Pentru ce această hotărâ-
re asprăg din partea împăratu-
lui?� Şi Arioc a făcut cunoscut lui
Daniel situaţia. Atunci Daniel a
intrat şi a cerut de la împărat ca
să-i dea timp, să poată arăta îm-
păratului interpretarea.
Şi Daniel s-a dus acasă şi

a făcut cunoscut lucrul acesta lui
Hanania, lui Mişael şi lui Azaria,
tovarăşii săi, ca să ceară* în-
durare de la Dumnezeulh ceru-
rilor cu privire la taina aceasta,
ca să nu fie nimiciţi Daniel şi to-
varăşii lui cu ceilalţi înţelepţi ai
Babilonului. Atunci taina a fost
descoperită lui Daniel într-o vi-
ziune* de noapte. Şi Daniel L-a
binecuvântat pe Dumnezeul ce-
rurilor. Daniel a răspuns şi a
zis:
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a Sau �cunoscătorii hieroglifelor�    b De aici până la sfârşitul capitolului 7, în original este folosit dialectul
aramaic    c Sau �Cuvântul�    d Lit. �să răscumpăraţi�    e Sau �rar�    f Lit. �nu este cu carnea�    g Sau
�grăbită�    h Aram. �Elah�, corespunzător cu �Eloah�, în ebr.

Visul lui
Nebucadneţar
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�Binecuvântat* fie Numele lui
Dumnezeu din eternitate pentru
eternitate,

pentru că ale Lui** sunt înţe-
lepciunea şi puterea!
Şi El schimbă timpurile* şi

evenimentelea.
El dă jos** pe împăraţi şi El

ridică pe împăraţi.
El dă înţelepciune� înţelepţilor
şi cunoştinţă celor care cunosc

priceperea.
El descoperă* cele adânci şi

ascunse.
El cunoaşte** ce este în întu-

neric şi lumina� locuieşte cu El.
Ţie, Dumnezeul părinţilor mei,

Îţi mulţumesc şi Îţi aduc laude,
Ţie, care mi-ai dat înţelep-

ciune şi putere,
şi mi-ai făcut cunoscut deja

ce am cerut* noi de la Tine:
pentru că Tu ne-ai făcut cu-

noscut lucrul cerut de împăratb�.
Deci Daniel a intrat la Arioc,

pe care îl rânduise împăratul să-i
nimicească pe înţelepţii Babi-
lonului; a intrat şi i-a vorbit ast-
fel: �Nu nimici pe înţelepţii Ba-
bilonului; du-mă înaintea împă-
ratului şi eu voi arăta împăratu-
lui interpretarea�. Atunci Arioc
l-a dus în grabă pe Daniel înain-
tea împăratului şi i-a vorbit ast-
fel: �Am găsit un bărbat dintre
fiii captivităţii lui Iuda, care va
face cunoscut împăratului inter-
pretarea�. Împăratul a răspuns şi
i-a zis lui Daniel, al cărui nume
era Beltşaţar: �Eşti tu în stare
să-mi faci cunoscut visul pe care l-
am avutc şi interpretarea lui?�
Daniel a răspuns înaintea împă-
ratului şi a zis: �Taina pe care a
cerut-o împăratul nu pot s-o ara-
te împăratului înţelepţii, descân-
tătorii, cărturarii şi astrologii.
Dar* este un Dumnezeu în ceruri
care descoperă tainele şi face
cunoscut împăratului Nebucad-

neţar ce va fi** la sfârşitul zi-
lelord. Visul tău şi viziunile din
capul tău, în patul tău, iată-le:
Ţie, împărate, în patul tău,

gândurile ţi s-au înălţat la ce va
fi după acestea; şi Descoperi-
torul* tainelor ţi-a făcut cunoscut
ce va fi. Şi mie, taina aceasta
mi-a fost descoperită* nu printr-o
înţelepciune pe care o am eu mai
mult decât orice vieţuitor, ci pen-
tru ca interpretarea să fie făcută
cunoscut împăratului şi ca să
cunoşti** gândurile inimii tale.

Tu, împărate, priveai, şi iată
un chipe mare; chipul acesta era
foarte mare şi strălucirea lui era
măreaţă. El stătea înaintea ta şi
înfăţişarea lui era înfricoşătoare.
Capul acestui chip era de aur* fin,
pieptul lui şi braţele lui erau de
argint, pântecele lui şi coapsele lui
erau de aramă; pulpele lui de
fier, picioarele lui, parte de fier
şi parte de lut. Tu priveai, până
când o piatră s-a desprins, fără
mâini*, şi a lovit chipul peste pi-
cioarele lui de fier şi de lut şi
le-a sfărâmat. Atunci fierul, lutul,
arama, argintul şi aurul s-au sfă-
râmat la un loc şi s-au făcut ca
pleava* din arie, vara; şi vântul
le-a spulberat şi nu s-a găsit nici
o urmă** din ele. Şi piatra care a
lovit chipul s-a făcut un munte�
mare şi a umplut�� tot pământul.
Acesta este visul; şi îi vom spu-
ne interpretarea înaintea împă-
ratului.

Tu, împărate*, eşti împăratul
împăraţilor, căruia Dumnezeul
cerurilor** ţi-a dat împărăţia,
puterea şi tăria şi gloria. Şi ori-
unde* locuiesc fiii oamenilor,
fiarele câmpului şi păsările ce-
rurilor, El le-a dat în mâna ta
şi te-a făcut stăpân peste toate.
Tu** eşti capul de aur.
Şi după tine se va ridica o

altă* împărăţie, mai neînsemna-

*Ps. 113.2;
115.18.
**Ier. 32.19.

*1 Cr. 29.30.
Est. 1.13.
Cap. 7.25;
11.6.
**Iov 12.18.
Ps. 75.6,7.
Ier. 27.5.
Cap. 4.17.
�Iac. 1.5.

*Iov 12.22.
Ps. 25.14.
**Ps. 139.12.
�Cap. 5.11;
5.14.
Iac. 1.17.

*Vers. 18.

*Gen. 40.8;
41.16.
Vers. 18,47.
Amos 4.13.

**Gen. 49.1.

*Vers. 22,28.

*Gen. 41.16.
Fap. 3.12.
**Vers. 47.

*Vers. 38.

*Cap. 8.25.
Zah. 4.6.
2 Cor. 5.1.
Ev. 9.24.

*Ps. 1.4.
Osea 13.3.
**Ps. 37.10;
37.36.
�Is. 2.2,3.
��Ps. 80.9.

*Ezra 7.12.
Is. 47.5.
Ier. 27.6,7.
Osea 8.10.
**Ezra 1.2.

*Cap. 4.21;
4.22.
Ier. 27.6.
**Vers. 32.

*Cap. 5.28;
5.31.
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tă** decât a ta, şi o a treia împă-
răţie, de aramă, care va stăpâni
peste tot pământul. Şi a patra*
împărăţie va fi tare ca fierul;
după cum fierul sfărâmă şi zdro-
beşte tot, şi ca fierul care fărâ-
miţează toate acestea, aşa va
zdrobi şi va fărâmiţa ea. Şi după
cum ai văzut picioarele* şi dege-
tele, parte de lut de olar şi parte
de fier, împărăţia va fi împărţită,
dar va fi încă în ea din tăriaa fie-
rului, după cum ai văzut fierul
amestecat cu lutul noroios. Şi după
cum degetele picioarelor erau
parte de fier şi parte de lut, îm-
părăţia va fi în parte tare şi în
parte fărâmicioasă. Şi după cum
ai văzut fierul amestecat cu lut no-
roios, se vor amesteca între ei cu
sămânţa oamenilor, dar nu se vor
lipi unul de altul, după cum fierul
nu se amestecă la un loc cu lutul.
Şi, în zilele împăraţilor aces-

tora, Dumnezeul cerurilor* va ri-
dica o împărăţie care nu va fi ni-
micită niciodată**; şi împărăţia
aceea nu va trece la alt popor; ea
va sfărâma� şi va nimici toate
acele împărăţii, dar ea va rămâne
pentru totdeauna. Şi după cum ai
văzut că din munte s-a desprins
o piatră*, fără mâini, şi a sfărâmat
fierul, arama, lutul, argintul şi
aurul, Dumnezeul cel mare a fă-
cut cunoscut împăratului ce va fi
după aceasta. Şi visul este ade-
vărat şi interpretarea lui sigură�.

Atunci împăratul* Nebucad-
neţar a căzut cu faţa la pământ şi
s-a închinat înaintea lui Daniel şi
a poruncit să i se aducă o jertfă de
mâncare şi miresme** plăcute.
Împăratul a răspuns lui Daniel şi
a zis: �Cu adevărat, Dumnezeul vos-
tru este Dumnezeul dumnezeilor
şi Domnul împăraţilor şi Desco-
peritorul* tainelor, pentru că ai
putut să descoperi taina aceasta�.

Atunci împăratul l-a ridicatb pe

Daniel şi i-a dat multe daruri*
mari şi l-a pus conducător peste
toată provincia Babilonului şi
căpetenie** a guvernatorilor peste
toţi înţelepţii Babilonului. Şi Da-
niel a cerut de la împărat şi el i-a
pus pe Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego peste treburile* provinciei
Babilonului. Şi Daniel era la
curteac** împăratului.

! Împăratul Nebucadneţar a
făcut un chipd* de aur; înălţimea
lui era de şaizeci de coţi şi lăţi-
mea lui de şase coţie; l-a ridicat
în câmpia Dura, în provincia Ba-
bilonului. Şi împăratul Nebu-
cadneţar a trimis să-i adune pe
satrapi*, pe căpetenii şi pe gu-
vernatori, pe judecători, pe vistier-
nici, pe consilieri, pe legiuitori şi
pe toţi conducătorii provinciilor, să
vină la dedicarea chipului pe care-l
ridicase împăratul Nebucadneţar.
Atunci satrapii, căpeteniile şi gu-
vernatorii, judecătorii, vistierni-
cii, consilierii, legiuitorii şi toţi
conducătorii provinciilor s-au adu-
nat la dedicarea chipului pe care-l
ridicase împăratul Nebucadneţar;
şi au stat înaintea chipului pe
care-l ridicase Nebucadneţar.
Şi crainicul a strigat cu putere:

�Popoarelor*, naţiunilorf** şi
limbilor, vi se porunceşte: Când
veţi auzi sunetul cornului, al ca-
valului, al lăutei, al lireig, al psal-
terionului, al cimpoiului şi al tu-
turor instrumentelor muzicale, să
cădeţi la pământ şi să vă închinaţi
chipului de aur pe care l-a ridicat
împăratul Nebucadneţar. Şi cine
nu va cădea la pământ şi nu se
va închina va fi aruncat* în ace-
laşi ceas în mijlocul unui cuptor
care arde cu foc�.

De aceea, la timpul acela, când
au auzit toate popoarele sunetul
cornului, al cavalului, al lăutei, al
lirei, al psalterionului şi a tot fe-
lul de instrumente muzicale, toate
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*Cap. 7.7,23.

*Vers. 33.
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popoarele, naţiunile şi limbile au
căzut la pământ şi s-au închinat
chipului de aur pe care-l ridicase
împăratul Nebucadneţar.

De aceea, în acel timp, câţiva
bărbaţi caldeeni s-au apropiat*
şi i-au acuzata** pe iudei. Ei au
răspuns şi au zis împăratului Ne-
bucadneţar: �Veşnic* să trăieşti,
împărate! Tu, împărate, ai dat o
hotărâre ca orice om care va auzi
sunetul cornului, al cavalului, al
lăutei, al lirei, al psalterionului
şi al cimpoiului şi a tot felul de
instrumente muzicale să cadă la
pământ şi să se închine chipului
de aur. Şi oricine nu va cădea la
pământ şi nu se va închina să fie
aruncat în mijlocul unui cuptor
care arde cu foc. Sunt câţiva* băr-
baţi iudei pe care i-ai pus peste
treburile provinciei Babilonului:
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Oa-
menii aceştia, împărate, n-au ţinut
seama de tine; ei nu slujescb dum-
nezeilor tăi şi nu se închină chi-
pului de aur pe care l-ai ridicat tu�.

Atunci Nebucadneţar, cu mâ-
nie şi furie, a poruncit să-i aducă
pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
Atunci au adus pe oamenii aceş-
tia înaintea împăratului. Nebucad-
neţar a răspuns şi le-a zis: �Îna-
dins, Şadrac, Meşac şi Abed-Ne-
go, nu slujiţi voi dumnezeilor mei
şi nu vă închinaţi chipului de aur
pe care l-am ridicat? Acum, dacă
sunteţi gata în clipa când veţi
auzi sunetul cornului, al cavalului,
al lăutei, al lirei, al psalterionului
şi al cimpoiului şi a tot felul de
instrumente muzicale, să cădeţi
la pământ şi să vă închinaţi*
chipului pe care l-am făcut, bine;
iar dacă nu vă veţi închina, veţi fi
aruncaţi în acelaşi ceas în mijlocul
unui cuptor care arde cu foc; şi
cine** este dumnezeul acela care
vă va scăpa din mâinile mele?�
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego

au răspuns şi au zis împăratului:
�O, Nebucadneţar, noi* n-avem
nevoie să-ţi răspundem asupra a-
cestui lucru. Dacă este aşa, Dum-
nezeul nostru, căruia Îi slujim,
poate să ne scape din cuptorul
care arde cu foc; şi ne va scăpa din
mâna ta, împărate! Şi dacă
nu, să ştii, împărate, că nu vom
sluji dumnezeilor tăi şi nu ne
vom închina chipului de aur pe
care l-ai ridicat�.

Atunci Nebucadneţar s-a um-
plut de mânie* şi chipul feţei lui
s-a schimbat împotriva lui Şa-
drac, Meşac şi Abed-Nego; el a
vorbit şi a poruncit să înfierbân-
te cuptorul de şapte ori mai mult
decât se obişnuiac să fie înfier-
bântat. Şi a poruncit celor mai pu-
ternici bărbaţi care erau în oşti-
rea lui să-i lege pe Şadrac, Meşac
şi Abed-Nego şi să-i arunce în
cuptorul care ardea cu foc. Atunci
bărbaţii aceştia au fost legaţi cu
pantaloniid lor, tunicile lor şi man-
talele lor şi veşmintele lor şi au
fost aruncaţi în mijlocul cup-
torului care ardea cu foc. Şi pen-
tru că porunca împăratului era as-
pră şi cuptorul foarte fierbinte,
flacăra focului i-a omorât pe bărba-
ţii aceia care-i ridicaseră pe Şadrac,
Meşac şi Abed-Nego. Şi aceşti
trei bărbaţi, Şadrac, Meşac şi A-
bed-Nego, au căzut legaţi în mij-
locul cuptorului care ardea cu foc.

Atunci împăratul Nebucadne-
ţar a rămas uimit şi s-a ridicat în
grabă, a vorbit şi a zis consilieri-
lor* săi: �N-am aruncat noi în mij-
locul focului trei bărbaţi legaţi?�
Ei au răspuns şi au zis împăra-
tului: �Adevărat, împărate!� El a
răspuns şi a zis: �Iată, eu văd pa-
tru bărbaţi dezlegaţi umblând*
în mijlocul focului şi n-au nici o
vătămare; şi înfăţişarea celui de-al
patrulea este ca a unui fiu** de
dumnezei�.
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Atunci Nebucadneţar s-a a-
propiat de gura cuptorului care
ardea cu foc, a vorbit şi a zis:
�Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
slujitorii Dumnezeului celui Prea-
înalt, ieşiţi şi veniţi!�

Atunci Şadrac, Meşac şi A-
bed-Nego au ieşit din mijlocul fo-
cului. Şi satrapii, căpeteniile şi
guvernatorii şi consilierii împăra-
tului s-au adunat şi i-au văzut pe
bărbaţii aceştia, asupra* trupuri-
lor cărora focul n-avusese nici o
putere, şi nici un păr de pe capul
lor nu se pârlise şi pantalonii lor
nu se schimbaseră, nici miros de
foc nu trecuse asupra lor.

Nebucadneţar a vorbit şi a
zis: �Binecuvântat fie Dumnezeul
lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
care a trimis pe Îngerul Său şi
a scăpat pe slujitorii Săi care
s-au încrezut* în El şi care au
schimbat cuvântul împăratului
şi şi-au dat trupurile, ca să nu
slujească şi nici să nu se închi-
ne vreunui alt dumnezeu decât
Dumnezeului lor. De aceea* dau
o hotărâre ca în orice popor,
naţiune şi limbă, cine va vorbi
ceva rău împotriva Dumnezeu-
lui lui Şadrac, Meşac şi Abed-
Nego să fie tăiat** în bucăţi şi
casa lui să fie făcută o grămadă
de gunoi, pentru că nu este un alt
Dumnezeu care să poată salva�
în felul acesta�.

Atunci împăratul i-a avansat
pe Şadrac, pe Meşac şi pe Abed-
Nego în provincia Babilonului.

! �Nebucadneţar, împăratul,
către toate* popoarele, naţiunile
şi limbile care locuiesc pe tot
pământul:

Pacea să vi se înmulţească!
Mi-a plăcut să vă arăt semne-

le şi minunile pe care le-a făcut*
Dumnezeul cel Preaînalt faţă de
mine.

Ce* mari sunt semnele Lui! Şi
ce puternice sunt minunile Lui!

Împărăţia Lui este o împără-
ţie** eternă şi stăpânirea Lui este
din generaţie în generaţie.

aEu, Nebucadneţar, eram liniş-
tit în casa mea şi înfloream în pa-
latul meu. Am văzut un vis care
m-a înfricoşat; şi gândurile în
patul meu şi viziunile* din capul
meu m-au tulburat**. De aceea
am dat o hotărâre să se aducă
înaintea mea toţi înţelepţii Ba-
bilonului, ca să-mi poată face
cunoscut interpretarea visului.
Atunci au intrat* cărturarii, des-
cântătorii, caldeenii şi astrologii.
Şi eu am spus visul înaintea lor,
dar ei nu mi-au făcut cunoscut
interpretarea lui. Dar la urmă a
intrat înaintea mea Daniel, al că-
rui nume* este Beltşaţar, după
numele dumnezeului meu, şi în
care** este duhul dumnezeilor
sfinţi; şi am spus înaintea lui vi-
sul: �Beltşaţare, căpetenia* cărtu-
rarilor, pentru că ştiu că duhul
dumnezeilor sfinţi este în tine şi
nici o taină nu este prea grea
pentru tineb, spune-mi viziunile
visului meu pe care l-am văzut şi
interpretarea lui. Iată viziunile
din capul meu, în patul meu: Pri-
veam şi iată un copac* în mij-
locul pământului, şi înălţimea lui
era mare. Copacul a crescut şi
s-a întărit şi înălţimea lui ajun-
gea până la ceruri şi se vedea
până la marginea întregului pă-
mânt. Frunzele lui erau frumoase
şi roadele lui îmbelşugate şi în
el era hrană pentru toţi; fiarele*
câmpului găseau umbră sub el
şi păsările cerurilor locuiau în
ramurile lui şi orice făpturăc se
hrănea din el.

Priveam în viziunile din capul
meu, în patul meu şi, iată, un ve-
ghetor*, unul sfânt**, a coborât
din ceruri. El a strigat tare şi a
zis aşa: «Doborâţi* copacul şi
tăiaţi-i ramurile, scuturaţi-i frun-
zele şi risipiţi-i roadele; să fugă

*Ev. 11.34.

*Ps. 34.7,8.
Ier. 17.7.
Cap. 6.22,23.

*Cap. 6.26.
**Cap. 2.5.
�Cap. 6.27.

*Cap. 3.4;
6.25.

*Cap. 3.26.

*Cap. 6.27.
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fiarele** de sub el şi păsările de
pe ramurile lui! Dar lăsaţi butucul
rădăcinilor lui în pământ, cu o
legătură de fier şi de aramă în
iarba verde a câmpului, şi să fie
scăldat de roua cerurilor; şi par-
tea lui să fie cu fiarele în iarba
pământului. Inima să i se schimbe
din inimă de om şi să i se dea
o inimă de fiară; şi să treacă
şapte timpuri* peste el.

Hotărârea aceasta este prin
porunca veghetorilor, şi cererea
este prin cuvântul sfinţilor, ca să
cunoască* cei vii că Cel Prea-
înalt stăpâneşte peste împărăţia
oamenilor şi o dă** oricui vrea
şi ridică peste ea pe cel mai de
jos� dintre oameni».

Acest vis l-am văzut eu, Ne-
bucadneţar, împăratul; şi tu, Belt-
şaţare, spune interpretarea lui,
pentru că* toţi înţelepţii împă-
răţiei mele nu-mi pot face cunos-
cut interpretarea, dar tu eşti în
stare, pentru că duhul** dum-
nezeilor sfinţi este în tine�.

Atunci Daniel, al cărui nume
este Beltşaţar, a rămas înmărmu-
rit un ceas şi gândurile lui l-au
tulburat. Împăratul a vorbit şi a
zis: �Beltşaţare*, să nu te tulbure
visul şi interpretarea lui�.

Beltşaţar a răspuns şi a zis:
�Domnul meu, visul** să fie pen-
tru cei care te urăsc şi interpre-
tarea lui pentru vrăjmaşii tăi.
Copacul* pe care l-ai văzut cres-
când şi întărindu-se, a cărui înăl-
ţime ajungea până la ceruri şi
se vedea pe tot pământul, ale
cărui frunze erau frumoase, şi
roadele lui îmbelşugate, şi în
care era hrană pentru toţi, sub
care locuiau fiarele câmpului şi
pe ramurile căruia îşi aveau lo-
cuinţa păsările cerurilor, eşti tu*,
împărate, care ai ajuns mare şi
puternic; pentru că mărimea ta a
crescut şi ajunge până la ceru-
ri, şi stăpânirea** ta până la

capătul pământului.
Şi că împăratul a văzut un

veghetor, unul sfânt, coborând
din ceruri şi zicând: «Doborâţi
copacul şi distrugeţi-l, totuşi lă-
saţi butucul rădăcinilor lui în
pământ, cu o legătură de fier şi
de aramă în iarba verde a câm-
pului şi să fie scăldat de roua
cerurilor şi partea lui să fie cu
fiarele* câmpului, până vor trece
peste el şapte timpuri», aceasta
este interpretarea, împărate, şi
aceasta este hotărârea Celui Prea-
înalt, care vine peste domnul
meu, împăratul: Te vor alunga*
dintre oameni şi locuinţa ta va fi
cu fiarele câmpului şi te vor fa-
ce să mănânci iarbă** ca boii şi
te vor scălda cu roua cerurilor;
şi şapte timpuri vor trece peste
tine, până vei cunoaşte� că Cel
Preaînalt stăpâneşte peste împă-
răţia oamenilor şi o dă�� oricui
vrea. Şi că s-a poruncit să se
lase butucul rădăcinilor copa-
cului: împărăţia ta îţi va rămâne
ţie, după ce vei cunoaşte că ce-
rurile* stăpânesc. De aceea, îm-
părate, să-ţi fie plăcut sfatul meu
şi rupe-o* cu păcatele tale prin
dreptatea, şi cu nelegiuirile tale
prin îndurare faţă de cei săraci;
poate** că aceasta îţi va prelun-
gi� pacea�.

Toate acestea au venit asupra
împăratului Nebucadneţar. După
trecerea a douăsprezece luni, se
plimba pe palatul împărăţiei
Babilonului. Împăratul* a vorbit
şi a zis: �Nu este acesta Babilo-
nul cel mare, pe care l-am con-
struit eu pentru casa împărăţieib,
prin tăria puterii mele şi spre
gloria măreţiei mele?�

Cuvântul* era încă în gura
împăratului şi a venitc un glas**
din ceruri, zicând: �Ţie ţi se spu-
ne, împărate Nebucadneţar: ţi s-a
luat împărăţia! Şi te vor alunga*
dintre oameni şi locuinţa ta va fi

**Ezec. 31.12

*Cap. 11.13;
12.7.

*Cap. 2.21;
5.21.
**Ier. 27.5-7.
Vers. 25.
Cap. 5.18,19.
�1 Sam. 2.8.
Cap. 11.21.

*Gen. 41.8;
41.15.
Cap. 5.8,15.
**Vers. 8.

*Vers. 8.
**2 Sam. 18.32
Ier. 29.7.

*Vers. 10-12.

*Cap. 2.38.
**Ier. 27.6-8

*Cap. 5.21.

*Vers. 32.
Cap. 5.21.
**Ps. 106.20
�Ps. 83.18.
Vers. 17,32.
��Ier. 27.5.

*Mt. 21.25.
Lc. 15.18,21.

*1 Pet. 4.8.
**Ps. 41.1.
�1 Împ. 21.29

*Pr. 16.18.
Cap. 5.20.

*Cap. 5.5.
Lc. 12.20.
**Vers. 24.

*Vers. 25.
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cu fiarele câmpului; te vor face să
mănânci iarbă ca boii şi şapte
timpuri vor trece peste tine, până
vei cunoaşte că Cel Preaînalt
stăpâneşte peste împărăţia oa-
menilor şi că o dă oricui vrea�.
Şi în acelaşi ceas s-a împlinit

cuvântul asupra lui Nebucadne-
ţar: şi a fost alungat dintre oameni
şi a mâncat iarbă ca boii şi i s-a
scăldat trupul cu roua cerurilor,
până i-au crescut perii ca penele
vulturilor şi unghiile ca ghearele
păsărilor.

�Şi, la sfârşitul* zilelor, eu,
Nebucadneţar, mi-am ridicat o-
chii spre ceruri şi cunoştinţaa mea
s-a întors la mine; şi L-am bine-
cuvântat pe Cel Preaînalt şi L-am
lăudat şi L-am onorat pe Cel care
trăieşte** etern,

a cărui stăpânire� este o stă-
pânire eternă şi a cărui împărăţie
este din generaţie în generaţie.
Şi toţi* locuitorii pământului

sunt socotiţi ca o nimica;
şi El face după voia** Sa în

oştirea cerurilor şi între locuito-
rii pământului;
şi nimeni� nu poate să-I o-

prească mâna sau să-I zică:
«Ce�� faci?»

În timpul acela, cunoştinţa
mea s-a întors la mine; şi, spre
gloria* împărăţiei mele, străluci-
rea mea şi măreţia mea s-au în-
tors la mine; şi consilierii mei şi
cei mai-mari ai mei m-au căutat;
şi am fost restabilit în împărăţia
mea şi mi s-a adăugat** o măreţie
deosebită. Acum, eu, Nebucad-
neţar, laud şi înalţ şi preamăresc
pe Împăratul cerurilor, pentru că
toate* lucrările Lui sunt adevăr
şi căile Lui sunt judecatăb şi El
poate** smeri pe cei care um-
blă cu mândrie�.

! Împăratul Belşaţar a făcut
un mare ospăţ pentru o mie din
mai-marii săi şi a băut vin înaintea

celor o mie. Pe când gusta vinul,
Belşaţar a poruncit să se aducă va-
sele de aur şi de argint pe care
le luase* Nebucadneţar, tatăl său,
din templul care era la Ierusalim,
ca să bea cu ele împăratul şi mai-
marii săi, soţiile sale şi concubi-
nele sale. Atunci au adus vasele
de aur care fuseseră luate din tem-
plul casei lui Dumnezeu care era în
Ierusalim; şi împăratul şi mai-ma-
rii săi, soţiile sale şi concubinele
sale au băut cu ele. Au băut vin şi
au lăudat* pe dumnezeii de aur şi
de argint, de aramă, de fier, de lemn
şi de piatră.

În clipa* aceeac au apărut nişte
degete de mână de om şi au scris
în faţa lămpiid, pe tencuiala zi-
dului palatului împăratului; şi
împăratul a văzut parteae mâinii
care scria. Atunci faţa împăra-
tului s-a schimbat şi gândurile
sale l-au tulburat; şi încheietu-
rile coapselor sale s-au dezlegat
şi genunchii* săi s-au izbit unul
de altul.

Împăratul a strigat* tare să i
se aducă descântătorii**, caldee-
nii şi astrologii. Împăratul a vorbit
şi le-a zis înţelepţilor Babilonu-
lui: �Oricine va citi scrierea aceas-
ta şi-mi va arăta interpretarea ei
va fi îmbrăcat cu purpură şi va
avea un lanţ de aur la gâtul lui şi
va fi al treilea� guvernator în îm-
părăţie�.

Atunci au intrat toţi înţelepţii
împăratului, dar n-au putut* să
citească scrierea, nici să spună
împăratului interpretarea ei.
Atunci împăratul Belşaţar s-a
tulburat* mult şi i s-a schimbat
faţa şi mai-marii săi au încremenit.

Împărăteasag, la auzul cuvin-
telor împăratului şi ale mai-mari-
lor lui, a intrat în casa ospăţului;
împărăteasa a vorbit şi a zis:
�Veşnic* să trăieşti, împărate! Să
nu te tulbure gândurile tale şi să nu
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ţi se schimbe faţa. Este* un om în
împărăţia ta în care este duhul
dumnezeilor sfinţi; şi în zilele ta-
tălui tău s-au găsit în el lumină şi
pricepere şi înţelepciune, ca înţe-
lepciunea dumnezeilor; şi împă-
ratul Nebucadneţar, tatăl tău
� tatăl tău, împăratul � l-a făcut
căpetenie** a cărturarilor, a des-
cântătorilor, a caldeenilor şi a
astrologilor. Pentru că un duh*
deosebit de ales şi cunoştinţă şi
pricepere, interpretarea viselor şi
arătarea celor ascunse şi rezol-
varea lucrurilor dificile s-au găsit
în el, în Daniel, pe care împăra-
tul** l-a numit Beltşaţar. Acum să
fie chemat Daniel şi-ţi va arăta in-
terpretarea�.

Atunci Daniel a fost adus îna-
intea împăratului. Împăratul a
vorbit şi i-a zis lui Daniel: �Tu
eşti acel Daniel, dintre fiii capti-
vităţii lui Iuda, pe care i-a adus
împăratul, tatăl meu, din Iuda?
Şi am auzit despre tine că du-
hul* dumnezeilor este în tine, şi
lumină şi pricepere şi înţelep-
ciune aleasă se găsesc în tine.
Şi acum, înţelepţii* şi descântă-
torii au fost aduşi înaintea mea
ca să citească scrierea aceasta şi
să-mi spună interpretarea ei, dar
n-au putut să arate interpretarea
cuvintelor. Dar am auzit despre
tine că poţi să dai interpretări
şi să rezolvi lucrurile dificile.
Acum*, dacă poţi să citeşti scrie-
rea şi să-mi faci cunoscut inter-
pretarea ei, vei fi îmbrăcat cu pur-
pură şi vei avea un lanţ de aur
la gâtul tău şi vei fi al treilea
guvernator în împărăţie�.

Atunci Daniel a răspuns şi a
zis înaintea împăratului: �Daru-
rile tale să fie ale tale şi dă altu-
ia răsplătirile tale; totuşi eu voi
citi împăratului scrierea şi-i voi
face cunoscut interpretarea.

Împărate! Dumnezeul* cel
Preaînalt i-a dat lui Nebucad-

neţar, tatăl tău, împărăţia şi mări-
re şi glorie şi măreţie. Şi, din cauza
măririi pe care i-a dat-o, toate*
popoarele, naţiunile şi limbile tre-
murau şi se temeau înaintea lui; el
omora pe cine voia şi lăsa în
viaţă pe cine voia şi înălţa pe cine
voia şi cobora pe cine voia. Dar,
când* i s-a înălţat inima şi i s-a
împietrit duhul până la mândrie, a
fost aruncat de pe tronul împă-
răţiei sale şi gloria a fost luată
de la el. Şi a fost alungat* dintre
fiii oamenilor şi inima lui s-a fă-
cut ca a fiarelor şi locuinţa lui
era cu măgarii sălbatici; îl hră-
neau cu iarbă ca pe boi şi trupul
lui era scăldat de roua cerurilor,
până când a cunoscut** că Dum-
nezeul cel Preaînalt stăpâneşte
peste împărăţia oamenilor şi că
pune peste ea pe cine vrea.
Şi tu, fiul lui, Belşaţar, nu

ţi-ai smerit* inima, deşi ai ştiut
toate acestea; ci te-ai înălţat*
împotriva Domnului cerurilor; şi
au adus vasele casei Lui înaintea
ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai-
marii tăi, soţiile tale şi concubine-
le tale, şi ai lăudat pe dumnezeii
de argint şi de aur, de aramă, de
fier, de lemn şi de piatră, care**
nu văd, nici nu aud, nici nu cu-
nosca; iar pe Dumnezeu, în mâna�
căruia este suflarea ta şi ale că-
ruia sunt toate căile tale, nu L-ai
glorificat. Atunci dinaintea Lui
s-a trimis partea aceea de mână
şi s-a scris inscripţia aceasta.
Şi aceasta este inscripţia care

s-a scris:
«Mene, Mene, Techel, Ufarsin»b.
Aceasta este interpretarea cu-

vintelor:
«Mene»: Dumnezeu a numărat

zilele împărăţiei tale şi i-a pus capăt;
«Techel»: ai fost cântărit* în

balanţă şi ai fost găsit prea uşorc;
«Peres»: împărăţia ta a fost

împărţită şi a fost dată mezilor*
şi perşilor**�.

11

12

13

14

15

16

17

18

*Cap. 4.8;
4.9,18.
**Cap. 2.48.

*Cap. 6.3.
**Cap. 1.7.

*Vers. 11,12.

*Vers. 7,8.

*Vers. 7.

*Cap. 2.37;
2.38; 4.17;
4.22,25.

11

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

a Sau �nu simt�    b Numărat, numărat, cântărit şi împărţit    c Fără greutate

*Ier. 27.7.
Cap. 3.4.

*Cap. 4.30;
4.37.

*Cap. 4.32.
**Cap. 4.17;
4.25.

*2 Cr. 33.23;
36.12.

*Vers. 3,4.
**Ps. 115.5;
115.6.
�Ier. 10.23.

*Iov 31.6.
Ps. 62.2.
Ier. 6.30.

*Is. 21.2.
Vers. 31.
Cap. 9.1.
**Cap. 6.28.

19

20

21

22

23

27

28

5:28



926

DANIEL

Atunci Belşaţar a poruncita şi
l-au îmbrăcat pe Daniel cu pur-
pură şi au pus un lanţ de aur la
gâtul lui şi au dat de ştire despre
el că va fi al treilea* guvernator
în împărăţie.

În noaptea* aceea, Belşaţar,
împăratul caldeenilor, a fost ucis.
Şi Darius* medul a primit împă-
răţia, fiind în vârstă cam de şai-
zeci şi doi de ani.

!  I-a plăcut lui Darius să
pună* peste împărăţie o sută
douăzeci de satrapib, care să fie
în toată împărăţia. Şi, peste a-
ceştia, trei căpetenii, dintre care
unul era Daniel, cărora să le dea
socoteală aceşti satrapi, ca îm-
păratul să nu sufere nici o pa-
gubă. Şi acest Daniel a întrecut
pe căpetenii şi pe satrapi, pentru
că în el era un duh* deosebit de
ales; şi împăratul s-a gândit să-l
pună peste toată împărăţia.

Atunci* căpeteniile şi satrapii
au căutat să găsească ceva îm-
potriva lui Daniel privitor la îm-
părăţie; dar n-au putut să găseas-
că nimic, nici o greşealăc, pentru
că el era credincios şi nu se gă-
sea în el nici vină, nici greşealăc.
Atunci oamenii aceştia au zis:
�Nu vom găsi nimic împotriva a-
cestui Daniel, afară doar dacă nu
vom găsi ceva împotriva lui cu
privire la legea Dumnezeului său�.

Atunci căpeteniile şi satrapii
aceştia s-au adunat grămadă la
împărat şi i-au vorbit aşa: �Împă-
rate Darius, veşnic* să trăieşti!
Toţi mai-marii împărăţiei, căpe-
teniile şi satrapii, consilierii şi gu-
vernatorii s-au sfătuit împreună să
aşeze o hotărâre împărătească şi
să se dea o interdicţie fermă, că
oricine va face cerere unui dum-
nezeu sau unui om treizeci de zi-
le, altuia decât ţie, împărate, ace-
la să fie aruncat în groapa leilor.
Acum, împărate, întăreşte inter-
dicţia şi semnează înscrisul, ca să

nu fie schimbat, după legea* me-
zilor şi a perşilor, care nu poate
fi desfiinţată�. De aceea împăratul
Darius a semnat înscrisul şi inter-
dicţia.
Şi, când a aflat Daniel că s-a

semnat înscrisul, a intrat în casa
lui; şi ferestrele îi erau deschise
în camera lui de sus, către* Ieru-
salim; şi îngenunchea pe genun-
chii lui de trei** ori pe zi şi se
ruga şi aducea mulţumiri înaintea
Dumnezeului său, cum făcea mai
înainte. Atunci oamenii aceia s-au
adunat grămadă şi l-au găsit pe
Daniel rugându-se şi făcând ce-
rere înaintea Dumnezeului său.
Atunci s-au apropiat* şi au vor-
bit înaintea împăratului despre
interdicţia împăratului: �N-ai sem-
nat tu o interdicţie, ca orice om
care va cere ceva unui dumne-
zeu sau unui om treizeci de zile,
altuia decât ţie, împărate, să fie
aruncat în groapa leilor?�

Împăratul a răspuns şi a zis:
�Adevărat este lucrul acesta, după
legea** mezilor şi a perşilor, care
nu poate fi desfiinţată�.

Atunci au răspuns şi au zis
înaintea împăratului: �Daniel a-
cela, care este dintre* fiii capti-
vităţii lui Iuda, nu ţine seama**
de tine, împărate, nici de inter-
dicţia pe care ai semnat-o, ci îşi
face cererea de trei ori pe zi�.
Atunci împăratul, când a auzit
aceste cuvinte, s-a mâhnit* foarte
mult şi şi-a pus inima pentru
Daniel, ca să-l salveze; şi până la
apusul soarelui s-a străduit ca să-l
scape.

Atunci oamenii aceştia s-au
adunat grămadă la împărat şi au
zis împăratului: �Să ştii, împărate,
că legea* mezilor şi a perşilor
este că nici o interdicţie sau ho-
tărâre pe care o statorniceşte îm-
păratul nu poate fi schimbată�.

Atunci împăratul a poruncit şi
au adus pe Daniel şi l-au aruncat
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în groapa leilor.
Împăratul a vorbit şi i-a zis lui

Daniel: �Dumnezeul tău, căruia Îi
slujeşti neîncetat, El te va scăpa�.
Şi s-a adus* o piatră şi s-a pus

pe gura gropii şi împăratul a pe-
cetluit-o** cu inelul său şi cu ine-
lul mai-marilor săi, ca să nu se
schimbe nimic în privinţa lui Da-
niel. Atunci împăratul s-a dus în
palatul său şi a petrecut noaptea
postind, şi nu i s-au adus ţiitoarea,
şi somnul său a fugit* de la el.

Atunci împăratul s-a sculat
odată cu lumina, în revărsatul
zorilor, şi s-a dus în grabă la groa-
pa leilor. Şi, pe când se apropia
de groapă, l-a strigat cu glas plân-
gător pe Daniel. Împăratul a vor-
bit şi i-a zis lui Daniel: �Daniele,
slujitorul Dumnezeului celui viu!
Te-a putut scăpa de lei Dumne-
zeul* tău, căruia Îi slujeşti ne-
încetat?�

Atunci Daniel a vorbit împă-
ratului: �Veşnic* să trăieşti, îm-
părate, Dumnezeul* meu a trimis
pe îngerul Său şi a închis** gura
leilor, încât nu mi-au făcut nici
un rău; pentru că s-a găsit nevi-
novăţie în mine înaintea Lui; şi
chiar înaintea ta, împărate, n-am
făcut nici un rău�.

Atunci împăratul s-a bucurat
foarte mult şi a poruncit să-l scoa-
tă pe Daniel din groapă. Şi Daniel
a fost scos din groapă şi nu s-a
găsit nici o rană pe el, pentru că
se încrezuse* în Dumnezeul său.
Şi împăratul a poruncit şi au

adus* pe oamenii aceia care-l acu-
zaserăb pe Daniel şi i-au aruncat
în groapa leilor, pe ei, pe fiii**
lor şi pe soţiile lor; şi, înainte de
a ajunge ei în fundul gropii, leii
i-au apucat şi le-au fărâmiţat toa-
te oasele.

Atunci împăratul Darius a
scris către toate* popoarele, naţiu-
nile şi limbile care locuiesc pe
tot pământul:

�Pacea să vi se înmulţească!
Dau o hotărâre*, ca în toată în-

tinderea împărăţiei mele, oame-
nii să tremure şi să se teamă**
înaintea Dumnezeului lui Daniel:

pentru că� El este Dumnezeul
cel viu şi statornic întotdeauna
şi împărăţia�� Lui nu va fi

nimicită şi stăpânirea Lui nu va
avea sfârşit.

El salvează şi scapă şi El face
semne* şi minuni în ceruri şi pe
pământ,

El, care l-a salvat pe Daniel
de puterea leilor�.
Şi acest Daniel a prosperat în

împărăţia* lui Darius şi în îm-
părăţia lui Cirus** persanul.

! În anul întâi al lui Belşa-
ţar, împăratul Babilonului, Dani-
el a văzut* un vis şi viziuni în
mintea lui, în patul său. Atunci a
scris visul şi a istorisit lucrurile
cele mai însemnate.

Daniel a vorbit şi a zis: �Pri-
veam în viziunea mea de noapte
şi, iată, cele patru vânturi ale ce-
rurilor s-au dezlănţuit asupra Mă-
rii celei Mari. Şi patru fiare mari,
deosebite una de alta, s-au ridi-
cat* din mare.

Cea dintâi era ca un leu* şi
avea aripi de vultur; am privit
până i s-au smuls aripile. Şi a fost
înălţată de la pământ şi făcută să
stea pe două picioare ca un om,
şi i s-a dat o inimă de om.
Şi iată o altă fiară, a doua*,

asemenea unui urs, şi s-a ridicat
pe o coastă. Şi avea trei coaste în
gura ei, între dinţii ei; şi i se zi-
cea aşa: «Ridică-te, mănâncă
multă carne».

După aceasta am privit şi iată
alta, ca un leopard, şi avea patru
aripi de pasăre pe spatele ei; şi
fiara avea patru capete*, şi i s-a
dat stăpânire.

După aceea am privit în vi-
ziunile de noapte şi iată o a pa-
tra* fiară, înspăimântătoare şi în-

*Plân. 3.53.
**Mt. 27,66.

*Cap. 2.1.

*Cap. 3.15.

*Cap. 2.4.

*Cap. 3.28.
**Ev. 11.33.

*Ev. 11.33.

*Deut. 19.19.
**Deut. 24.16.
2 Împ. 14.6.
Est. 9.10.

*Cap. 4.1.

*Cap. 3.29.
**Ps. 99.1.
�Cap. 4.34.
��Cap. 2.44;
4.3,34; 7.14;
7.27.
Lc. 1.33.

*Cap. 4.3.

*Cap. 1.21.
**Ezra 1.1,2

*Num. 12.6.
Cap. 2.28.
Amos 3.7.

*Apoc. 13.1.

*Deut. 28.49
2 Sam. 1.23.
Ier. 4.7,13;
48.40.
Ezec. 17.3.
Hab. 1.8.

*Cap. 2.39.

*Cap. 8.8,22.

*Cap. 2.40.
Vers. 19,23.
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928

DANIEL

grozitoare şi nemaipomenit de pu-
ternică; şi avea dinţi mari de fier,
mânca şi sfărâma şi călca în pi-
cioare ce rămânea; şi ea era deo-
sebită de toate fiarele care au fost
înaintea ei şi avea zece** coarne.

Priveam atent coarnele şi, iată,
un alt* corn mic s-a ridicat prin-
tre ele şi trei din coarnele dintâi
au fost smulse dinaintea lui; şi,
iată, în cornul acesta erau ochi
ca ochii de om** şi o gură� care
vorbea lucruri mari.

Am privit* până au fost puse
nişte tronuri, şi Cel Bătrân** de
zile S-a aşezat.

Veşmântul� Lui era alb ca
zăpada şi perii capului Său ca
lâna curată;

tronul Lui era flăcări de foc
şi roţile�� lui, foc arzător.

Un râu* de foc se vărsa şi ie-
şea dinaintea Lui;

mii de mii Îi slujeau şi zece
mii** de ori zece mii stăteau
înaintea Lui.

Judecata� s-a ţinut şi cărţile��
s-au deschis.

Am privit* atunci, din cauza
glasului cuvintelor mari pe care
le rostea cornul. Am privit până
a fost ucisă fiara; şi trupul ei a
fost distrus şi a fost dat ca să fie
ars în foc. Cât despre celelalte
fiare, li s-a luat stăpânirea; totuşi
vieţile li s-au prelungit pentru
un anumit timp şi ceas.

Am privit în viziunile de
noapte şi, iată, Unul* ca un Fiu al
Omului venea cu norii ceruri-
lor; şi s-a apropiat de Cel Bătrân
de zile şi L-au adus înaintea Lui.
Şi I s-a dat* stăpânire şi glorie şi
o împărăţie, pentru ca toate po-
poarele, naţiunile şi limbile să-I slu-
jească. Stăpânirea Lui este o stă-
pânire** eternă, care nu va trece,
şi împărăţia Lui nu va fi nimicită.

Cât despre mine, Daniel, du-
hul meu a fost întristat* înăuntrul

trupului meua şi viziunile capului
meu m-au tulburat. M-am apro-
piat de unul dintre aceia care stă-
teau de faţă şi l-am întrebat de-
spre adevărul tuturor acestora.
Şi el mi-a spus şi m-a făcut

să cunosc interpretarea acestor
lucruri. «Aceste* fiare mari, care
sunt patru, sunt patru împăraţi
care se vor ridica din pământ.
Dar* sfinţii locurilor preaînalteb

vor primi împărăţia şi vor stă-
pâni împărăţia pentru totdeauna
şi în vecii vecilor».

Atunci am dorit să cunosc
adevărul despre fiara a patra*,
care era deosebită de toate cele-
lalte, peste măsură de înspăimân-
tătoare, ai cărei dinţi erau de fier
şi unghiile ei de aramă; care mân-
ca, sfărâma şi călca în picioare
ce rămânea; şi despre cele zece
coarne, care erau pe capul ei, şi
despre celălalt corn care a ieşit şi
dinaintea căruia au căzut trei;
despre cornul acela care avea
ochi şi o gură care vorbea lucruri
mari şi a cărui înfăţişare era
mai mare decât a semenilor săi.
Am privit, şi cornul* acela a fă-
cut război cu sfinţii şi i-a învins,
până* a venit Cel Bătrân de zile
şi judecata a fost dată** sfinţi-
lor locurilor preaînalteb şi a sosit
timpul hotărât şi sfinţii au luat
în stăpânire împărăţia.

El a zis astfel: «Fiara a patra
va fi o a patra împărăţie* pe pă-
mânt, care va fi deosebită de toa-
te împărăţiile şi va sfâşia tot pă-
mântul şi-l va călca în picioare
şi-l va sfărâma în bucăţi. Şi cele
zece coarne* sunt zece împăraţi
care se vor ridica din împărăţia
aceasta; şi după ei se va ridica un
altul, şi el se va deosebi de cei
dintâi şi va supunec trei împăraţi.
Şi el va rosti* cuvinte împotriva
Celui Preaînalt şi va asuprid**
pe sfinţii locurilor preaînalte şi
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va gândi� să schimbe timpurile
hotărâte şi legea; şi ei vor fi daţi��
în mâna lui până la un timp*� şi
timpuri şi o jumătate de timp.
Şi se va ţine judecata* şi îi

vor lua stăpânirea, ca s-o distru-
gă şi s-o facă să piară până la
sfârşit. Şi împărăţia* şi stăpâni-
rea şi măreţia împărăţiilor de sub
toate cerurile se vor da poporu-
lui sfinţilor locurilor preaînalte.
Împărăţia Lui** este o împărăţie
eternă; şi toate stăpânirile� Îi
vor sluji şi-L vor asculta».

Aici este sfârşitul vorbiriia. Cât
despre mine, Daniel, gândurile*
mele m-au tulburat mult şi mi
s-a schimbat culoarea feţei; dar
am păstrat** cuvintele în inima mea.

! În al treilea an al împără-
ţiei împăratului Belşaţar mi s-a
arătat o viziune, mie, lui Daniel,
după aceea care mi se arătase la
început*. Şi am văzut în viziune
şi a fost aşa: când am văzut,
eram în palatulb Susa*, care este în
provincia Elam. Şi am văzut în
viziune şi eram lângă râul Ulai.
Şi mi-am ridicat ochii şi am vă-
zut şi, iată, înaintea râului stătea
un berbec care avea două coarne;
şi cele două coarne erau înalte şi
unul era mai înalt decât celălalt;
şi cel mai înalt crescuse cel din
urmă. Am văzut berbecul împun-
gând spre apus şi spre nord şi
spre sud, şi nici o fiară nu putea
să stea înaintea lui şi nimeni nu
putea să scape din mâna lui; şi fă-
cea ce voia* şi a ajuns mare.
Şi priveam atent şi, iată, un

ţap venea de la apus peste faţa
întregului pământ şi nu atingea
pământul; şi ţapul avea un corn*
însemnatc între ochii lui. Şi a ve-
nit la berbecul care avea cele
două coarne, pe care-l văzusem
stând înaintea râului, şi s-a repe-
zit asupra lui în furia puterii lui.

Şi l-am văzut apropiindu-se de
berbec şi s-a mâniat pe el şi a lo-
vit pe berbec şi i-a frânt cele
două coarne ale lui; şi nu era nici o
putere în berbec ca să stea îna-
intea lui; şi l-a aruncat la pământ
şi a călcat peste el şi nu era ni-
meni care să-l scape pe berbec
din mâna lui.
Şi ţapul a ajuns nespus de

mare; şi, când s-a întărit, i s-a
frânt cornul cel mare. Şi în locul
lui s-au ridicat patru coarne în-
semnate*, spre cele patru vânturi
ale cerurilor.
Şi dintr-unul* din ele a ieşit

un corn mic, care a ajuns nespus
de mare către sud** şi către ră-
sărit şi către frumuseţead� pă-
mântului. Şi s-a făcut* mare până
la oştirea cerurilor** şi a aruncat�
la pământ din oştire şi din stele
şi le-a călcat în picioare. Şi s-a
mărit* chiar până la căpetenia**
oştirii; şi i s-a luat� jertfa ne-
încetată�� şi locul locaşului său
sfânt a fost aruncat jos. Şi un timp
de necaz a fost rânduit pentru
jertfa neîncetatăe din cauza fără-
delegii*. Şi el a aruncat adevă-
rul** la pământ şi a făcut� lucruri
mari şi a prosperat.
Şi am auzit un sfânt* vor-

bind; şi un alt sfânt îi spunea celui
care vorbea: «Până când va fi vi-
ziunea despre jertfa neîncetată şi
despre fărădelegea pustiitoaref,
spre a da şi sfântul locaş şi oşti-
rea să fie călcate în picioare?»
Şi mi-a zis: «Până la două mii

trei sute de seri şi dimineţi; atunci
sfântul locaş va fi curăţitg».
Şi a fost aşa: când eu, Daniel,

am văzut viziunea, am căutat*
înţelesul ei; şi, iată, a stat înain-
tea mea ca înfăţişarea unui om**.
Şi am auzit* un glas de om între
malurile Ulaiului; şi a strigat şi
a zis: «Gabrieleh**, fă-l pe aces-
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*Vers. 15.
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g Lit. �îndreptăţit�    h Cel puternic al lui Dumnezeu
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ta să înţeleagă viziuneaa!»
Şi el s-a apropiat de locul

unde eram; şi, când a venit, eu
m-am înfricoşat şi am căzut* cu
faţa la pământ. Şi el mi-a zis: «În-
ţelege, fiu al omului, că viziunea
este pentru timpul sfârşitului».
Şi, pe când* vorbea cu mine,

am fost într-o adâncă ameţeală
cu faţa la pământ. Şi el m-a
atins** şi m-a făcut să stau în
picioare pe locul unde eram.
Şi el a zis: «Iată, te voi face

să cunoşti ce va fi la sfârşitul
mâniei; pentru că sfârşitul* va fi
la un timp hotărât. Berbecul* pe
care l-ai văzut având cele două
coarne sunt împăraţii Mediei şi
ai Persiei. Şi ţapul* cel păros
este împăratul Greciei; şi cornul
cel mare care era între ochii lui
este cel dintâi** împărat. Şi că
s-a frânt* şi s-au ridicat patru
în locul lui: patru împărăţii se
vor ridica din această naţiune,
dar nu cu puterea lui.
Şi în timpul din urmă al îm-

părăţiei lor, când cei fărădelege
vor umple măsura, se va ridica un
împărat* neînduplecat** la înfă-
ţişare şi priceput în uneltiri. Şi
puterea lui va fi mare, dar* nu
prin propria lui putere: şi va pus-
tii în chip uimitor şi va prospera**
şi va face lucruri mari; şi va nimi-
ci� pe cei puternici şi pe poporul
sfinţilor. Şi prin viclenia* lui va
face să prospere înşelăciunea în
mâna lui; şi se va înălţa** în inima
lui; şi prin prosperitate va corupeb

pe mulţi; şi se va ridica� împotri-
va Căpeteniei căpeteniilor, dar va
fi frânt fără mână�� omenească.
Şi viziunea* serilor şi a di-

mineţilor care a fost spusă este
adevărată; dar tu pecetluieşte**
viziunea, pentru că este pentru
multe zile în viitor».
Şi eu*, Daniel, am leşinat şi

am fost bolnav câteva zile; apoi
m-am ridicat şi mi-am văzut de
treburile** împăratului. Şi eram
uimit de viziune şi nu era� nimeni
care s-o înţeleagăc.

În anul întâi* al lui Darius,
fiul lui Ahaşveroş, din sămânţa me-
zilor, care a împărăţit peste împă-
răţia caldeenilor, în anul întâi al
împărăţiei lui, eu, Daniel, am înţe-
les din cărţi că numărul anilor pen-
tru care fusese cuvântul DDDDDomnului
către profetul Ieremia*, pentru îm-
plinirea pustiirilord Ierusalimului
era şaptezeci de ani. Şi mi-am în-
dreptat* faţa către Domnul DDDDDum-
nezeu, ca să-L caut prin rugăciune
şi cereri, cu post şi sac şi cenuşă.
Şi m-am rugat DDDDDomnului Dum-

nezeului meu şi mi-am făcut măr-
turisirea şi am zis: «Vai, Doam-
ne*, Dumnezeulee mare şi înfri-
coşător, care păstrezi legămân-
tul şi îndurarea către cei care Te
iubesc şi păzesc poruncile Tale!
Noi* am păcătuit şi am făcut ne-
legiuire şi am făcut ce este rău şi
ne-am răzvrătit, abătându-ne de
la poruncile Tale şi de la judecăţile
Tale. Şi n-am ascultat* de slujitorii
Tăi, profeţii, care au vorbit în
Numele Tău către împăraţii noştri,
căpeteniile noastre şi părinţii noştri
şi către tot poporul ţării.

A Ta*, Doamne, este drepta-
tea, iar a noastră este ruşinea fe-
ţei, cum se arată în ziua aceasta
bărbaţilor lui Iuda şi locuitori-
lor Ierusalimului şi întregului Is-
rael, celor de aproape şi celor de
departe, în toate ţările unde i-ai
alungat din cauza necredincioşiei
lor, cu care au fost necredincioşi
împotriva Ta. Doamnef, a noastră
este ruşinea feţei, a împăraţilor
noştri, a căpeteniilor noastre şi a
părinţilor noştri, pentru că am pă-
cătuit împotriva Ta. La Domnul
DDDDDumnezeul nostru* sunt îndurări şi
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9 Rugăciunea
lui Daniel
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�Dumnezeul cel mare şi înfricoşător, care păstrează legământul şi îndurarea către cei care Îl iubesc şi
păzesc poruncile Lui�    f Sau �Doamne�
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iertări; pentru că ne-am răzvrătit
împotriva Lui. Şi n-am ascultat*
de glasul DDDDDomnului Dumnezeului
nostru, ca să umblăm în legile Lui,
pe care ni le-a pus înainte prin
slujitorii Săi, profeţii. Şi tot Israe-
lul* a călcat legea Ta şi s-a abă-
tut, ca să nu asculte de glasul Tău.
Şi s-au vărsat peste noi blestemul
şi jurământul care este scris în
legea** lui Moise, slujitorul lui
Dumnezeu, pentru că am păcătuit
împotriva Lui. Şi El a împlinit*
cuvintele Sale, pe care le-a spus
împotriva noastră şi împotriva
judecătorilor noştri, care ne-au
judecat, aducând asupra noas-
tră un rău mare, încât nu s-a întâm-
plat** sub toate cerurile cum s-a
întâmplat asupra Ierusalimului.
Cum* este scris în legea lui Moi-
se, tot răul acesta a venit asupra
noastră; cu toate acestea, noi
n-am căutat** faţa DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru, ca să ne întoar-
cem de la nelegiuirile noastre şi
să înţelegem adevărul Tău. Şi
DDDDDomnul a vegheat* asupra răului
şi l-a adus peste noi; pentru că
DDDDDomnul Dumnezeul nostru este
drept** în toate faptele Sale pe
care le-a făcuta şi noi n-am as-
cultat� de glasul Lui.
Şi acum, Doamne Dumnezeul

nostru, care ai scos* pe poporul
Tău din ţara Egiptului cu mână
tare şi Ţi-ai făcut un Nume**, ca
în ziua aceasta: noi am păcătuit,
noi am făcut rău. Doamne, după
toate dreptăţileb* Tale, să se în-
toarcă, Te rog, mânia Ta şi furia
Ta de la cetatea Ta, Ierusalim,
muntele** Tău cel sfânt; căci pen-
tru păcatele noastre şi pentru ne-
legiuirile� părinţilor noştri, Ieru-
salimul�� şi poporul Tău au ajuns
o batjocură*� pentru toţi cei din
jurul nostru.
Şi acum, Dumnezeul nostru,

ascultă rugăciunea robului Tău

şi cererile lui şi, pentru Domnul,
fă* să strălucească faţa Ta peste
locaşul Tău cel sfânt care este
pustiit**. Pleacă-Ţi* urechea,
Dumnezeul meu, şi ascultă; des-
chide-Ţi ochii şi vezi** pustiirile
noastre şi cetatea care este numi-
tă după Numele� Tău! Pentru
că noi nu aducemc rugăciunile
noastre înaintea Ta pentru drep-
tăţile noastre, ci pentru multele
Tale îndurări. Doamne, ascultă!
Doamne, iartă! Doamne, auzi şi
lucrează; nu întârzia, pentru*
Tine, Dumnezeul meu, pentru că
cetatea Ta şi poporul Tău se nu-
mesc după Numele Tău».
Şi, pe când* vorbeam şi mă

rugam şi mărturiseam păcatul
meu şi păcatul poporului meu
Israel şi aduceam cererea mea
înaintea DDDDDomnului Dumnezeului
meu pentru muntele cel sfânt al
Dumnezeului meu, pe când încă
vorbeam în rugăciune, bărbatul
Gabriel*, pe care-l văzusem în
viziune mai înainte, zburând re-
pede, s-a atins** de mine cam în
timpul� jertfei de searăd. Şi m-a
făcut să înţeleg şi mi-a vorbit
şi a zis: «Daniele, am ieşit acum
ca să-ţi dau înţelepciune şi pri-
cepere. La începutul cererilor tale
a ieşit cuvântul şi eu am venit*
să ţi-l fac cunoscut, pentru că tu
eşti foarte mult iubit**. De aceea
înţelege� cuvântul şi pricepe vi-
ziunea!
Şaptezeci de săptămâni* au fost

hotărâte asupra poporului tău şi a-
supra cetăţii tale sfinte pentru a
încetae fărădelegea şi pentru a pune
capăt păcatelorf** şi pentru a is-
păşig nelegiuirea şi pentru a adu-
ce dreptatea� eternă şi pentru a pe-
cetlui viziunea şi profetul şi pen-
tru a unge�� pe Sfântul Sfinţilor.

Ia aminte* deci şi înţelege:
de la ieşirea** cuvântului pentru
aşezarea din nou şi pentru recon-
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a Sau �le face�    b După arătarea dreptăţii    c Lit. �nu facem să cadă�    d Jertfei de mâncare de seară
e Sau �a termina cu�    f Sau �a pecetlui păcatele�    g Sau �a ierta�

Răspunsul la
rugăciune:

Cele şaptezeci
de săptămâni
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struirea Ierusalimului până la Un-
sula�, Conducătorul��, sunt şap-
te săptămâni şi şaizeci şi două de
săptămâni; strada şi şanţul vor fi
construite din nou, chiar în tim-
puri*� de strâmtorare. Şi, după ce-
le şaizeci şi două de săptămâni,
Unsul* va fi nimicit şi nu va avea
nimic; şi poporul** unui condu-
cător care va veni va distruge� ce-
tatea şi sfântul locaş�� şi sfârşi-
tul*� ei va fi cu un potop�*; şi
până la sfârşit va fi război: pus-
tiirile hotărâte. Şi el va întări un
legământ cu cei mulţib, o săptă-
mână; şi la jumătateac săptămâ-
nii* va face să înceteze** jertfa
şi darul de mâncare; şi pe aripa
protectoare a urâciunilor� va
veni un pustiitord, până când ni-
micirea�� şi ce este hotărât se
vor vărsa asupra pustiitoruluie»�.

! În anul al treilea al lui Ci-
rus, împăratul Persiei, un cuvânt a
fost descoperit lui Daniel, care
este chemat cu numele* Beltşaţar;
şi cuvântul** este adevărat, dar
timpul hotărât al încercăriif este
lung. Şi el a înţeles cuvântul şi a
avut înţelegerea� viziunii.

�În zilele acelea, eu, Daniel,
am fost în jale trei săptămâni de
zile. N-am mâncat pâine plăcută,
şi carne şi vin n-au intrat în gura
mea; şi nu m-am uns* deloc, pâ-
nă la împlinirea celor trei săp-
tămâni de zile.
Şi, în ziua a douăzeci şi patra

a lunii întâi, eram pe malul râului
celui mare, care este Hidechelg*.
Şi mi-am ridicat* ochii şi am vă-
zut şi iată un om** îmbrăcat în in,
şi coapsele sale erau încinse� cu
aur�� curat de Ufaz, şi trupul lui
era ca crisolitul*, şi faţa lui ca în-
făţişarea fulgerului**, şi ochii�
lui ca făcliile de foc, şi braţele
lui şi picioarele�� lui, asemenea ara-
mei lustruite, şi glasul*� cuvin-

telor lui, ca glasul unei mulţimi.
Şi numai* eu, Daniel, am vă-

zut viziunea; şi oamenii care erau
cu mine n-au văzut viziunea, dar
un mare tremur a căzut peste ei şi
au fugit ca să se ascundă. Şi am
rămas singur şi am văzut viziunea
aceasta mare şi n-a rămas* pute-
re în mine. Şi culoarea feţei mi
s-a schimbat**, stricându-se, şi
am pierdut orice vlagă. Totuşi am
auzit glasul cuvintelor lui; şi,
când* am auzit glasul cuvintelor
lui, am fost cuprins de o mare a-
meţealăh pe faţa mea, şi cu faţa la
pământ.
Şi, iată, o mână* m-a atins şi

m-a aşezati pe genunchii mei şi
pe palmele mâinilor mele. Şi el
mi-a zis: «Daniele, om preaiubit*,
înţelege cuvintele pe care ţi le voi
spune şi stai în picioarej, pentru
că acum sunt trimis la tine». Şi,
când mi-a spus cuvântul acesta,
am stat în picioare tremurând.

Atunci mi-a zis: «Nu te teme*,
Daniele, pentru că din ziua întâi,
de când ţi-ai îndreptat inima ca
să înţelegi şi să te smereşti îna-
intea Dumnezeului tău, cuvintele
tale au fost auzite** şi eu am venit
datorită cuvintelor tale. Dar căpe-
tenia* împărăţiei Persiei mi s-a
împotrivit douăzeci şi una de zi-
le; şi, iată, Mihail**, una dintre că-
peteniile cele mai de seamă, a ve-
nit să mă ajute, şi am rămask a-
colo, cu împăraţii Persiei. Acum
am venit să te fac să înţelegi ce se
va întâmpla poporului tău la sfâr-
şitul* zilelor, pentru că viziu-
nea** este tot pentru acele zile».
Şi, pe când vorbea cu mine,

după cuvintele acestea, mi-am în-
tors faţa* la pământ şi am amu-
ţit. Şi, iată, unul* după asemă-
narea fiilor oamenilor s-a atins**
de buzele mele. Atunci mi-am
deschis gura şi am vorbit şi am
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zis celui care stătea înaintea mea:
«Domnul meu, din cauza viziunii
au venita asupra mea durerile�
mele şi am pierdut orice vlagă. Şi
cum poate slujitorul domnului
meu să vorbească domnului meu?
Pentru că, în ce mă priveşte a-
cum, n-a mai rămas putere în
mine, nici nu mi-a fost lăsată su-
flare în mine».
Şi din nou s-a atins de mine

unul ca înfăţişarea unui om şi
m-a întărit. Şi a zis*: «Nu te
teme**, om preaiubit; pace ţie, fii
tare, da, fii tare!»
Şi, pe când vorbea cu mine,

am fost întărit şi am zis: «Să vor-
bească domnul meu, pentru că
m-ai întărit».
Şi el a zis: «Ştii de ce am ve-

nit la tine? Şi acum mă voi întoar-
ce ca să lupt împotriva căpete-
niei* Persiei; şi, când voi ieşi,
iată, va veni căpetenia Grecieib.
Totuşi îţi voi face cunoscut ce este
scris în scriptura adevărului. Şi
nici unul nu rămâne tare alături
de mine împotriva acestorac, de-
cât Mihail*, căpetenia voastră.
Şi, în anul* întâi al lui Da-

rius** Medul, am stat lângă el
ca să-l ajut şi să-l întăresc.
Şi acum îţi voi face cunoscut

adevărul. Iată, încă trei împăraţi
se vor ridica în Persia şi al patru-
lea se va îmbogăţi cu mari bogă-
ţii, mai mult decât toţi; şi, după
ce se va întări prin bogăţiile lui,
îi va ridica pe toţi împotriva
împărăţiei Greciei.
Şi se va ridica un împărat

viteaz* şi va stăpâni cu putere
mare şi va lucra după voia** sa.
Şi, după ce se va ridica, împără-
ţia* lui va fi sfărâmată şi va fi
împărţită în cele patru vânturi
ale cerurilor; dar nu pentru ur-
maşii lui, nici după autoritatea**
lui cu care a stăpânit el, pentru

că împărăţia lui va fi smulsă şi
va fi a altora, în afară de aceştia.
Şi împăratul suduluid, care este

unul dintre mai-marii luie, va fi
puternic; dar un altul va fi mai
puternic decât el şi va avea stăpâ-
nire; stăpânirea lui va fi o stăpâ-
nire mare. Şi, după câţiva ani,
se vor uni şi fiica împăratului
sudului va veni la împăratul nor-
dului ca să facă o alianţă; dar ea
nu va păstra puterea braţului
şi nici elf nu va rezista, nici braţul
lui; şi ea va fi părăsită, ea şi
cei care au adus-o şi cel care a
născut-o şi cel care o întărea în
acele timpuri.

Dar dintr-un vlăstar al rădăci-
nilor ei se va ridica unul în lo-
cul lui şi va veni împotriva oşti-
rii şi va intra în cetăţuia împă-
ratului nordului şi va lupta îm-
potriva lor şi va fi învingător. Şi
va duce captivi în Egipt şi pe
dumnezeii lor, cu unşii lorg, cu
vasele lor de preţ, de argint şi de
aur; şi va rezista mai mulţi ani
decât împăratul nordului. Şi a-
cesta va intra în ţinutul împă-
ratului sudului, dar se va întoar-
ce în ţara lui.
Şi fiii lui se vor pregăti de răz-

boi şi vor aduna o mulţime de
oştiri mari; şi unulh va veni
negreşit şi se va revărsa* şi va
trece peste el; şi se va întoarce
şi va duce războiul până la ce-
tăţuia** lui.
Şi împăratul sudului se va

înfuria şi va ieşi şi se va lupta
cu el, cu împăratul nordului, care
va ridica o mulţime mare; dar
mulţimea va fi dată în mâna luii.
Şi, după ce va fi luatăj mulţimea,
inima i se va înălţak şi va doborî
zeci de mii, dar nu va învingel.
Pentru că împăratul nordului se
va întoarce şi va ridica o mulţime
mai mare decât cea dintâi;

�Vers. 8.

*Vers. 11.
**Jud. 6.23.

*Vers. 13.

*Vers. 13.
Iuda 9.
Apoc. 12.7.

*Cap. 9.1.
**Cap. 5.31.

*Cap. 7.6;
8.5.
**Cap. 8.4.
Vers. 16,36.

*Cap. 8.8.
**Cap. 8.22.
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Egiptului sau al sudului    j Sau �ridicată�    k Îi va creşte curajul    l Sau �nu va fi întărit�
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şi după un răstimp de câţiva ani
va înainta cu o oştire mare şi cu
multe bogăţii.
Şi, în timpurile acelea, mulţi

se vor ridica împotriva împăra-
tului sudului şi fiii violenţi ai
poporului tău se vor ridica să
împlinească viziunea, dar vor că-
deaa. Şi împăratul nordului va
veni şi va ridica o întăritură şi
va lua cetatea întărită. Şi oştirile
sudului nu se vor împotrivi, nici
cei mai aleşi oameni ai lui, pentru
că nu va fi putere de împotrivire.
Şi cel care vine împotriva lui va
face* după voia lui şi nu va fi
cine** să stea înaintea lui; şi va
sta în ţara frumuseţii şi în mâna
lui va fi nimicire. Şi îşi va îndrep-
ta faţa* ca să vină cu puterea în-
tregii sale împărăţii, şi cei drepţi
împreună cu elb; şi va face lucruri
mari; şi-i va da pe fiica femeilor,
ca s-o corupă; dar ea nu va sta,
nici nu va fi** pentru el. Apoi îşi
va întoarce faţa către insulec şi va
lua multe; şi o căpetenie va face
să înceteze pentru el ruşinea lui;
el o va întoarce asupra lui, fără
ruşine din partea lui. Şi îşi va în-
toarce faţa către locurile întărite
ale ţării lui şi se va poticni şi va
cădea şi nu va mai fi văzut*.
Şi, în locul său, se va ridica

unul care va face să treacă un colec-
tor de taxe prin podoaba împără-
ţiei; dar în câteva zile va fi nimi-
cit, nu prin mânie, nici prin război.
Şi, în locul său, se va ridica*

un om dispreţuit, căruia nu-i vor
da onoarea împărăţiei, dar va in-
tra paşnic şi va dobândi împără-
ţia prin intrigi. Şi oştiriled* năvă-
litoare vor fi cotropite dinaintea
lui şi vor fi zdrobite, chiar şi căpe-
tenia** legământuluie. Şi după
alianţa făcută cu el va lucra* cu
viclenie; şi se va ridica şi va
deveni puternic cu puţin popor.

În plină pace va intra chiar şi
în locurile cele mai bogatef ale
provinciei şi va face ce n-au fă-
cut părinţii lui, nici părinţii părin-
ţilor lui: va împărţi între ei prada
şi jaful şi bogăţia; şi va plănuig

uneltirile lui împotriva locurilor
întărite, dar pentru un timp.
Şi îşi va stârni puterea şi cu-

rajul împotriva împăratului sudu-
lui cu o oştire mare; şi împăratul
sudului se va ridica la război cu
o oştire foarte mare şi puternică,
dar nu va putea sta împotrivă,
pentru că vor plănuig uneltiri îm-
potriva lui. Şi cei care mâncau
din mâncărurile lui alese îl vor
frânge şi oştirea lui va fi risipităh*
şi mulţi vor cădea ucişi. Şi cei doi
împăraţi vor avea pe inimă să
facă rău şi vor spune minciuni la
aceeaşi masă, dar aceasta nu va
reuşi, pentru că sfârşitul* va fi to-
tuşi la timpul hotărât. Şi el se va
întoarce în ţara lui cu mari bogăţii
şi inima* lui va fi împotriva le-
gământului sfânt şi va face lucruri
mari şi se va întoarce în ţara lui.

La timpul hotărât se va în-
toarce şi va veni în sud; dar a-
tunci* nu va fi ca mai înainte**.
Căci corăbiile Chitimuluii* vor
veni împotriva lui; şi el va fi des-
curajat şi se va întoarce şi se va
înfuria împotriva legământului
sfânt** şi va face lucruri mari;
şi el se va reîntoarce şi îşi va în-
drepta atenţia spre cei care au
părăsit legământul sfânt.
Şi oştirij vor sta de partea lui

şi vor profana* locaşul sfânt, ce-
tăţuia, şi vor înlătura jertfa ne-
încetată şi vor aşeza urâciunea
care pustieşte. Şi pe cei care se
poartă rău împotriva legământu-
lui îi va corupek prin linguşiri;
dar cei din popor care-L cunosc
pe Dumnezeul lor vor fi tari şi
vor face lucruri mari.
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**Vers. 28.
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a Sau �se vor poticni�    b Sau �şi va face o alianţă cu el�    c Regiunile maritime    d Lit. �braţele�    e Sau
�căpetenia aliată�    f Lit. �grase�    g Lit. �unelti�    h Sau �se va revărsa�    i Ciprului    j Lit. �braţe�
k Sau �îi va profana�
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Şi cei înţelepţi* din popor
vor învăţa pe mulţia; totuşi vor
cădea de sabie** şi de flacără,
de captivitate şi de jaf, multe
zile. Şi, când vor cădea, vor fi
ajutaţi cu puţin ajutor; dar mulţi
se vor lipi de ei cu făţărnicie.
Şi dintre cei înţelepţi vor cădea
unii, ca să fie încercaţi* şi cură-
ţiţi şi albiţi, până la timpul sfâr-
şitului**, pentru că aceasta va
fi totuşi pentru un timp� hotărât.
Şi împăratul va face după

voia sa şi se va înălţa* şi se va
mări mai presus de orice dumne-
zeu şi va rosti lucruri uimitoare
împotriva** Dumnezeului dum-
nezeilorb; şi va reuşi, până când se
va împlini mânia; pentru că
ce este hotărât� se va face. Şi
nu va ţine seama de dumnezeii
părinţilor săi, nici de dorinţa* fe-
meilor, nici nu va ţine seama**
de vreun dumnezeuc; pentru că se
va înălţa pe sine mai presus de
toţi. Dar va onora în locul Lui
pe dumnezeul cetăţuilor; şi
pe un dumnezeu pe care părinţii
săi nu l-au cunoscut îl va onora
cu aur şi cu argint şi cu pietre
preţioase şi cu lucruri plăcute. Şi
va lucrad în întăriturilee cetăţuilor
cu un dumnezeu străin; cui îl va
recunoaşte îi va mări gloria şi-l
va face să stăpânească peste cei
mulţi şi le va împărţi ţara drept
răsplată.
Şi, la timpul sfârşitului*, îm-

păratul sudului se va împunge cu
el; şi împăratul nordului va veni
împotriva lui ca un vârtej**, cu
care şi călăreţi� şi cu multe co-
răbii; şi va intra în ţări şi se va
revărsa�� şi va trece peste ele.
Şi va intra în ţara frumuseţiif şi
multe ţări vor fi răsturnate, dar
numai acestea vor scăpa din
mâna lui: Edomul* şi Moabul şi
căpetenia fiilor lui Amon. Şi el

îşi va întinde mâna peste ţări şi
ţara Egiptului nu va scăpa. Şi el
va stăpâni peste comorile de aur şi
de argint şi peste toate lucrurile
de preţ ale Egiptului; şi libienii
şi etiopieniig vor fi pe urmele*
lui. Dar nişte ştiri de la răsărit şi
de la nord îl vor tulbura; şi el va
ieşi cu mânie mare, ca să nimi-
cească şi să distrugă cu totul pe
mulţi. Şi va întinde corturile pa-
latului său între mareh şi munte-
le* frumuseţii sfinte; astfel va ajun-
ge** la sfârşitul său şi nu va fi
cine să-l ajute.
Şi, în timpul acela, se va ridica

Mihail, căpetenia cea mare, care
stă pentru fiii poporului tău; şi
va fi un timp de strâmtorare* cum
n-a fost niciodată de când există
o naţiune, până în timpul acela.
Şi, în timpul acela, poporul tău**
va fi salvat, oricine va fi găsit
scris� în carte. Şi mulţi dintre cei
care dorm în ţărâna pământului
se vor trezi: unii pentru viaţa*
eternă şi alţii pentru ruşinei, pen-
tru dispreţ** etern. Şi înţelepţii*
vor străluci** ca strălucirea în-
tinderii cereşti, şi cei care întorc�
pe cei mulţi spre dreptate, ca
stelele��, pentru totdeauna şi pen-
tru eternitate.
Şi tu*, Daniele, ascundej**

cuvintele acestea şi pecetluieş-
te cartea până la timpul sfârşi-
tului�. Mulţi vor alerga încoace
şi încolok şi cunoştinţa va creşte».

Atunci eu, Daniel, am privit
şi, iată, alţi doi stăteau, unul din-
coace, pe malul râului, şi unul
dincolo, pe malul râului*. Şi unul
a zis omului* îmbrăcat în in
care era deasupra apelor râului:
«Cât** de mult este până la
sfârşitul minunilor acestora?»
Şi l-am auzit pe omul îmbră-

cat în in, care era deasupra ape-
lor râului; şi el şi-a ridicat dreap-

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

*Mal. 2.7.
**Ev. 11.35.

*Cap. 12.10.
1 Pet. 1.7.
**Cap. 8.17;
8.19.
�Vers. 29.

*Cap. 7.8,25.
2 Tes. 2.4.
**Cap. 8.24;
8.25.
�Cap. 9.27.

*1 Tim. 4.3.
**Is. 14.13.
2 Tes.2.4.

*Vers. 35.
**Is. 21,1.
Zah. 9.14.
�Ezec. 38.4;
38.15.
Apoc. 9.16.
��Vers. 10,22

*Is. 11.14.

33

35

36

37

40

41

*Ex. 11.8.
Jud. 4.10.

*Ps. 48.2.
2 Tes. 2.4.
**2 Tes. 2.8.
Apoc. 19.20.

*Is. 26.20.
Ier. 30.7.
Mt. 24.21.
**Rom. 11.26
�Ex. 32.32.
Ps. 56.8;
69.28.
Ezec. 13.9.
Lc. 10.20.
*Mt. 25.46.
Ioan 5.28,29.
Fap. 24.15.
**Is. 66.24.
Rom. 9.21.
*Cap. 11.33;
11.35.
**Pr.  4.18.
Mt. 13.43.
�Iac. 5.20.
��1 Cor. 15.41;
15.42.

*Cap. 8.26.
**Apoc. 10.4;
22.10.
�Cap. 10.1.

*Cap. 10.4.

*Cap. 10.5.
**Cap. 8.13.

*Deut. 32.40
Apoc. 10.5,6
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a Din poporul Israel (şi în vers. 39 şi cap. 12.3)    b Ebr. �El Elim�    c Ebr. �eloah�    d Va face lucruri mari
e Sau �împotriva celor puternici ai�    f Sau �desfătării� sau �cea frumoasă�    g Lit. �cuşiţii�    h Marea
Mediterană    i Plinătatea ruşinii    j Sau �închide�     k Sau �vor cerceta cu sârguinţă�
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sfârşitului
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ta* şi stânga lui spre ceruri şi a
jurat pe Cel care este viu pen-
tru totdeauna** că aceasta va fi
pentru un timp�, timpuri şi o
jumătate de timp; şi când se va
sfârşi�� zdrobirea puteriia po-
porului sfânt*�, toate acestea
se vor sfârşi.
Şi am auzit, dar n-am înţeles,

şi am zis: «Domnul meu, care va
fi sfârşitul acestor lucruri?»
Şi el a zis: «Mergi, Daniele,

căci cuvintele acestea sunt as-
cunse şi pecetluite până* la tim-
pul sfârşitului. Mulţi* vor fi cu-
răţiţi şi vor fi albiţi şi vor fi
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**Cap. 4.34.
�Cap. 7.25;
11.13.
Apoc. 12.14.
��Lc. 21.24.
Apoc. 10.7.
*�Cap. 8.24.

*Vers. 4.

*Cap. 11.35.
Zah. 13.9.

7

9
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12

13

**Osea 14.9.
Apoc. 9.20;
22.11.
�Cap. 11.33.
Ioan 7.17.

*Cap. 8.11;
11.31.

*Vers. 9.
**Is. 57.2.
Apoc. 14.13.
�Ps. 1.5.

10

11

13

12:8

purificaţi, dar cei răi vor lucra
cu răutate** şi nimeni dintre cei
răi nu va înţelege, dar cei înţe-
lepţi� vor înţelege.
Şi, din timpul* în care jertfa

neîncetată va fi desfiinţată şi
se va ridica urâciunea pustiiriib,
vor fi o mie două sute nouăzeci
de zile. Ferice de cel care aşteap-
tă şi ajunge la o mie trei sute
treizeci şi cinci de zile.

Dar tu, mergi* pe drumul tău
până la sfârşit; şi tu te vei odih-
ni** şi te vei ridica� în partea
tac de moştenire, la sfârşitul
zilelor»�.

a Lit. �mâinii�    b Sau �care pustieşte�   c Lit. �în sorţul tău�
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Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către Oseaa, fiul lui Beeri, în
zilele lui Ozia, Iotam, Ahaz, Eze-
chia, împăraţi ai lui Iuda, şi în
zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas,
împăratul lui Israel.

Începutul cuvântului DDDDDom-
nului prin Osea. Şi DDDDDomnul a zis
lui Osea: �Du-te*, ia-ţi o soţie
curvă şi copii din curvie, pentru
că ţara** s-a dedat în totul adul-
terului, departe de DDDDDomnul�. Şi el
a mers şi a luat pe Gomer, fiica
lui Diblaim; şi ea a rămas însăr-
cinată şi i-a născut un fiu.
Şi DDDDDomnul i-a zis: �Pune-i

numele Izreelb, pentru că încă pu-
ţin şi voi cerceta* vărsările de sân-
ge ale Izreelului asupra casei lui
Iehu şi voi face să înceteze**
împărăţia casei lui Israel. Şi va fi
aşa: în ziua aceea* voi frânge
arcul lui Israel în valea Izreelului�.
Şi ea a rămas din nou în-

sărcinată şi a născut o fiică. Şi
DDDDDomnul i-a zis: �Pune-i numele
Lo-Ruhamac, pentru că* nu voi
mai avea îndurare pentru casa
lui Israel, ca să-i iertd. Dar de ca-
sa lui Iuda Mă voi îndura* şi-i
voi salva prin DDDDDomnul Dumnezeul
lor; şi nu-i voi salva** prin arc,
nici prin sabie, nici prin luptă,
prin cai, sau prin călăreţi�.
Şi ea a înţărcat pe Lo-Ruha-

ma; şi a rămas din nou însărci-
nată şi a născut un fiu. Şi DDDDDom-
nul a zis: �Pune-i numele Lo-
Amie, pentru că voi nu-Mi sunteţi
popor şi Eu nu voi fi pentru voif.

Totuşi numărul* fiilor lui Is-
rael va fi ca nisipul mării care
nu se poate măsura, nici număra.
Şi va fi aşa: în locul** unde li
s-a zis: «Nu sunteţi� poporul

Meu!» li se va zice: «Fii ai Dum-
nezeului celui viu!» Şi* fiii lui
Iuda şi fiii lui Israel se vor adu-
na la un loc şi îşi vor pune o
singură căpetenie şi se vor sui
afară din ţară, pentru că ziua
Izreelului va fi mare�.

! �Ziceţi fraţilor voştri: «A-
mig»; şi surorilor voastre: «Ru-
hamah».

Acuzaţi pei mama voastră,
acuzaţi! pentru că* ea nu este soţia
Mea şi Eu nu sunt soţul ei; şi
să depărteze** curviile ei de la
faţa ei şi faptele ei de adulter ei
dintre sânii ei,

ca să n-o dezbrac* de totj şi
s-o las ca în ziua în care s-a născut**
şi s-o fac asemenea unui pustiu şi
s-o fac asemenea unui pământk

uscat� şi s-o ucid prin sete��.
Şi nu Mă voi îndura de copiii

ei, pentru că sunt copii din curvie*.
Pentru că mama* lor a comis

adulter; cea care i-a zămislit a fă-
cut fapte de ruşine. Pentru că a
zis: «Voi merge după iubiţii mei,
care-mi dau pâinea** mea şi apa
mea, lâna mea şi inul meu, unt-
delemnul meu şi băutura mea».

«De aceea, iată, îţi voi în-
grădi* calea cu spini!» Şi o voi
împrejmui cu un zid, ca să nu-şi
poată găsi cărările.
Şi va alerga după iubiţii ei şi

nu-i va ajunge; şi-i va căuta şi nu-i
va găsi. Şi va zice: «Voi merge şi mă
voi întoarce* la soţul** meu cel
dintâi, pentru că mi-era mai bine
atunci decât acum».
Şi ea n-a cunoscut* că Eu**

îi dădeam grâul şi mustul şi unt-
delemnul şi-i înmulţeam argintul
şi aurul; ei l-au folosit pentru Baal.

De aceea Mă voi întoarce şi

OSEA

*Cap. 3.1.
**Deut. 31.16
Ps. 73.27.
Ier. 2.13.
Ezec. 23.3.

*2 Împ. 10.11
**2 Împ. 15.10;
15.12.

*2 Împ. 15.29.

*2 Împ. 17.6;
17.23.

*2 Împ. 19.35.
**Zah. 4.6;
9.10.

*Gen. 32.12.
Rom. 9.27,28
**Rom. 9.25;
9.26.
1 Pet. 2.10.
�Cap. 2.23.
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Soţia şi copiii
lui Osea ca

imagine a lui
Israel

*Is. 11.12,13
Ier. 3.18.
Ezec. 34.23;
37.16-24.

*Is. 50.1.
**Ezec. 16.25

*Ier. 13.22;
13.26.
Ezec. 16.37.
**Ezec. 16.4
�Ezec. 19.13
��Amos 8.11;
8.13.

*Ioan 8.41.

*Is. 1.21.
Ier. 3.1,6,8,9
Ezec. 16.15;
16.16.
**Ier. 44.17.
Vers. 8,12.

*Iov 3.23;
19.8.
Plân. 3.7,9.

*Cap. 5.15.
Lc. 15.18.
**Ezec. 16.8

*Is. 1.3.
**Ezec. 16.17-19
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a Ebr. �Hoşea�, Eliberare    b Dumnezeu seamănă (sau va semăna)     c Cea fără îndurare    d Sau �ci îi voi
înlătura cu totul�    e Nu-i poporul Meu    f Sau �nu voi fi al vostru�    g Poporul Meu    h Cea care a primit
îndurare    i Sau �Certaţi-vă cu�    j Lit. �goală�    k Sau �asemenea unei ţări�

2 Israel
pedepsit şi
restabilit
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Mine în dreptate şi în judecată
şi în bunătate şi în îndurări.
Şi te voi logodi cu Mine în

credincioşie şi vei cunoaşte* pe
DDDDDomnul�.

�Şi în ziua aceea voi ascul-
ta*�, zice DDDDDomnul, �voi asculta
cerurile, şi ele vor asculta pămân-
tul.
Şi pământul va asculta grâul

şi mustul şi untdelemnul, şi
acestea* vor asculta pe Izreelf.
Şi o voi semăna* pentru

Mine în ţară; şi Mă voi îndura**
de Lo-Ruhama şi voi zice� lui
Lo-Ami: «Tu eşti poporul Meu!»
Şi ei vor zice: «Dumnezeul
meu!»�
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Du-te*

din nou, iubeşte o femeie iubită de
un prieten** şi adulteră, aşa
cum este iubirea DDDDDomnului pen-
tru fiii lui Israel, deşi ei se întorc
spre alţi dumnezei şi iubesc tur-
tele de stafide�.
Şi mi-am cumpărat-o cu cinci-

sprezece arginţi şi un omer de orz
şi un letecg de orz.
Şi i-am zis: �Rămâi* pentru

mine multe zile, să nu comiti adul-
ter şi să nu fii a altuia, şi voi fi şi
eu pentru tine�.

�Pentru că fiii lui Israel vor
rămâne multe zile fără împărat*
şi fără căpetenie şi fără jertfă şi
fără stâlph şi fără efod** sau
terafimi�.

După aceea fiii lui Israel se
vor întoarce şi-L vor căuta* pe
DDDDDomnul Dumnezeul lor şi pe Da-
vid, împăratul** lor, şi se vor în-
toarce cu fricăi la DDDDDomnul şi la
bunătatea Lui, la sfârşitul zilelor�.

! Ascultaţi cuvântul DDDDDomnu-
lui, fii ai lui Israel! Pentru că
DDDDDomnul are o judecată* cu locui-
torii ţării; pentru că în ţară nu
este adevăr, nici îndurare, nici
cunoştinţă** de Dumnezeu.
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*Vers. 3.

*Ezec. 16.37;
23.29.

*Amos 8.10.
**1 Împ. 12.32
Amos 8.5.

*Vers. 5.
**Ps. 80.12;
80.13.
Is. 5.5.

*Ezec. 23.40;
23.42.

*Ezec. 20.35.

*Ios. 7.26.
Is. 65.10.
**Ier. 2.2.
Ezec. 16.8.
�Ex. 15.1.

*Ex. 23.13.
Ios. 23.7.
Ps. 16.4.
Zah. 13.2.

*Iov 5.23.
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Ezec. 34.25.
**Ps. 46.9.
Is. 2.4.
Ezec. 39.9,10
Zah. 9.10.
�Lev. 26.5.
Ier. 23.6.
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Îmi voi lua* înapoi grâul la tim-
pul lui şi mustul la timpul rânduit
şi voi smulge lâna Mea şi inul
Meu, care i-ar fi acoperit goli-
ciunea.
Şi acum îi voi descoperi* des

trăbălareaa înaintea ochilor iubi-
ţilor ei şi nimeni n-o va scăpa din
mâna Mea.
Şi voi face* să înceteze toată

veselia ei, sărbătorile** ei, lunile
cele noi ale ei şi sabatele ei şi
toate adunările ei de sărbătoare.
Şi voi nimici viţa ei şi smo-

chinul ei despre care a zis*: «A-
ceştia sunt plăţile mele, pe care
mi le-au dat iubiţii mei!» Şi le
voi face** o pădure şi fiarele câm-
pului le vor mânca.
Şi voi cerceta asupra ei zilele

baalilor, în care le ardea tămâie
şi se împodobea* cu ineleleb ei şi
cu bijuteriile ei şi mergea după
iubiţii ei, iar pe Mine M-a uitat�,
zice DDDDDomnul.

" �De aceea, iată, o voi ade-
meni şi o voi duce* în pustiu şi
voi vorbi inimii ei.
Şi de acolo îi voi da viile ei,

şi valea Acor* ca uşă a speranţei;
şi va cântac acolo ca în zilele ti-
nereţii** ei şi ca în ziua când s-a
suit� din ţara Egiptului�.

�Şi va fi aşa: în ziua aceea�,
zice DDDDDomnul, �Îmi vei zice: «So-
ţul meud» şi nu Mă vei mai
numi: «Stăpânul meue»�.

�Pentru că voi îndepărta*
numele baalilor din gura ei şi nu
vor mai fi amintiţi pe numele lor.

" Şi în ziua aceea voi face
legământ* pentru ei cu fiarele
câmpului şi cu păsările cerurilor
şi cu târâtoarele pământului.
Şi voi zdrobi din ţară arcul** şi
sabia şi războiul; şi-i voi face
să locuiască� în siguranţă�.

�Şi te voi logodi cu Mine pen-
tru totdeauna; şi te voi logodi cu

3

*Ier. 31.33;
31.34.
Ioan 17.3.

*Zah. 8.12.

*Cap. 1.4.

*Ier. 31.27.
Zah. 10.9.
**Cap. 1.6.
�Cap. 1.10.
Zah. 13.9.

*Cap. 1.2.
**Ier. 3.20.

*Deut. 21.13.

*Cap. 10.3.
**Ex. 28.6.
�Jud. 17.5.

*Ier. 50.4,5.
Cap. 5.6.
**Ier. 30.9.
Ezec. 37.24.

*Is. 1.18;
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Ier. 25.31.
Cap. 12.2.
Mica 6.2.
**Ier. 4.22; 5.4
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a Sau �nebunia�    b Sau �inelele de nas� sau �cerceii�    c Sau �va răspunde�
d Ebr. �Işi�    e Ebr. �Baali�    f Dumnezeu seamănă sau Sămânţa lui Dumnezeu
g Jumătate de omer    h Sau �statuie�    i Sau �tremurând�

4 Neştiinţa şi
nelegiuirea
poporului

Păcatul lui
Israel,

îndreptăţirea
şi iertarea
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Jurământula şi minciuna şi
uciderea şi furtul şi adulterul
s-au răspândit şi sângele atinge
sânge.

Pentru aceasta ţara jeleşte* şi
oricine locuieşte în ea va lân-
cezi**, cu fiarele câmpului şi cu
păsările cerurilor. Da, chiar peş-
tii mării vor fi îndepărtaţi.

" Dar nimeni să nu se certe
şi nimeni să nu mustre, pentru că
poporul tău este asemenea celor
care se ceartă* cu preotul.
Şi tu te vei poticni ziua*

şi  profetul se va poticni cu tine
noaptea; şi o voi nimici pe ma-
ma ta.

" �Poporul Meu* este nimicit
din lipsa cunoştinţei. Pentru că ai
respins cunoştinţa şi Eu te voi res-
pinge, ca să nu-Mi fii preot; pen-
tru că ai uitat legea Dumnezeului
tău, voi uita şi Eu pe fiii tăi.

Cu cât* s-au înmulţit, cu atât
au păcătuit împotriva Mea: le
voi schimba gloria** în ruşine.

Ei se hrănesc cu păcatul
poporului Meu şi sufletul lor
doreşte nelegiuirea lor.
Şi ca poporul, aşa va fi şi preo-

tul*; şi voi cerceta căile lor împo-
triva lor şi le voi răsplăti faptele.
Şi vor mânca* şi nu se vor

sătura; vor curvi şi nu se vor în-
mulţi, pentru că au încetat să ţină
seama de DDDDDomnul.

Curvia şi vinul şi mustul iau
minteab*.

" Poporul Meu îşi întreabă
lemnul* şi toiagul lor le vorbeşte,
pentru că duhul curviei** îi ră-
tăceşte şi au comis adulter, de-
parte de Dumnezeul lor.

Ei jertfesc* pe vârfurile mun-
ţilor şi ard tămâie pe dealuri, sub
stejar şi plop şi terebint, pentru
că umbra lor este bună; de ace-
ea** fiicele voastre curvesc şi
nurorilec voastre comit adulter.

Nu voi pedepsi pe fiicele
voastre când curvesc, nici pe nu-
rorile voastre când comit adulter;
pentru că ei înşişi se trag la o
parte cu curvele şi jertfesc cu
prostituatele. Şi poporul care nu
înţelege* aleargă spre distrugered.

"  Chiar dacă tu, Israele,
curveşti, măcar Iuda să nu se
facă vinovat! Şi nu vă duceţi* la
Ghilgal, nici nu vă suiţi la Bet-A-
vene**, nici nu juraţi�: «Viu este
DDDDDomnul!»

Pentru că Israel s-a împotri-
vit* ca o juncană îndărătnică.
Acum DDDDDomnul îi va paşte ca pe
un miel în loc larg.

Efraim s-a alipit de idoli: lă-
saţi-l*!

Băutura lor este acră; se de-
dau în totul curviei, conducătoriif*
lui iubesc cu patimă ruşinea.

Vântul* l-a învăluit în ari-
pile lui, şi ei se vor ruşina** de
jertfele lor.

! Ascultaţi aceasta, preoţilor,
şi luaţi aminte, casă a lui Israel!
Şi pleacă urechea, casă a împă-
ratului! Pentru că asuprag voastră
este judecata aceasta; pentru că
aţi fost un laţ* la Miţpa şi o
cursă întinsă pe Tabor.
Şi ei s-au cufundat* în strică-

ciunea necredinţeih, dar Eu îi voi
mustra pe toţi.

Eu cunosc* pe Efraim, şi Is-
rael nu este ascuns de Mine; pen-
tru că acum, Efraime, tu ai
curvit**, Israel s-a întinat.

Faptele lor nu-i lasă să se în-
toarcă la Dumnezeul lor; pentru
că duhul curviei* este în mijlocul
lor şi ei nu cunosc pe DDDDDomnul.
Şi mândria* lui Israel mărtu-

riseşte înaintea feţei lui, de aceea
Israel şi Efraim vor cădea prin
nelegiuirea lor; chiar şi Iuda va
cădea cu ei.

Vor merge* cu turmele lor şi
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cu cirezile lor să-L caute pe
DDDDDomnul, dar nu-L vor găsi; El S-a
retras de la ei.

S-au purtat cu necredincio-
şie* împotriva DDDDDomnului, pentru
că au născut copii străini! Acum
luna** nouă îi va înghiţi cu moş-
tenirile lor.

Sunaţi* din trâmbiţă în Ghibea,
din corn în Rama! Sunaţi** tare în
Bet-Aven�: înapoia ta��, Be-
niamine!

Efraim va fi un pustiu în ziua
mustrării; am făcut cunoscut prin-
tre seminţiile lui Israel ce este
sigur.

Căpeteniile lui Iuda sunt ase-
menea celor care mută* semnele
de hotar; voi vărsa mânia Mea
asupra lor ca apa.

Efraim este asuprit*, sfărâmat
prin judecată, pentru că de bună-
voie a umblat după porunca**
omului.

De aceea Eu sunt ca molia
pentru Efraim şi ca putrezirea*
pentru casa lui Iuda.

" Când Efraim şi-a văzut boa-
la şi Iuda rana*, atunci Efraim a
mers în Asiria** şi a trimis la îm-
păratul� Iareb; dar acela n-a pu-
tut să vă vindece, nici să vă în-
depărteze rana voastră.

Pentru că voi fi* ca un leu
pentru Efraim şi ca un pui de leu
pentru casa lui Iuda; Eu, chiar
Eu voi sfâşia** şi Mă voi înde-
părta; voi răpi şi nu va fi cine
să vă scape.

Mă voi duce, Mă voi întoarce
la locul Meu, până îşi vor re-
cunoaşte* vina şi vor căuta faţa
Mea. În strâmtorarea** lor Mă
vor căuta stăruitora�.

�Veniţi şi să ne întoarcem la
DDDDDomnul! Pentru că El a sfâşiat*,
şi El ne va vindeca**; El a lovit,
şi El ne va lega rana.

În două zile ne va reda viaţab;
a treia zi ne va ridica* şi vom trăi

înaintea feţei Lui.
Şi vom cunoaşte*, vom căuta

să-L cunoaştem pe DDDDDomnul; ară-
tarea Lui este sigură ca zorile** şi
El va veni� la noi ca ploaia��, ca
ploaia târzie care adapă pământul�.

! �Ce* să-ţi fac, Efraime? Ce
să-ţi fac, Iudo? Pentru că bună-
tatea voastră este ca norul** de
dimineaţă şi ca roua care trece
curând.

De aceea i-am cioplitc prin
profeţi*; i-am ucis prin cuvintele**
gurii Mele, şi judecata Mea se ara-
tă ca luminad.

Pentru că bunătateae* Îmi
place, şi nu jertfa**; şi cunoştin-
ţa� lui Dumnezeu, mai mult decât
arderile-de-tot!

Dar ei, ca Adam, au călcat*
legământul; acolo s-au purtat cu
necredincioşie** împotriva Mea.

" Galaad* este cetatea lucră-
torilor nelegiuirii, ea este plină de
urme de sânge.
Şi cum pândeşte o ceată de

hoţi pe cineva, aşa ucide tagma
preoţilor* pe drumul Sihemului;
da, ei comit necurăţii.

Am văzut un lucru înfiorător*
în casa lui Israel: curvia** lui Efra-
im este acolo, Israel s-a întinat.
Şi pentru tine, Iudo, este hotă-

rât* un seceriş, când voi întoar-
ce** captivitatea poporului Meu.

Când am vrut să vindec pe
Israel, atunci s-a descoperit ne-
legiuirea lui Efraim şi răutatea
Samariei. Pentru că ei practică
înşelăciune*; şi hoţul intră şi cea-
ta tâlharilor jefuieşte afară.
Şi ei nu-şi zic în inima lor că

Eu ţin minte* toată răutatea lor.
Acum faptele** lor îi împresoa-
ră; ele sunt înaintea� feţei Mele�.

Ei desfată pe împărat cu rău-
tatea lor şi pe căpetenii cu minciu-
nile* lor.

Toţi* comit adulter, ca un cup-
tor încălzit de brutar: el încetează
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să aţâţe focul după ce a frămân-
tat aluatul până s-a dospit.

În ziua împăratului nostru, că-
peteniile s-au îmbolnăvit de a-
prinderea vinului; el a întins mâna
sa batjocoritorilor.

Pentru că inima le este ca un
cuptor, când stau la pândă. Bruta-
rul lor doarme toată noaptea; di-
mineaţa arde ca un foc învăpăiat.

�Toţi sunt aprinşi ca un cup-
tor şi sfâşie pe judecătorii lor.
Toţi împăraţii* lor au căzut**;
nimeni� dintre ei nu strigă către
Mine.

" Efraim se amestecă* împre-
ună cu popoarele; Efraim este o
turtă neîntoarsă.

Străinii* i-au mâncat puterea
şi el nu ştie; da, peri albi s-au ivit
ici şi colo pe el şi el nu ştie.
Şi mândria* lui Israel mărtu-

riseşte înaintea feţei lui. Şi, cu toa-
te acestea, ei nu se întorc** la
DDDDDomnul Dumnezeul lor, nici nu-L
caută.
Şi Efraim* a ajuns ca o porum-

biţă proastă, fără priceperea. Ei
cheamă Egiptul**, merg în Asiria.

Când vor merge, Îmi voi în-
tinde* plasa asupra lor, îi voi do-
borî ca pe păsările cerurilor; îi
voi pedepsi, după cum a auzit**
adunarea lor.

" Vai de ei, pentru că au ră-
tăcit de la Mine! Pierzare lor!
pentru că s-au răzvrătit împotriva
Mea. Şi Eu voiam să-i răscum-
păr*, dar ei spun minciuni împo-
triva Mea.
Şi n-au strigat* către Mine în

inima lor, când urlau în paturile
lor. Se adună pentru grâu şi must;
s-au abătut de la Mine.

Eu i-am deprins, în adevăr,
le-am întărit braţele, dar ei plănu-
iesc răul împotriva Mea.

Se întorc*, dar nu la Cel Prea-
înalt; sunt ca un arc** înşelător.
Căpeteniile lor vor cădea prin

sabie, din cauza furiei� limbii
lor; aceasta va fi batjocura lor
în ţara Egiptului��.

!Pune trâmbiţa* la gura ta!
El vine ca un vultur** împotriva
casei DDDDDomnului, pentru că au
călcat� legământul Meu şi s-au
răzvrătit împotriva legii Mele.

Vor striga* către Mine: «Dum-
nezeul meu, noi Te cunoaştem**,
noi, Israel!»

Israel a lepădat binele; vrăj-
maşul îl va urmări.
Şi-au pus* împăraţi, dar nu

prin Mine; au făcut căpetenii şi
Eu n-am ştiut; şi-au făcut idoli
din argintul** lor şi din aurul
lor, ca să fie nimiciţi.

Samario, viţelul tău te-a lepă-
dat; mânia Mea s-a aprins îm-
potriva lor; până când* vor fi ei
incapabili de curăţieb?

Pentru că din Israel este şi
acesta: un meşter l-a făcut, şi el
nu este Dumnezeu; pentru că viţe-
lul Samariei va fi sfărâmat.

Pentru că au semănat* vânt
şi vor secera furtună. Nu este nici
un fir de grâu; dacă ar răsări, n-ar
da făină; şi dacă ar da, străinii**
o vor înghiţi negreşit.

Israel este înghiţit*: acum sunt
printre naţiuni ca un vas** în care
nu-ţi găseşti plăcerea.

" Pentru că s-au suit* în Asi-
ria ca un măgar sălbatic**, sin-
guratic; Efraim şi-a tocmit� iu-
biţic.

Da, deşi au dat ei daruri prin-
tre naţiuni, acum îi voi aduna* şi
vor începe să fie strâmtoraţi subd

asuprirea împăratului căpete-
niilor**.

" Pentru că Efraim a înmul-
ţit* altarele, ca să păcătuiască, al-
tarele** îi vor fi pentru a păcătui.

I-am scris mulţimea* de lu-
cruri ale legii Mele; ele sunt so-
cotite ca un lucru străin.

Ei înjunghie* carne pentru
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jertfele darurilor Mele şi o mă-
nâncă; DDDDDomnul nu găseşte plă-
cere** în ele; acum El Îşi va
aminti� de nelegiuirea lor şi va
cerceta păcatele lor; ei se vor în-
toarce�� în Egipt.

Dar* Israel a uitat pe Crea-
torul** său şi construieşte� pa-
latea; şi Iuda a înmulţit cetăţile
întărite. Dar Eu voi trimite�� foc
asupra cetăţilor lui şi va mistui
palatele lor�.

�Nu te bucura, Israele, săltând
de veselie, ca popoarele; pentru
că tu ai curvit*, depărtându-te
de Dumnezeul tău; ai iubit plata
unei curve** în toate ariile de grâu.

Aria* şi teascul nu-i vor hrăni
şi mustul le va lipsib.

Nu vor rămâne în ţara* DDDDDom-
nului, ci Efraim** se va întoarce
în Egipt; şi vor mânca� ce este
necurat în Asiria��.

Nu vor turna* daruri de vin
DDDDDomnului şi jertfele** lor nu-I
vor fi plăcute; le vor fi ca pâi-
nea� celor îndureraţi. Toţi cei care
vor mânca din ea se vor întina;
pentru că pâinea lor va fi pentru��
sufletul lor; nu va intra în casa
DDDDDomnului.

"  Ce veţi face în ziua de
adunare* şi în ziua sărbătorii
DDDDDomnului?

Pentru că, iată, au plecat din
cauza nimicirii: Egiptul* îi va a-
duna, Mofulc îi va înmormânta.
Urzica va stăpâni lucrurile lor
plăcute de argint**; spini vor fi
în corturile lor.

Au venit zilele cercetării, au
venit zilele răsplătirii. Israel va
cunoaşte aceasta: profetul este
un nebun, omul inspiratd* este ie-
şit din minţi, din cauza mărimii ne-
legiuirii tale şi a vrăjmăşiei tale
celei mari.

Efraim este un paznic* alături
de Dumnezeul meu. Profetul este
un laţ de păsărar pe toate căile

lui, vrăjmăşie în casa Dumne-
zeului său.

S-au stricat* profund, ca în
zilele Ghibei**. El Îşi va aminti�
de nelegiuirea lor, le va cerceta
păcatele�.

"  �Ca pe nişte struguri în
pustiu, aşa am găsit pe Israel;  ca
pe cele dintâi roade* ale smochi-
nului am văzut pe părinţii voştri
la început**; ei au mers la Baal-
Peor� şi s-au consacrat�� acestei
ruşini*� şi au ajuns�* urâciuni
ca şi iubitul lor.

Cât despre Efraim, gloria lor
va zbura ca o pasăre; nu va fi
nici naştere, nici sarcină, nici ză-
mislire!

Chiar dacă* şi-ar creşte co-
piii, totuşi Eu îi voi lipsi** de
ei, ca nici un bărbat să nu rămâ-
nă; şi vai� de ei, când Mă voi
depărta�� de ei!

Efraim, cum am văzut, era ca
Tirul* sădit în loc plăcute; dar
Efraim îşi va aduce** copiii îna-
intea ucigaşului�.

" �Dă-le, DDDDDoamne! ... Ce să
le dai? ... Dă-le pântece* care să
piardă sarcina şi sâni seci!�

�Toată răutatea lor este în
Ghilgal*; pentru că acolo i-am
urât. Din cauza răutăţii** fapte-
lor lor îi voi alunga din casa
Mea; nu-i voi mai iubi; toate
căpeteniile� lor sunt răzvrătite.

Efraim este bătut*. Rădăcina
lor s-a uscat; nu vor face rod. Şi
chiar dacă ar naşte**, voi omorî
rodul iubit� al pântecelui lor�.

�Dumnezeul meu i-a lepădat,
pentru că nu L-au ascultat; şi
ei vor rătăci* printre naţiuni.

Israel este o viţă necurăţită*
de uscături, el aduce rod pentru
sinef; după belşugul rodului său
şi-a înmulţit altarele**; după bu-
nătatea pământului său şi-au fă-
cut stâlpi� frumoşig.

Inima lor este împărţită*;
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**Is. 5.6;
32.13; 34.13.
Cap. 10.8.

*Ezec. 13.3.
Mica 2.11.
Ţef. 3.4.

*Ier. 6.17;
31.6.
Ezec. 3.17;
33.7.
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**Deut. 28.41;
28.62.
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**Vers. 13.
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acum vor fi găsiţi vinovaţi. El
le va dărâma altarele, le va distruge
stâlpii.

Pentru că acum* ei zic: «Noi
n-avem împărat, pentru că nu
ne-am temut de DDDDDomnul. Şi ce
poate face împăratul pentru noi?»

" Ei rostesc cuvinte, jură fals
când fac un legământa. De aceea
şi judecata răsare* ca o cucută
în brazdele ogorului.

Locuitorii Samariei se vor te-
me de viţelulb* din Bet-Aven**;
pentru că poporul său va plânge
pentru el şi preoţii lui idolatri�
vor tremura pentru el, pentru
gloria�� lui, pentru că s-a depăr-
tat de la el.

Da, el însuşi va fi dus în Asi-
ria*, ca tribut împăratului** Ia-
reb. Efraim va fi acoperit� de ru-
şine şi Israel se va ruşina de
sfatul�� său.

" Cât despre Samaria*, îm-
păratul ei va pieri ca spumac pe
suprafaţa apei.
Şi înălţimile* din Aven, pă-

catul** lui Israel, vor fi nimicite;
spinul� şi ciulinul vor creşte pe
altarele lor. Şi vor zice munţi-
lor��: «Acoperiţi-ne!» şi dealu-
rilor: «Cădeţi peste noi!»�

" �Dind zilele Ghibei* ai pă-
cătuit, Israele! Acolo au stat ei;
lupta** împotriva fiilor nelegiui-
rii nu i-a ajuns în Ghibea.

Îi voi pedepsi după plăcerea
Mea*; şi popoarele se vor adu-
na** împotriva lor, când vor fi le-
gaţi pentru cele două nelegiuiri
ale lore.
Şi Efraim este o juncană*

dresată, căreia îi place să treieref

grâul; am trecut un jug peste
grumazul ei frumos: voi face pe
Efraim să tragă, Iuda va ara, Ia-
cov va sfărâma bulgării lui.

Semănaţi* pentru voi înşivă
în dreptate, seceraţi potrivit cu în-

durarea; desţeleniţi-vă** un pă-
mânt noug! Pentru că este timpul
să căutaţi pe DDDDDomnul, până va
veni şi va ploua dreptate peste voi.

Aţi arat* răutate, aţi secerat
nedreptate, aţi mâncat rodul min-
ciunii, pentru că te-ai încrezut în
calea ta, în mulţimea vitejilor tăi.

De aceea* o zarvă se va ridi-
ca printre popoarele tale şi toate
cetăţuiele tale vor fi dărâmate,
cum a dărâmat Şalman Bet-Ar-
belul** în ziua luptei: mama a
fost sfărâmată în bucăţi împreună
cu copiii.

Aşa vă va face vouă Betelul
pentru răutatea voastră cea ma-
reh. În zorii dimineţii, împăratul
lui Israel va fi nimicit* cu desă-
vârşire.

! Când Israel* era tânăr, l-am
iubit, şi am chemat** pe fiul Meu�
din Egipt.

Cu cât îi chemau profeţii,
cu atât se depărtau de ei: jert-
feau* baalilor şi ardeau tămâie
chipurilor cioplite.

Totuşi Eu l-am învăţat* pe E-
fraim să umble � El îi lua în braţe
� dar ei n-au cunoscut că Eu** îi
vindecam.

I-am tras* cu legături ome-
neşti, cu funii de iubire. Şi le-am
fost asemenea celor care ridică**
jugul de pe grumazurilei lor şi cu
blândeţe le-am dat� să mănânce.

El nu se va întoarce în ţara*
Egiptului, ci asirianul va fi împă-
ratul lui, pentru că au refuzat să
se întoarcă** la Mine.
Şi sabia va da ocol în cetă-

ţile lui şi-i va strica zăvoarele şi
le va mistui, din cauza sfaturi-
lor* lor.
Şi poporul Meu este încli-

nat* să se depărteze de Mine;
deşi sunt chemaţi** la Cel Prea-
înalt, nimeni nu-L înalţă.

" Cum* să te părăsescj, Efrai-
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*Cap. 2.15.
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*2 Împ. 17.16
Cap. 2.13;
13.2.
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9.3.
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me? Cum să te predau, Israele?
Cum să te fac ca Adma**? Cum
să te aşez ca Ţeboimul? Inima�
Mea s-a întorsa în Mine, îndură-
rile Mele s-au aprins toate îm-
preună.

Nu voi împlini aprinderea
mâniei Mele, nu voi mai distruge
pe Efraim, pentru că Eu sunt
Dumnezeu*, şi nu om, Cel Sfânt
în mijlocul tău, şi nu voi veni cu
mânieb.

Ei vor merge după DDDDDomnul;
El va răcni* ca un leu; când El
va răcni, fiii vor veni tremurândc

de la apusd**.
Vor veni tremurândc din E-

gipt, ca o pasăre şi ca o porum-
biţă* din ţara Asiriei. Şi-i voi fa-
ce să locuiască** în casele lor�,
zice DDDDDomnul.

e" �Efraim* Mă înconjoară
cu minciună şi casa lui Israel cu
înşelăciune; dar Iuda încă umblă
cu Dumnezeu şi cu lucrurile sfin-
te ale adevăruluif.

Efraim* se hrăneşte cu vânt
şi urmăreşte vântul de răsărit;
toată ziua înmulţeşte minciunile
şi pustiirea; şi ei fac legământ**
cu Asiria, şi untdelemnul� este
dus în Egipt.

DDDDDomnul* are o judecată şi cu
Iuda şi va cerceta pe Iacov după
căile lui; îi va răsplăti după fap-
tele lui.

În pântece, el a apucat căl-
câiul* fratelui său şi în tăria lui
s-a luptat** cu Dumnezeu.

Da, s-a luptat cu Îngerul şi a
învins; el a plâns şi i-a făcut ce-
rere. L-a găsit în Betel* şi acolo
El a vorbit cu noi,

chiar DDDDDomnul Dumnezeul oştiri-
or; DDDDDomnul este amintirea* lui.

Iar tu*, întoarce-te la Dumne-
zeul tău! Păzeşte îndurarea şi ju-

decata şi aşteaptă** pe Dumne-
zeul tău neîncetat!

" El este negustorg, în mâna
lui sunt cântare* ale înşelăciunii; îi
place să asupreascăh.
Şi Efraim a zis: «Totuşi am

ajuns bogat*, mi-am dobândit
avere; în toate ostenelile mele
nu vor găsi nici o nelegiuire sau
păcat».

Dar Eu*, DDDDDomnul Dumnezeul
tău, din ţara Egiptului, te voi face
din nou să locuieşti** în corturi,
ca în zilele adunării de sărbătoare.
Şi Eu am vorbit* profeţilor şi

am înmulţit viziunile şi prin pro-
feţii am vorbit în asemănări.

Dacă  în Galaad* este nele-
giuire, cu adevărat ei sunt deşer-
tăciunej. În Ghilgal** jertfesc tauri,
şi altarele� lor sunt ca nişte grămezi
de pietre în brazdele ogorului.
Şi Iacov a fugit* în ţinutul Si-

rieik şi Israel a slujit pentru o feme-
ie; şi pentru o femeie** a păzit oi.
Şi printr-un profet* a scos

DDDDDomnul pe Israel din Egipt şi prin-
tr-un profet a fost păstratl.

Efraim* L-a întărâtat la mânie
foarte amar; Domnul său va lăsa
sângele lui asupra lui şi îi va răs-
plăti** ruşinea.

Când vorbea Efraim, era spai-
mă; el se înălţa în Israel. Dar s-a
făcut vinovat* prin Baal şi a murit.
Şi acum ei păcătuiesc tot mai

mult şi şi-au făcut chipuri tur-
nate din argintul* lor, idoli după
pricepeream lor, toate sunt lucra-
rea meşterilor. Ei zic despre ele:
«Oamenii care jertfesc să sărute**
viţeii».

De aceea vor fi ca norul de
dimineaţă* şi ca roua care trece
curând, ca pleava** spulberată
de vârtejul din arie şi ca fumul
printre zăbrele.
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Totuşi Eu* sunt DDDDDomnul Dum-
nezeul tău, din ţara Egiptului, şi
tu n-ai cunoscut alt** Dumnezeu
decât pe Mine; şi nu este salvator
în afară de Mine.

Eu te-am cunoscut* în pustiu, în
ţara** uscăciunii.

Cât despre păşunea* lor, ei
s-au săturat; s-au săturat şi li s-a
înălţat inima. De aceea M-au
uitat**.
Şi Eu le voi fi ca un leu*; îi

voi pândi ca un leopard** pe cale.
Îi voi întâmpina ca o ursoai-

că* lipsită de puii ei şi le voi sfâ-
şia învelitoarea inimii; şi acolo îi
voi înghiţi ca o leoaică. Fiarele
câmpului îi vor sfâşia.

" Este spre distrugerea* ta,
Israele, că eşti împotriva Mea, îm-
potriva ajutorului** tău.

Unde este deci împăratul tău,
ca să te salveze* în toate cetăţile
tale? Şi unde sunt judecătorii tăi,
despre care ai zis**: «Dă-mi
împărat şi căpetenii»?
Ţi-am dat un împărat* în

mânia Mea şi l-am luat în furia
Mea.

" Nelegiuirea* lui Efraim este
strânsă, păcatul lui este păstrat.

Durerile unei femei la naşte-
re* vor veni peste el; este un fiu**
neînţelept; pentru că la timpul
naşteriia copiilor, el nu era acolo.

Îi voi scăpa din mâna Lo-
cuinţei* morţilor, îi voi răscum-
păra din moarte. Moarte, unde**
sunt plăgileb tale?c Locuinţă a
morţilor, unde este distrugerea
ta?d Pocăinţa� va fi ascunsă de
ochii Mei!

"  Deşi va fi roditor* între
fraţii lui, un vânt de răsărit**
va veni, vântul DDDDDomnului se va
ridica din pustiu şi izvorul lui se
va usca şi fântâna lui va seca;
el va prăda comoara tuturor

vaselor de preţ.
Samaria îşi va purta vinae,

pentru că s-a răzvrătit* împo-
triva Dumnezeului ei. Vor cădea
prin sabie**; pruncii lor vor fi
sfărâmaţi în bucăţi şi femeile
lor însărcinate vor fi spintecate�.

!  Israele, întoarce-te* la
DDDDDomnul Dumnezeul tău! Pentru
că ai căzut** prin nelegiuirea ta.

Luaţi cu voi cuvinte şi întoar-
ceţi-vă la DDDDDomnul. Ziceţi-I: �Iar-
tă* toată nelegiuirea şi primeş-
te-ne cu milăf şi-Ţi vom aduce
lauda buzelor** noastreg.

Asiria* nu ne va salva; nu
vom călări** pe cai şi nu vom
mai zice� către lucrarea mâinilor
noastre: «Dumnezeul nostru!»,
pentru că�� la Tine găseşte în-
durare orfanul�.

" �Voi vindeca necredinţa*
lor, îi voi iubi** nestingherit; pen-
tru că mânia Mea s-a întors de
la el.

Voi fi ca roua* pentru Israel;
va înflori ca un crin şi îşi va în-
tări rădăcinile ca Libanul.

Ramurile lui se vor întinde şi
măreţia lui va fi ca măslinul* şi
mireasma** lui ca Libanul.

Ei se vor întoarce şi vor şe-
dea* la umbra lui; vor reînvia
ca grâul şi vor înflori ca viţa,
faima lor va fi ca a vinului din
Liban.

" Efraim va zice: «Ce mai
am* eu a face cu idolii?» � Eu
îi voi răspunde** şi voi privi
spre el. � «Eu sunt ca un chiparos
verde!» � «Din Mine vine rodul�
tău»�.

" Cine este înţelept* şi va
înţelege acestea? priceput şi le
va cunoaşte? Căci căile DDDDDomnului
sunt drepte** şi cei drepţi vor
umbla pe ele, dar cei răzvrătiţi
vor cădeah pe ele.

*Is. 43.11.
Cap. 12.9.
**Is. 45.21.

*Deut. 2.7.
**Deut. 8.15;
32.10.

*Deut. 8.12;
8.14; 32.15.
**Cap. 8.14.

*Plân. 3.10.
Cap. 5.14.
**Ier. 5.6.

*2 Sam. 17.8
Pr. 17.12.

*Pr. 6.32.
Cap. 14.1.
Mal. 1.9.
**Vers. 4.

*Deut. 32.38.
Cap. 10.3.
Vers. 4.
**1 Sam. 8.5;
8.19.

*1 Sam. 8.7;
10.19; 15.22;
15.23; 16.1.
Cap. 10.3.

*Deut. 32.34.
Iov 14.17.

*Is. 13.8.
Ier. 30.6.
**Pr. 22.3.

*Is. 25.8.
Ezec. 37.12.
**1 Cor. 15.54;
15.55.
�Ier. 15.6.
Rom. 11.29.

*Gen. 41.52;
48.19.
**Ier. 4.11.
Ezec. 17.10;
19.12.
Cap. 4.19.
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Lc. 2.34.
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Cuvântul DDDDDomnului care a fost
către Ioela, fiul lui Petuel.

Ascultaţi aceasta, bătrânilor!
Şi plecaţi urechea, voi toţi locui-
torii ţării! A fost aceasta* în zile-
le voastre sau chiar în zilele pă-
rinţilor voştri?

Spuneţi-o* fiilor voştri; şi fiii
voştri, fiilor lor; şi fiii lor, unei alte
generaţii:

ce a lăsat lăcusta* rozătoare
a mâncat lăcusta cea mare; şi ce
a lăsat lăcusta cea mare a mâncat
lăcusta târâtoare; şi ce a lăsat lă-
custa târâtoare a mâncat omidab.

!  �Treziţi-vă, beţivilor, şi
plângeţi; şi urlaţi, toţi băutorii de
vin, din cauza mustului, pentru că
vi s-a luat* de la gură!

Pentru că o naţiune* s-a ridi-
cat asupra ţării Mele, puternică şi
fără număr. Dinţii ei sunt dinţi**
de leu şi are măsele de leoaică.

Mi-a făcut* via un pustiu şi
Mi-a cojit smochinul; l-a jupuit de
tot de coajă şi l-a aruncat: ramu-
rile lui au devenit albe.

Gemi* ca o fecioară încinsă cu
sac după soţul** tinereţii ei!�

Au încetat* darul de mâncare
şi darul de băutură din casa
DDDDDomnului; preoţii, slujitorii DDDDDom-
nului, se jelesc.

Câmpia este pustiită, pămân-
tul* jeleşte, pentru că grâul este
pustiit, mustul** a secatc, untde-
lemnul lâncezeşte.

! Ruşinaţi-vă*, lucrători ai
pământului, urlaţi, viticultorilor,
pentru grâu şi pentru orz, pen-
tru că secerişul câmpului este
pierdut!

Via* s-a uscat şi smochinul
lâncezeşte, rodiul, palmierul de
asemenea, şi mărul; toţi copacii
câmpului s-au uscat, pentru că a

încetatd bucuria** din mijlocul
fiilor oamenilor.

! Încingeţi-vă* cu sac şi plân-
geţi, preoţilor! Urlaţi, slujitori ai
altarului! Veniţi, petreceţi noap-
tea în sac, slujitori ai Dumne-
zeului meu! Pentru că darul de
mâncare** şi darul de băutură au
fost îndepărtate din casa Dum-
nezeului vostru.

Sfinţiţi un post*, anunţaţi o
adunare solemnă**, adunaţi pe
bătrâni, pe toţi� locuitorii ţării la
casa DDDDDomnului Dumnezeului
vostru şi strigaţi către DDDDDomnul.

!  �Vai, ce zi*!� Pentru că
ziua** DDDDDomnului este aproape şi
va veni ca o nimicire de la Cel
Atotputernic.

Nu ni s-a luat hrana dinain-
tea ochilor noştri, bucuria* şi
veselia din casa Dumnezeului
nostru?

Seminţele putrezesc sub bul-
gării lor; grânarele sunt pustiite,
hambarele sunt surpate, pentru
că grâul s-a uscat.

Cum gem* animalele! Cire-
zile de vite rătăcesc, pentru că nu
este păşune pentru ele; se chinuie
şi turmele de oi.

Către* Tine, DDDDDoamne, voi
striga, pentru că focul** a mistuit
păşunile pustiului şi flacăra a ars
toţi copacii câmpului.

Chiar şi fiarele câmpului stri-
gă* către Tine, pentru că au se-
cat** pâraiele de apă şi focul a
mistuit păşunile pustiului.

" �Sunaţi* din trâmbiţăe în
Sion şi sunaţi** alarma pe mun-
tele Meu cel sfânt; să tremure
toţi locuitorii ţării, pentru că vine
ziua� DDDDDomnului, pentru că se
apropie!

O zi de întuneric* şi de întu-

IOEL

*Cap. 2.2.

*Ps. 78.4.

*Deut. 28.38.
Cap. 2.25.

*Is. 32.10.

*Pr. 30.25-27
Cap. 2.2,11;
2.25.
**Apoc. 9.8.

*Is. 5.6.

*Is. 22.12.
**Pr. 2.17.
Ier. 3.4.

*Vers. 13.
Cap. 2.14.

*Ier. 12.11;
14.2.
**Is. 24.7.
Vers. 12.

*Ier. 14.3,4.

*Vers. 10.
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Invazia de
lăcuste

**Ps. 4.7.
Is. 9.3;24.11.
Ier. 48.33.

*Ier. 4.8.
Vers. 8.
**Vers. 9.

*2 Cr. 20.3,4
Cap. 2.15,16
**Lev. 23.36
�2 Cr. 20.13.

*Ier. 30.7.
**Is. 13.6,9.
Cap. 2.1.

*Deut. 12.6;
12.7; 16.11;
16.14,15.

*Osea 4.3.

*Ps. 50.15.
**Ier. 9.10.
Cap. 2.3.

*Iov 38.41.
Ps. 104.21;
145.15.
**1 Împ. 17.7;
18.5.

*Ier. 4.5.
Vers. 15.
**Num. 10.5,9
�Cap. 1.15.
Obad. 15.
Ţef. 1.14,15.

*Amos 5.18;
5.20.
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Apropierea
zilei

Domnului

a Yahve este Dumnezeu    b Diferite specii de lăcuste sau diferite stadii de
creştere ale lăcustei    c Sau �a ajuns de ruşine�    d Lit. �s-a uscat�    e Sau �corn�
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necime, o zi de nori şi de negură
deasă; ca zorile se revarsă peste
munţi un popor numeros** şi
puternic, cum� n-a mai fost
niciodată şi nici nu va mai fi după
el, generaţii şi generaţii�.

! Focul* mistuie înaintea lui
şi flacăra arde înapoia lui; ţara
este ca grădina Edenului** îna-
intea lui şi un pustiu� părăsita

înapoia lui; da, şi nimic nu sca-
pă de el.

Înfăţişarea lor este ca* înfă-
ţişarea cailor şi, ca nişte călăreţi,
aşa aleargă,

sar ca vuietul* de care pe
vârfurile munţilor, ca zgomotul
flăcării de foc care mistuie mi-
riştea, ca un popor puternic**
aşezat în linie de bătaie.

Înaintea lor popoarele tremu-
ră, toate feţele pălesc*.

Aleargă ca vitejii, se suie pe
zid ca bărbaţii de război şi merg
fiecare pe căile lui şi nu rup rân-
durile lor
şi nu se împing unul pe altul.

Fiecare merge pe calea lui; şi se
aruncăb printre săgeţi şi nu se
rănescc.

Dau năvală asupra cetăţii,
aleargă pe zid, se suie în case,
intră* pe ferestre ca un hoţ**.

Pământul* se cutremură îna-
intea lor, cerurile se zguduie, soa-
rele** şi luna se întunecă şi ste-
lele îşi retrag strălucirea.
Şi DDDDDomnul face să se audă*

glasul Lui înaintea oştirii Sale**,
pentru că tabăra Lui este foarte
mare; pentru că cel care împli-
neşte cuvântul Său este puter-
nic�; pentru că ziua�� DDDDDomnu-
lui este mare şi foarte înfrico-
şătoare şi cine*� o poate îndura?

! �Totuşi chiar şi acum�, zi-
ce DDDDDomnul, �întoarceţi-vă* la
Mine cu toată inima voastră şi
cu post şi cu plâns şi cu jale!�
Şi sfâşiaţi-vă inima*, şi nu

hainele**, şi întoarceţi-vă la
DDDDDomnul Dumnezeul vostru, pen-
tru că El este milos� şi plin de în-
durare, încet la mânie şi de o mare
bunătate şi Se întoarce de la rău.

Cine ştie* dacă nu Se va în-
toarce şi-I va părea rău şi va lă-
sa după El o binecuvântare**, un
dar de mâncare� şi un dar de
băutură pentru DDDDDomnul Dum-
nezeul vostru?

!  Sunaţi* din trâmbiţăd în
Sion! Sfinţiţi un post**, anunţaţi
o adunare solemnă!�

Adunaţi poporul, sfinţiţi* adu-
narea, strângeţi** laolaltă pe bă-
trâni, adunaţi� pe copii şi pe
pruncii de la sân! Să iasă�� mire-
le din camera lui şi mireasa din
camera ei!

Să plângă preoţii, slujitorii
DDDDDomnului, între pridvor* şi altar,
şi să zică: �Cruţă**, DDDDDoamne, pe
poporul Tău şi nu da batjocurii
moştenirea Ta, ca să-i stăpâneas-
că naţiunilee! De ce� să se zică
printre popoare: «Unde este Dum-
nezeul lor?»�

! Atunci DDDDDomnul va fi gelos*
pentru ţara Lui şi va avea milă**
de poporul Său.
Şi DDDDDomnul va răspunde şi

va zice poporului Său: �Iată, Eu
vă trimit grâu* şi must şi unt-
delemn şi vă veţi sătura de ele. Şi
nu vă voi mai face de batjocură
printre naţiuni.
Şi voi îndepărta* de la voi pe

cel de la nord** şi-l voi împinge
în ţara cea stearpă şi pustie, cu
faţa spre� marea dinspre răsărit
şi cu spatele spre marea de la
apus��. Şi duhoarea lui se va ri-
dica şi mirosul lui respingător se
va sui, pentru că s-a înălţat pe
sine, ca să facă lucruri mari�.

Nu te teme, ţară! Bucură-te
şi veseleşte-te: pentru că DDDDDomnul
face lucruri mari.

Nu vă temeţi, animale ale
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**Cap. 1.6.
Vers. 5,11,25.
�Ex. 10.14.

*Cap. 1.19,20
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�Zah. 7.14.

*Apoc. 9.7.

*Apoc. 9.9.
**Vers. 2.

*Ier. 8.21.
Plân. 4.8.
Naum 2.10.

*Ier. 9.21.
**Ioan 10.1.

*Ps. 18.7.
**Is. 13.10.
Ezec. 32.7.
Cap. 2.31;
3.15.
Mt. 24.29.

*Ier. 25.30.
**Vers. 25.
�Ier. 50.34.
Apoc. 18.8.
��Ier. 30.7.
Amos 5.18.
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*Ps. 34.18;
51.17.
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2 Împ. 19.4.
Amos 5.15.
Iona 3.9.
Ţef. 2.3.
**Is. 65.8.
Hag. 2.19.
�Cap. 1.9,13.

*Num. 10.3.
Vers. 1.
**Cap. 1.14.

*Ex. 19.10,22
**Cap. 1.14.
�2 Cr. 20.13.
��1 Cor. 7.5.

*Ezec. 8.16.
Mt. 23.35.
**Ex. 32.11;
32.12.
Deut. 9.26-29
�Ps. 42.10;
79.10; 115.2.
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*Zah. 1.14;
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**Deut. 32.36
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a Lit. �pustiit�    b Sau �cad�    c Sau �nu se despart�    d Sau �corn�    e Sau �ca
să fie o batjocură a naţiunilor�

Întoarceţi-vă
la Mine!
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câmpului*: pentru că păşunile**
pustiului înverzesc, pentru că po-
mul îşi poartă rodul, smochinul
şi viţa îşi dau tăriaa.
Şi voi, fii ai Sionului, bucu-

raţi-vă* şi veseliţi-vă în DDDDDomnul
Dumnezeul vostru, pentru că El
vă dă ploaia** timpurie în drep-
tateb şi face să cadă pentru voi
ploaia, ploaia� timpurie şi ploaia
târziec, la începutul anotimpuluid.
Şi ariile se vor umple de grâu

şi teascurile se vor revărsa de must
şi de untdelemn.

�Şi vă voi da înapoi anii pe
care* i-a mâncat lăcusta cea ma-
re, cea târâtoare, şi omida, şi cea
rozătoare, oştirea** Mea cea ma-
re, pe care am trimis-o printre voi.
Şi veţi mânca* din belşug şi

vă veţi sătura şi veţi lăuda Nume-
le DDDDDomnului Dumnezeului vostru,
care a lucrat minunat cu voi; şi
poporul Meu nu se va mai ruşina
niciodată!
Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt

în mijlocul** lui Israel şi Eu�,
DDDDDomnul, sunt Dumnezeul vos-
tru şi nu este altul; şi poporului
Meu nu-i va mai fi ruşine nicio-
dată.

! Şi va fi aşa: după aceea*
voi turna** Duhul Meu peste
orice făpturăe. Şi fiii� voştri şi
fiicele�� voastre vor profeţi, bă-
trânii voştri vor visa vise, tinerii
voştri vor avea viziuni.
Şi chiar şi peste robi şi peste

roabe* voi turna Duhul Meu, în
zilele acelea.
Şi voi arăta minunif* în ce-

ruri şi pe pământ, sânge şi foc şi
stâlpi de fum.

Soarele* se va schimba în în-
tuneric şi luna în sânge, înainte**
de a veni ziua DDDDDomnului cea mare
şi înfricoşătoare�.

! Şi va fi aşa: oricine* va
chema Numele DDDDDomnului va fi
mântuit: pentru că în muntele**

Sionului şi în Ierusalim va fi eli-
berareg, după cum a zis DDDDDomnul,
printre cei rămaşi� pe care îi
va chema DDDDDomnul.

�Pentru că, iată, în zilele ace-
lea* şi în timpul acela, când voi
întoarce pe captiviih lui Iuda şi
ai Ierusalimului,

voi aduna* toate naţiunile şi
le voi coborî în Valea** lui Io-
safat; şi acolo voi intra� la jude-
cată cu ele pentru poporul Meu
şi pentru moştenirea Mea, Israel,
pe care l-au împrăştiat printre
naţiuni; şi ele şi-au împărţit ţara
Mea.
Şi au aruncat sorţ* pentru po-

porul Meu şi au dat un băiat
pentru o prostituată şi au vândut
o fată pentru vin şi l-au băut.
Şi voi, ce aveţi voi cu Mine,

tu, Tirule*, şi tu, Sidonule, şi toa-
te ţinuturile Filistiei? Vreţi să-Mi
daţi** o răsplată? Şi dacă vreţi
să-Mi răsplătiţi, Eu îndată, repe-
de voi întoarce răsplata voastră
asupra capului vostru, pentru că
aţi luat argintul Meu şi aurul
Meu şi aţi dus în templele voas-
tre comorile Mele cele preţioase.
Şi aţi vândut pe fiii lui Iuda
şi pe fiii Ierusalimului fiilor gre-
cilor, ca să-i îndepărtaţi de hota-
rul lor.

Iată, Eu îi voi ridica* din lo-
cul unde i-aţi vândut şi voi în-
toarce răsplata voastră asupra
capului vostru. Şi voi vinde pe
fiii voştri şi pe fiicele voastre
în mâna fiilor lui Iuda, şi ei îi
vor vinde sabeenilor*, o naţiune
îndepărtată**; pentru că DDDDDomnul
a vorbit�.

! Daţi* de ştire aceasta prin-
tre naţiuni! Pregătiţii războiul!
Treziţi pe viteji! Să se apropie
şi să se ridice toţi bărbaţii de
război!

Bateţi fiarele* voastre de
plug în săbii şi cosoarele voas-

*Cap. 1.18,20
**Cap. 1.19.
Zah. 8.12.

*Is. 41.16;
61.10.
Hab. 3.18.
Zah. 10.7.
**Lev. 26.4.
Deut. 11.14;
28.12.
�Iac. 5.7.

*Cap.1.4.
**Vers.11.

*Lev. 26.5,26
Ps. 22.26.
Mica 6.14.

*Cap. 3.17.
**Lev. 26.11;
26.12.
Ezec. 37.26-28
�Is. 45.5,21.
Ezec. 39.22;
39.28.

*Is. 44.3.
Ezec. 39.29.
Fap. 2.17-21.
**Zah. 12.10
Ioan 7.39.
�Is. 54.13.
��Fap. 21.9.

*1 Cor. 12.13
Gal. 3.28.

*Mt. 24.29.

*Is. 13.9,10.
Cap. 3.15.
Mt. 24.29.
Apoc. 6.12.
**Mal. 4.5.
*Rom. 10.13.
**Is. 46.13;
59.20.
Obad. 17.
Rom. 11.26.

�Is. 11.11,16
Ier. 31.7.
Mica 4.7.
Rom. 9.27.

*Ier. 30.3.
Ezec. 38.14.

*Zah. 14.2-4
**2 Cr. 20.26
Vers. 12.
�Is. 66.16.
Ezec. 38.22.

*Obad. 11.
Naum 3.10.

*Amos 1.6,9.
**Ezec. 25.15-17

*Is. 43.5,6;
49.12.
Ier. 23.8.

*Ezec. 23.42
**Ier. 6.20.

*Is. 8.9,10.
Ier. 46.3,4.
Ezec. 38.7.

*Is. 2.4.
Mica 4.3.
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a Sau �bogăţiile�    b Sau �cu măsură�; sau �din belşug�    c Ploaia de toamnă şi cea de primăvară    d Sau �în
prima lună�    e Lit. �carne�    f Sau �voi da semne�    g Sau �o scăpare�    h Lit. �captivitatea�    i Lit. �Sfinţiţi�

Pedepsirea
naţiunilor



949

IOEL

tre în suliţe! Cel slab** să zică:
�Sunt tare!�

Grăbiţi-vă* şi veniţi, voi, toa-
te naţiunile de jur-împrejur şi
adunaţi-vă! Acolo coboară-i pe
războinicii** Tăi, DDDDDoamne!

�Să se ridice naţiunile şi să se
suie în Valea lui Iosafat! Pentru
că acolo voi şedea, ca să judec*
toate naţiunile de jur-împrejur�.

! Puneţi* secera, pentru că
secerişul** este copt! Veniţi, co-
borâţi, pentru că teascul� este
plin, tocitoarelea se revarsă, pen-
tru că mare este răutatea lor!

Mulţimi, mulţimi în Valea
Hotărârii! Pentru că ziua* DDDDDom-
nului este aproape, în Valea Ho-
tărârii.

Soarele* şi luna se vor întu-
neca şi stelele îşi vor retrage stră-
lucirea.

! Şi DDDDDomnul va răcni* din
Sion şi va face să se audă glasul
Lui din Ierusalim. Şi cerurile**
şi pământul se vor cutremura şi
DDDDDomnul va fi� un adăpost pen-

**Zah. 12.8.

*Vers. 2.
**Ps. 103.20.
Is. 13.3.

*Ps. 96.13;
98.9; 110.6.
Is. 2.4; 3.13.
Mica 4.3.

*Mt. 13.39.
Apoc. 14.15;
14.18.
**Ier. 51.33.
Osea 6.11.
�Is. 63.3.
Plân. 1.15.
Apoc. 14.15;
14.18-20.

*Cap. 2.1.

*Cap. 2.10;
2.31.

*Ier. 25.30.
Cap. 2.11.
Amos 1.2.
**Hag. 2.6.
�Is. 51.5,6.

tru poporul Său şi cetăţuiab fii-
lor lui Israel.

�Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru, care
locuieşte în Sion, muntele Meu
cel sfânt**. Şi Ierusalimul va fi
sfânt; şi străinii� nu vor mai trece
prin el.

! Şi va fi aşa: în ziua aceea,
munţii vor picura must* şi dea-
lurile vor face să curgă lapte şi
toate pâraiele** lui Iuda vor cur-
ge pline cu apă. Şi un izvor� va
ieşi din casa DDDDDomnului şi va uda
Valea Sitimuluic��.

Egiptul* va fi un pustiu şi E-
domul** va ajunge un pustiu
părăsit, din cauza violenţei împo-
triva fiilor lui Iuda, pentru că le-au
vărsat sângele nevinovat în ţara
lor.

Dar Iuda va rămâne pentru
totdeauna* şi Ierusalimul din ge-
neraţie în generaţie.
Şi îi voi curăţi* de sângele de

care nu i-am curăţit, pentru că
DDDDDomnul locuieşte** în Sion�.
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*Cap. 2.27.
**Dan. 11.45
Obad. 16.
Zah. 8.3.
�Is. 35.8; 52.1
Naum 1.15.
Zah. 14.21.
Apoc. 21.27.

*Amos 9.13.
**Is. 30.25.
�Ps. 46.4.
Ezec. 47.1.
Zah. 14.8.
Apoc. 22.1.
��Num. 25.1

*Is. 19.1.
**Ier. 49.17.
Ezec. 25.12;
25.13.
Amos 1.11.
Obad. 10.

*Amos 9.15.

*Is. 4.4.
**Ezec. 48.35
Vers. 17.
Apoc. 21.3.
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Binecuvân-
tări pentru
Ierusalim

a Vas mare de lemn în care se pun fructele la fermentat în vederea fabricării
vinului    b Sau �refugiul�    c Sau �Valea Acaciei (salcâmilor)�
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Cuvintele lui Amosa, care era*
dintre păstoriib din Tecoa**, pe
care le-a văzut despre Israel în zi-
lele� lui Ozia, împăratul lui Iuda,
şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui
Ioas, împăratul lui Israel, cu doi
ani înaintea cutremurului��.
Şi a zis: �DDDDDomnul răcneşte*

din Sion şi face să se audă glasul
Său din Ierusalim. Şi păşunilec

păstorilor jelesc şi vârful Carme-
lului** se veştejeşte�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Damascului* şi
pentru patru, nu Mă voi întoar-
ce; pentru că au treierat** Galaa-
dul cu treierătoarea de fier.
Şi voi trimite* un foc în casa

lui Hazael şi va mistui palatele lui
Ben-Hadad.
Şi voi frânge zăvorul Damas-

cului* şi voi nimici pe locuitorul
din valea Avend şi pe cel care
ţine sceptrul din casa Edenuluie.
Şi poporul Siriei** va fi dus în
captivitate la Chir��, zice DDDDDomnul.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Gazei* şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au dus în captivitate
pe toţi captiviif, ca să-i predea
Edomului**.
Şi voi trimite* un foc pe zi-

dul Gazei şi-i va mistui palatele.
Şi voi nimici pe locuitorul din

Asdod* şi pe cel care ţine sceptrul
din Ascalon; şi-Mi voi întoarce
mâna împotriva Ecronului** şi
rămăşiţa� filistenilor va pieri�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Tirului* şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au predat Edomului pe
toţi captiviif şi nu şi-au amintit de
legământul frăţesc.

Şi voi trimite un foc pe
zidul Tirului şi-i va mistui pa-
latele�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale Edomului* şi
pentru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că a urmărit pe fratele**
său cu sabia�, şi şi-a înăbuşit toa-
tă mila, şi mânia�� lui a sfâşiat
neîncetat şi şi-a ţinut mânia pentru
totdeauna.
Şi voi trimite* un foc peste Te-

man şi va mistui palatele Boţrei�.
! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru

trei fărădelegi ale fiilor lui Amon*
şi pentru patru, nu Mă voi întoar-
ce, pentru că au spintecat** fe-
meile însărcinate din Galaad, ca�
să-şi lărgească hotarul.
Şi voi aprinde un foc în zidul

Rabei* şi-i va mistui palatele, cu
strigăte** în ziua luptei, cu fur-
tună în ziua vârtejului.
Şi împăratul* lor va merge în

captivitate, el şi căpeteniile lui
împreună�, zice DDDDDomnul.

Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru trei
fărădelegi ale Moabului* şi pentru
patru, nu Mă voi întoarce; pentru
că a ars** oasele împăratului
Edomului până le-a făcut var.
Şi voi trimite un foc în Moab

şi va mistui palatele Cheriotului*,
şi Moabul va muri în mijlocul
vuietului, în mijlocul strigătelor**
de război, în sunetul trâmbiţei.
Şi voi nimici pe judecător* din

mijlocul lui şi voi ucide pe toate
căpeteniile lui, împreună cu el�,
zice DDDDDomnul.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale lui Iuda şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce;
pentru că au dispreţuit* legea
DDDDDomnului şi n-au păzit rânduie-
lile Lui; şi minciunile** lor, după

*Cap. 7.14.
**2 Sam. 14.2
2 Cr. 20. 20.
�Osea 1.1.
��Zah. 14.5.

*Ier. 25.30.
Ioel 3.16.
**1 Sam. 25.2.
Is. 33.9.

*Is. 8.4;17.1.
Ier. 49.23.
Zah. 9.1.
**2 Împ. 10.32;
10.33; 13.7.

*Ier. 17.27;
49.27.
Vers. 7,10,12
Cap. 2.2,5.

*Ier. 51.30.
Plân. 2.9.
**2 Împ. 16.9
�Cap. 9.7.

*2 Cr. 28.18.
Is. 14.29.
Ier. 47.4,5.
Ţef. 2.4.
**Vers. 9.

*Ier. 47.1.

*Ţef. 2.4.
Zah. 9.5,6.
**Ps. 81.14.
�Ier. 47.4.
Ezec. 25.16.

*Is. 23.1.
Ier. 47.4.
Ezec. 26.2-4.
Ioel 3.4,5.
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Judecăţile lui
Dumnezeu

asupra
popoarelor

din jur

a Purtător de poveri    b Sau �stăpânii de oi�    c Sau �locuinţele�    d Valea idolilor    e Casa desfătării
f Lit. �întreaga captivitate�

*Is. 21.11.
Ier. 49.8.
Ezec. 25.12.
Ioel 3.19.
Obad. 1.
Mal. 1.4.
**Gen. 27.41
Deut. 23.7.
Mal. 1.2.
�2 Cr. 28.17.
��Ezec. 35.5

*Obad. 9,10.

*Ier. 49.1,2.
Ezec. 15.2.
Ţef. 2.9.
**Osea 13.16
�Ier. 49.1.

*Deut. 3.11.
2 Sam. 12.26
Ier. 49.2.
Ezec. 25.5.
**Cap. 2.2.

*Ier. 49.3.

*Is. 15;16.
Ier. 48.
Ezec. 25.8.
Ţef. 2.8,9.
**2 Împ. 3.27

*Ier. 48.41.
**Cap. 1.14.

*Num.24.17.
Ier. 48.7.

*Lev.26.14,15
Neem. 1.7.
Dan 9.11.
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lui Moab, a
lui Iuda şi
a lui Israel
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care au umblat� părinţii lor, i-au
făcut să rătăcească.
Şi voi trimite* un foc în Iuda

şi va mistui palatele Ierusali-
mului�.

! Aşa zice DDDDDomnul: �Pentru
trei fărădelegi ale lui Israel şi pen-
tru patru, nu Mă voi întoarce,
pentru că au vândut* pe cel drept
pentru argint şi pe cel nevoiaş
pentru o pereche de încălţăminte,

dorind să vadă ţărâna pă-
mântului pe capul săracilor şi
abătând* calea celor blânzi; şi un
bărbat** şi tatăl lui intră la a-
ceeaşi fată, ca să profaneze� Nu-
mele Meu cel sfânt.
Şi se culcă lângă orice altar*

pe haine luate drept garanţie** şi
în casa dumnezeilor lor beau vinul
celor condamnaţi.

Totuşi Eu am nimicit* di-
naintea lor pe amoriţi, a căror înăl-
ţime** era ca înălţimea cedrilor
şi ei erau tari ca stejarii; totuşi
am nimicit rodul� lor de deasupra
şi rădăcinile lor de dedesubt.
Şi v-am scos* din ţara Egip-

tului şi v-am călăuzit** patruzeci
de ani în pustiu, ca să stăpâniţi ţara
amoriţilor.
Şi am ridicat dintre fiii voştri

profeţi şi dintre tinerii voştri na-
zirei*. Nu este aşa, fii ai lui Is-
rael?� zice DDDDDomnul.

�Dar voi aţi dat nazireilor să
bea vin şi aţi poruncit* profeţilor,
zicând: «Nu profeţiţi!»

Iată, voi apăsa* asupra voas-
trăa, cum apasă o căruţă plină de
snopib.
Şi fugac va pieri* de la cel iute

şi cel tare** nu-şi va întări pute-
rea şi cel viteaz nu-şi va scăpa
viaţa.
Şi cel care mânuieşte arcul

nu va sta în picioare şi cel iute de
picior nu va scăpa şi cel care
călăreşte* pe cal nu-şi va scăpa
viaţa.

Şi cel cu inima îndrăzneaţă
printre viteji va fugi gol în ziua
aceea�, zice DDDDDomnul.

" Ascultaţi cuvântul acesta,
pe care l-a rostit DDDDDomnul îm-
potriva voastră, fii ai lui Israel,
�împotriva întregii familii pe care
am scos-o din ţara Egiptului, zi-
când:

Numai* pe voi v-am cunoscut
dintre toate familiile pământului,
de aceea voi cerceta** asupra
voastră toate nelegiuirile voastre.

Pot să meargă împreună doi,
fără să se fi învoit?

Va răcni leul în pădure când
n-are pradă? Va face puiul de leu
să se audă glasul său din vizuina
lui, dacă n-a prins nimic?

Poate pasărea să cadă în laţ
pe pământ, când nu este pusă
cursă pentru ea? Va sări laţul de
pe pământ, când nu s-a prins
nimic?

Se va suna din trâmbiţă în ce-
tate şi nu se va teme poporul? Va
fi vreun rău* într-o cetate şi
să nu-l fi făcutd DDDDDomnul?

Dar Domnul DDDDDumnezeu nu va
face nimic fără să descopere*
taina Sa slujitorilor Săi, profeţii.

! Leul* a răcnit; cine** nu se
va teme? Domnul DDDDDumnezeu a
vorbit; cine nu va profeţi?

! Faceţi să se audă în palatele
din Asdod şi în palatele din ţara
Egiptului şi spuneţi: �Adunaţi-vă
pe munţii Samariei şi priviţi
marea agitaţie din mijlocul ei şi
asupririle care sunt în ea!
Şi ei  nu ştiu* să lucreze drept�,

zice DDDDDomnul, �cei care strâng
violenţa şi jaful în palatele lor�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Un vrăjmaş* va fi
chiar împrejurul ţării. Şi el îţi va
doborî puterea şi palatele tale
vor fi jefuite!�

Aşa zice DDDDDomnul: �Cum sal-
vează păstorul din gura leului
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**Is. 28.15.
Ier. 16.19,20.
Rom. 1.25.
�Ezec. 20.13;
20.16,18,24.
*Ier. 17.27.
Osea 8.14.

*Is. 29.21.
Cap. 8.6.

*Is. 10.2.
Cap. 5.12.
**Ezec. 22.11.
�Lev. 20.3.
Ezec. 36.20.
Rom. 2.24.

*Ezec. 23.41.
1 Cor. 8.10;
10.21.
**Ex. 22.26.

*Num. 21.24.
Deut. 2.31.
Ios. 24.8.
**Num. 13.28;
13.32,33.
�Is. 5.24.
Mal. 4.1.

*Ex. 12.51.
Mica 6.4.
**Deut. 2.7;
8.2.

*Num. 6.2.
Jud. 13.5.

*Is. 30.10.
Ier. 11.21.
Cap. 7.12,13.
Mica 2.6.

*Is. 1.14.

*Ier. 9.23.
Cap. 9.1.
**Ps. 33.16.

*Ps. 33.17.

*Gen. 18.19.
Ex. 19.5,6.
Deut. 4.32;
7.6; 10.15.
**Ier. 14.10.
Dan. 9.12.
Mt. 11.22.
Lc. 12.47.
Rom. 2.9.
1 Pet. 4.17.

*Is. 45.7.

*Gen. 6.13;
18.17.
Ps. 25.14.
Ioan 15.15.

*Cap. 1.2.
**Fap. 4.20;
5.20,29.
1 Cor. 9.16.

*Ier. 4.22.

*2 Împ. 17.3;
17.6; 18.9-11

3:12

a Lit. �asupra locului vostru�    b Sau �Sunt apăsat sub voi (păcatele voastre) aşa cum o căruţă este încărcată
cu snopi�    c Sau �adăpostul�    d Sau �să nu fi lucrat�

3 Mustrări şi
ameninţări
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două picioare sau un vârf de ure-
che, aşa vor fi salvaţi fiii lui Israel
care stau în Samaria în colţula pa-
tului şi pe aşternuturile de damasc
ale unui pat!

 ! Ascultaţi şi mărturisiţi îm-
potriva caseib lui Iacov�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, Dumnezeulc

oştirilor
�că în ziua în care voi cerceta

fărădelegile lui Israel asupra lui,
voi pedepsi şi altarele din Betel;
şi coarnele altarului vor fi tăiate şi
vor cădea la pământ.
Şi voi lovi casa de iarnă* îm-

preună cu casa de vară**; şi casele
de fildeş vor pieri şi multe case� vor
înceta să mai fie�, zice DDDDDomnul.

Ascultaţi cuvântul acesta, voi,
vaci* din Basan, care sunteţi pe
muntele Samariei: femei care a-
supresc pe cei săraci, care zdro-
besc pe cei nevoiaşi, care zic dom-
nilor lor: �Aduceţi şi să bem!�

Domnul DDDDDumnezeu a jurat*
pe sfinţenia Sa că, iată, vor veni
zile asupra voastră în care vă vor
prinde cu cârlige** şi pe urmaşii
voştri cu undiţe de pescari.

�Şi veţi ieşi* prin spărturi,
fiecare drept înaintea ei; şi veţi
fi aruncate spre Harmond�, zice
DDDDDomnul.

! Veniţi* la Betel şi lucraţi
fărădelege! La Ghilgal** înmulţiţi
fărădelegea şi aduceţi� jertfele
voastre dimineaţa şi zeciuielile��
voastre la fiecare trei zilee!
Şi aduceţi prin arderef o jert-

fă de mulţumire* din ce este cu
aluat şi daţi de ştire, vestiţi da-
ruri de bunăvoie**! pentru că
aceasta� vă place, fii ai lui Isra-
el�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi v-am dat şi Eu curăţie

a dinţilorg în toate cetăţile voastre
şi lipsă de pâine în toate locuri-
le voastre; totuşi nu v-aţi întors*
la Mine�, zice DDDDDomnul.

�Şi Eu de asemenea am oprit
ploaia pentru voi, când nu mai erau
decât trei luni până la seceriş; şi
peste o cetate am făcut să plouă
şi peste altă cetate n-am făcut să
plouă; peste o parte de câmp a
plouat şi partea peste care n-a
plouat s-a uscat.
Şi două, trei cetăţi rătăceau

spre altă cetate, ca să bea apă şi
nu se săturau; totuşi nu v-aţi în-
tors* la Mine�, zice DDDDDomnul.

�V-am lovit* cu tăciune în
grâu şi cu manăh; omida** a
mâncat mulţimea grădinilor voas-
tre şi a viilor voastre şi a smochi-
nilor voştri şi a măslinilor voştri;
totuşi nu v-aţi întors la Mine�,
zice DDDDDomnul.

�Am trimis printre voi ciumă,
asemenea* celei din Egipt; am
ucis pe tinerii voştri cu sabia şi
v-am luat caiii captivi; şi am ri-
dicat mirosul urât al taberelor
voastre până la nările voastre;
totuşi nu v-aţi întors la Mine�,
zice DDDDDomnul.

�Am răsturnat pe unii dintre
voi, cum a răsturnat Dumnezeu So-
doma şi Gomora*, şi aţi fost ca un
tăciune** smuls din foc; totuşi nu
v-aţi întors la Mine�, zice DDDDDomnul.

�De aceea îţi voi face astfel,
Israele, şi pentru că îţi voi face
astfel, pregăteşte-te* să întâlneşti
pe Dumnezeul tău, Israele!�

Pentru că, iată, Cel care întoc-
meşte munţii şi creează vântul şi
spune* omului care este gândul
lui, Cel care face zorile** întu-
neric şi calcă� pe înălţimile pă-
mântului � DDDDDomnul��, Dumne-
zeul oştirilor, este Numele Lui.

" Ascultaţi cuvântul acesta,
o plângere pe care o înalţ* îm-
potriva voastră, casă a lui Israel!

A căzut, nu se va mai ridica, fe-
cioara lui Israel; este aruncată pe
pământul ei şi nu este cine s-o ridice.
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*Ier. 36.22.
**Jud. 3.20.
�1 Împ. 22.39

*Ps. 22.12.
Ezec. 39.18.

*Ps. 89.35.
**Ier. 16.16.
Hab. 1.15.

*Ezec. 12.5;
12.12.

*Ezec. 20.39.
**Osea 4.15;
12.11.
Cap. 5.5.
�Num. 28.3;
28.4.
��Deut. 14.28.

*Lev. 7.13;
23.17.
**Lev. 22.18-21
Deut. 12.6.
�Ps. 81.12.

*Is. 26.11.
Ier. 5.3.
Vers. 8,9.
Hag. 2.17.

*Vers.6,10,11

*Deut. 28.22
Hag. 2.17.
**Ioel 1.4;
2.25.

*Ex. 9.3,6;
12.29.
Deut. 28.27;
28.60.
Ps. 78.50.

*Gen. 19.24.
Is. 13.19.
Ier. 49.18.
**Zah. 3.2.
Iuda 23.

*Ezec. 13.5;
22.30.
Lc. 14.31,32.

*Ps. 139.2.
Dan. 2.28.
**Cap. 5.8;
8.9.
�Deut. 32.13;
33.29.
Mica 1.3.
��Is. 47.4.
Ier. 10.16.

*Ier.7.29.
Ezec.19.1;
27.2.

a Cel mai bun loc    b Sau �în casa�    c Ebr. �Adonai Yahve Elohim�    d Sau �spre munţi�, �spre cetăţuia
vrăjmaşului� sau �spre palat�    e Sau �ani�    f Ca tămâia    g Foamete    h Mana viţei de vie    i Lit. �şi cu
captivitatea cailor voştri�

3:13

4

5 Chemare
la pocăinţă
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Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cetatea care ieşea cu
o mie va rămâne cu o sută şi cea
care ieşea cu o sută, va rămâne
cu zece, pentru casa lui Israel�.

! Pentru că aşa zice DDDDDomnul
către casa lui Israel: �Căutaţi-Mă*
şi veţi trăi**!

Dar nu căutaţi Betelul* şi nu
mergeţi la Ghilgal şi nu treceţi la
Beer-Şeba**; pentru că Ghilgalul
va fi dus în captivitate şi Betelul
va ajunge deşertăciunea��.

Căutaţi* pe DDDDDomnul şi veţi
trăi, ca nu cumva El să izbuc-
nească în casa lui Iosif ca focul
şi s-o mistuie şi să nu fie nimeni
în Betel care să-l stingă.

Voi, care prefaceţi* judecata
în pelin şi aruncaţi la pământ
dreptatea,

căutaţi pe Cel care a făcut
Pleiadele* şi Orionul, pe Cel care
preface umbra morţii în dimineaţă
şi întunecă ziua ca noaptea**, pe
Cel care cheamă� apele mării şi
le varsă pe faţa pământului: DDDDDom-
nul este Numele Lui.

El face să izbucnească deo-
dată nimicirea asupra celui tare
şi aduce nimicire asupra cetăţu-
iei.

! Ei urăsc* pe cel care-i mus-
tră la poartă şi le este scârbă**
de cel care vorbeşte drept.

De aceea, pentru că voi călcaţi
în picioare pe sărac şi luaţi daruri
de grâu de la el, aţi construit* case
de piatră cioplită, dar nu veţi lo-
cui în ele; aţi plantat vii plăcute
şi nu veţi bea vinul lor!
Ştiu că fărădelegile voastre

sunt multe şi păcatele voastre
marib: ei întristeazăc* pe cel
drept, iau mită şi abat** dreptul
celor nevoiaşi la poartă.

De aceea, cel chibzuit* va tă-
cea în timpul acesta, pentru că este
un timp rău.

! Căutaţi binele şi nu răul,
ca să trăiţi! Şi aşa DDDDDomnul Dum-

nezeul oştirilor va fi cu voi, după
cum* ziceţi voi.

Urâţi* răul şi iubiţi binele şi
întăriţi judecata la poartă; poa-
te** că DDDDDomnul Dumnezeul oş-
tirilor Se va îndura de rămăşiţa
lui Iosif.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor, Domnul: �Va-
iet va fi în toate pieţele; şi pe
toate străzile vor zice: «Vai! Vai!»
Şi vor chema pe plugar la jelire
şi, pentru bocet, pe cei pricepuţi
la plângere* .
Şi în toate viile va fi jelire,

pentru că voi trece* prin mijlocul
tău�, zice DDDDDomnul.

! �Vai* de voi care doriţi ziua
DDDDDomnului! Ce este ea pentru voi?
Ziua DDDDDomnului va fi întuneric**
şi nu lumină,

ca şi cum ar fugi un om* di-
naintea leului şi l-ar întâmpina un
urs sau ar intra în casă şi şi-ar
sprijini mâna de perete şi l-ar
muşca un şarpe!

Nu va fi ziua DDDDDomnului în-
tuneric şi nu lumină? Chiar întu-
neric adânc şi nici o strălucire în
ea?�

�Urăsc*, dispreţuiesc sărbăto-
rile voastre şi nu voi mirosi** un
miros plăcut la adunările voastre
de sărbătoare!

Pentru că, dacă-Mi veţi adu-
ced* arderile-de-tot şi darurile
voastre de mâncare, nu le voi pri-
mi; şi nu voi privi la jertfele voas-
tre de pace din vitele cele îngră-
şate ale voastre.

Depărtează de la Mine zgo-
motul cântărilor tale; şi nu voi as-
culta muzica lirelor tale;

ci să curgă judecata* ca apele
şi dreptatea ca un pârâu care nu
seacă niciodată.

Mi-aţi adus* voi jertfe şi da-
ruri de mâncare patruzeci de ani
în pustiu, casă a lui Israel?

Da, aţi ridicat cortul lui Mo-
loca* al vostru şi pe Chiun, idolii
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*2 Cr. 15.2.
Ier. 29.13.
Vers. 6.
**Is. 55.3.

*Cap. 4.4.
**Cap. 8.14.
�Osea 4.15;
10.8.

*Vers. 4.

*Cap. 6.12.

*Iov 9.9;
38.31.
**Ps. 104.20.
�Iov 38.34.
Cap. 9.6.

*Is. 29.21.
**1 Împ. 22.8

*Deut. 28.30;
28.38,39.
Mica 6.15.
Ţef. 1.13.
Hag. 1.6.

*Cap. 2.6.
**Is. 29.21.
Cap. 2.7.

*Cap. 6.10.

*Mica 3.11.

*Ps. 34.14;
97.10.
Rom. 12.9.
**Ex. 32.30.
2 Împ. 19.4.
Ioel 2.14.

*Ier. 9.17.

*Ex. 12.12.
Naum 1.12.

*Is. 5.19.
Ier. 17.15.
Ezec. 12.22;
12.27.
2 Pet. 3.4.
**Ier. 30.7.
Ioel 2.2.
Ţef. 1.15.

*Ier. 48.44.

*Pr. 21.27.
Is. 1.11-16.
Ier. 6.20.
Osea 8.13.
**Lev. 26.31.

*Is. 66.3.
Mica 6.6,7.

*Osea 6.6.
Mica 6.8.

*Deut. 32.17.
Ios. 24.14.
Is. 43.23.
Ezec. 20.8.
Fap. 7.42,43.
*1 Împ.11.33
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a Ebr. �Aven�, ca în Osea 4.15.    b Lit. �puternice�    c Sau �asupresc�    d Lit. �veţi înălţa�

Ziua
Domnului
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voştrib, steaua dumnezeilor voş-
tric, pe care i-aţi făcut pentru voi
înşivă.

De aceea vă voi duce în cap-
tivitate dincolo* de Damasc�, zice
DDDDDomnul, al cărui Nume** este
Dumnezeul oştirilor!

" Vai de cei care sunt fără*
grijăd în Sion şi care sunt în si-
guranţă pe muntele Samariei,
cei renumiţi ai celei dintâi** din-
tre naţiuni, la care vine casa lui Is-
rael!

Treceţi la Calne* şi vedeţi! Şi de
acolo duceţi-vă la Hamatul** cel
mare şi coborâţi la Gatul� filiste-
nilor! Sunt ele mai bune�� decât
împărăţiile acestea? Ori este ho-
tarul lor mai mare decât hotarul
vostru?

Voi* care îndepărtaţi ziua cea
rea** şi faceţi să se apropie�
scaunul violenţei��;

care vă culcaţi pe paturi de
fildeş şi vă întindeţi pe aşter-
nuturile lor şi mâncaţi mieii din
turmă şi viţeii din mijlocul graj-
dului;

care cântaţi* după sunetul lirei
şi inventaţi pentru voi instrumen-
te muzicale, ca David**;

care beţi vin în cupe adâncie şi
vă ungeţi cu mirurile cele dintâi,
dar nu vă întristaţi de spărturaf*
lui Iosif!

De aceea, acum vor fi duşi
captivi în fruntea captivilor şi vor
înceta ospeţele celor care stau
întinşi.

! Domnul DDDDDumnezeu a jurat*
pe sufletul Său�, zice DDDDDomnul
Dumnezeul oştirilor:

�Nu pot suferi mândria** lui
Iacov şi-i urăsc palatele; de a-
ceea, voi da cetatea şi tot ce este
în ea�.
Şi va fi aşa: dacă vor rămâne

zece oameni într-o casă, vor muri.

Şi unchiulg unui om, cel care îl
va arde, îl va ridica, ca să scoată
oasele din casă şi va zice celui
care va fi în părţile dinăuntru
ale casei: �Mai este cineva cu
tine?� şi el va zice: �Nimeni�. Şi el
va zice: �Tăcere*! Pentru că nu
putem** aminti Numele DDDDDom-
nului!�

Pentru că, iată, DDDDDomnul porun-
ceşte* şi va lovi cu spărturi casa
cea mare** şi cu crăpături casa
cea mică.

Vor alerga caii pe stâncă? Vor
ara acolo cu boii? Pentru că aţi
schimbat judecata în fiere* şi
rodul dreptăţii în pelin,

voi, care vă bucuraţi pentru
lucruri de nimic, care ziceţi: �Nu
ne-am luat noi putereh prin tăria
noastră?�

�Pentru că, iată, casă a lui
Israel�, zice DDDDDomnul Dumnezeul
oştirilor, �voi ridica* împotriva
voastră o naţiune şi vă vor asupri
de la intrarea Hamatului** până
la pârâul pustiuluii�.

" Aşa mi-a arătat Domnul
DDDDDumnezeu; şi, iată, El a făcut
lăcuste, când începea să crească
otava; şi, iată, era otava după
cositul împăratului. Şi a fost aşa:
după ce au terminat de mâncat
iarba ţării, am zis: �Doamne Dum-
nezeule, iartă, Te rog! Cum se va
ridica* Iacov? Pentru că este
mic!�

DDDDDomnului I-a părut rău de a-
ceasta: �Nu va fi�, a zis DDDDDomnul.

Aşa mi-a arătat* Domnul
DDDDDumnezeu; şi, iată, Domnul DDDDDum-
nezeu a chemat judecata prin foc;
şi a mistuit adâncul cel mare şi
a mistuit partea de moştenire.
Atunci am zis: �Doamne DDDDDumne-
zeule, încetează, Te rog! Cum se
va ridica* Iacov? Pentru că este
mic!�
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*2 Împ. 17.6.
**Cap. 4.13.

*Lc. 6.24.
**Ex. 19.4-6.

*Is. 10.9.
**2 Împ. 18.34
�2 Cr. 26.6.
��Naum 3.8.

*Ezec. 12.27.
**Cap. 5.18;
9.10.
�Cap. 5.12.
Vers. 12.
��Ps. 94.20.

*Is. 5.12.
**1 Cr. 23.5.

*Gen. 37.25.

*Ier. 51.14.
Ev. 6.13,17.
**Ps. 47.4.
Ezec. 24.12.
Cap. 8.7.

*Cap. 5.13.

**Cap. 8.3.

*Is. 55.11.
**Cap. 3.15.

*Osea 10.4.
Cap. 5.7.

*Ier. 5.15.
**Num. 34.8
1 Împ. 8.65.

*Is. 51.19.
Vers. 5.

*Deut. 32.36
Iona 3.10.
Iac. 5.16.

*Vers .2,3.
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5:27

Ameninţarea
celor fără grijă

a Sau �împăratului vostru�     b Sau �aţi purtat cortul împăraţilor voştri şi piedestalul idolului vostru�; sau
�aţi purtat pe Sicut, împăratul vostru şi pe Chiun (Kaiwan = Saturn) idolul vostru�     c Sau �Chiun, steaua
dumnezeului vostru, Refan�     d Sau �nepăsători� (ca în Is. 32.9)     e Vase pentru primirea sângelui stropirii
f Sau �nimicirea�    g Sau �ruda apropiată�    h Lit. �coarne�    i Araba

7 Lăcustele,
focul şi firul

cu plumb
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DDDDDomnului I-a părut rău de
aceasta. �Nici aceasta nu va fi�, a
zis Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa mi-a arătat; şi, iată, Dom-
nul stătea pe un zid făcut cu firul
cu plumb, cu un fir cu plumb în
mâna Sa. Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Ce
vezi, Amos?� Şi eu am zis: �Un
fir cu plumb�. Şi Domnul a zis:
�Iată, voi pune* un fir cu plumb
în mijlocul poporului Meu Israel,
şi nu voi mai trece** pe lângă ei.
Şi înălţimile* lui Isaac vor fi

pustiite şi locaşurile sfinte ale lui
Israel vor fi lăsate pustii; şi Mă
voi ridica** împotriva casei lui
Ieroboam cu sabia�.

Atunci Amaţia, preotul din
Betel*, a trimis la Ieroboam**,
împăratul lui Israel, zicând:
�Amos a uneltit împotriva ta în
mijlocul casei lui Israel; ţara nu
poate suferi toate cuvintele lui!
Pentru că aşa zice Amos:

«Ieroboam va muri prin sabie
şi Israel va pleca negreşit din ţara
lui în captivitate!»
Şi Amaţia a zis lui Amos:

�Văzătorule, pleacă, fugi în ţara
lui Iuda şi mănâncă pâine acolo
şi profeţeşte acolo. Dar nu mai
profeţi în Betel*, pentru că este**
locaşul sfânt al împăratului şi este
casa împărăţiei�.

Atunci Amos a răspuns şi a zis
lui Amaţia: �Eu nu eram profet,
nici fiu* de profet; ci eram păs-
tor** şi culegător de roade ale si-
comoruluia. Şi DDDDDomnul m-a luat
dinapoia turmei şi DDDDDomnul mi-a
zis: «Mergi, profeţeşte poporului
Meu Israel». Şi acum ascultă
cuvântul DDDDDomnului. Tu zici:

«Nu profeţi* împotriva lui
Israel şi nu rostib cuvântul tău
împotriva casei lui Isaac». De
aceea*, aşa zice DDDDDomnul:

�Soţia** ta va comite adulter
în cetate şi fiii tăi şi fiicele tale vor
cădea prin sabie şi ţara ta va fi
împărţită cu funia; şi tu vei muri

într-o ţară care este necurată şi
Israel va pleca negreşit din ţara
lui în captivitate!�

"  Aşa mi-a arătat Domnul
DDDDDumnezeu; şi, iată, un coş cu fructe
de vară. Şi a zis: �Ce vezi, Amos?�
Şi eu am zis: �Un coş cu fructe de
vară�. Şi DDDDDomnul mi-a zis: �A venit
sfârşitul* asupra poporului Meu
Israel: nu voi mai trece** pe lângă
ei. Şi cântările templuluic* vor fi
urlete în ziua aceea�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Trupurile moarte vor
fi multe; în orice loc vor fi arun-
cate** afară.  Tăcere!�

Ascultaţi aceasta, voi care
înghiţiţi* pe cei nevoiaşi, ca să
nimiciţi pe cei săracid ai ţării,

zicând: �Când va trece luna
nouă, ca să vindem grâu? şi sa-
batul*, ca să deschidem grâna-
rele? făcând mică efa** şi mare
siclul, şi falsificând cântarele,
pentru înşelăciune:

ca să cumpărăm pe cei săraci
pentru argint* şi pe cei nevoiaşi
pentru o pereche de încălţăminte
şi să vindem codina de grâu�.

DDDDDomnul S-a jurat pe gloria*
lui Iacov: �De voi uita** vreodată
vreuna din faptele lor!

Să nu se cutremure ţara* din
cauza aceasta, şi să nu se jelească
oricine care locuieşte în ea? Da,
se va umfla toată ca Nilul; şi se
va ridica şi va descreşte din nou,
ca râul** Egiptului.

! Şi va fi aşa: în ziua aceea�,
zice Domnul DDDDDumnezeu, �voi face
ca soarele* să apună la amiază
şi voi întuneca pământuld în pli-
nă zi.
Şi voi preface sărbătorile

voastre în jale şi toate cântările
voastre în plângere; şi voi pune
sac* pe toate coapsele şi chelie
pe orice cap; şi o voi face ca
jalea** pentru singurul fiu, şi
sfârşitul ei ca o zi amară�.

�Iată, vin zile�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �când voi trimite foa-
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*2 Împ. 21.13
Is. 28.17;
34.11.
Plân. 2.8.
**Cap. 8.2.
Mica 7.18.

*Gen. 26.23;
46.1.
Cap. 5.5;
8.14.
**2 Împ. 15.10

*1 Împ. 12.32
**2 Împ. 14.23

*Cap. 2.12.
**1 Împ. 12.32;
13.1.

*1 Împ. 20.35
2 Împ. 2.5;
4.38; 6.1.
**Cap. 1.1.
Zah. 13.5.

*Ezec. 21.2.
Mica 2.6.

*Ier. 28.12;
29.21,25,31,32
**Is. 13.16.
Plân. 5.11.
Osea 4.13.
Zah. 14.2.

*Ezec. 7.2.
**Cap. 7.8.

*Cap. 5.23.
**Cap. 6.9;
6.10.

*Ps. 14.4.
Pr. 30.14.

*Neem. 13.15.
**Mica 6.10.

*Cap. 2.6.

*Cap. 6.8.
**Osea 8.13;
9.9.

*Osea 4.3.
**Cap. 9.5.

*Iov 5.14.
Is. 13.10;
59.9,10.
Ier. 15.9.
Mica 3.6.

*Is. 15.2,3.
Ier. 48.37.
Ezec. 7.18;
27.31.
**Ier. 6.26.
Zah. 12.10.

*1 Sam. 3.1.
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Amos şi
Amaţia

8

a Pom asemănător smochinului    bLit. �nu picura�    c Sau �palatului�    d Sau �blânzi�    e Sau �ţara�

Foamea după
cuvântul

DDDDDomnului
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mete în ţară; nu foamete de pâi-
ne, nici sete de apă, ci de auzire*
a cuvintelor DDDDDomnului.
Şi vor rătăci de la mare până

la mare şi de la nord până la
răsărit; vor cutreiera încoace şi
încolo, ca să caute cuvântul DDDDDom-
nului şi nu-l vor găsi.

În ziua aceea fecioarele cele
frumoase şi tinerii se vor topi de
sete.

Ei, care jură* pe păcatul**
Samariei şi zic: «Viu este dum-
nezeul tăua, Dane!» şi: «Vie este
calea� Beer-Şebei!» chiar ei vor
cădea şi nu se vor mai ridica�.

" Am văzut pe Domnul stând
pe altar. Şi El a zis: �Loveşte ca-
pitelul, ca să se clatine pragurile
şi zdrobeşte-l* în bucăţi peste
capetele tuturor; şi voi ucide cu
sabia pe ultimul dintre eib; ace-
la** dintre ei care fuge nu va
scăpa prin fugă şi acela dintre ei
care scapă, nu va fi scăpat.

Chiar dacă ar pătrunde până
în Locuinţa morţilor*, de acolo îi
va lua mâna Mea; şi dacă s-ar sui
până la ceruri**, de acolo îi voi
coborî.

Chiar dacă s-ar ascunde pe
vârful Carmelului, voi cerceta şi-i
voi lua de acolo; şi chiar dacă
s-ar ascunde de ochii Mei în a-
dâncul mării, acolo* voi porunci
şarpelui şi-i va muşca.
Şi, chiar dacă vor merge în

captivitate înaintea vrăjmaşilor
lor, acolo voi porunci sabiei şi-i
va omorî. Şi Îmi voi îndrepta
ochii* asupra lor pentru rău şi nu
pentru bine�.
Şi Domnul DDDDDumnezeul oşti-

rilor este Cel care atinge ţara şi
ea se topeşte* şi toţi cei care lo-
cuiesc în ea vor jeli**; şi se va
umfla toată ca Nilul şi va des-
creşte ca râul Egiptului.

El este Cel care Îşi constru-
ieşte camerele* de sus în ceruri;
şi El a întemeiat bolta Sa peste

pământ; El este Cel care cheamă
apele** mării şi le varsă pe su-
prafaţa pământului. DDDDDomnul� este
Numele Lui!

! �Nu-Mi sunteţi voi ca fiii
etiopienilorc, voi, fii ai lui Israel?�
zice DDDDDomnul. �N-am scos Eu pe
Israel din ţara Egiptului şi pe fi-
listeni* din Caftor** şi pe sirienid

din Chir�?�
�Iată, ochii Domnului DDDDDum-

nezeu sunt asupra* împărăţiei
păcătoase şi o voi nimici** de
pe faţa pământului: numai că nu
voi nimici de tot casa lui Iacov�,
zice DDDDDomnul.

�Pentru că, iată, poruncesc şi
voi vântura casa lui Israel printre
toate naţiunile, cum se vântură
grâul în ciur, dar nu va cădea nici
cel mai mic grăunte pe pământ!

Toţi păcătoşii poporului Meu
vor muri prin sabie, cei care zic:
«Nu ne va atinge*, nici nu ne va
ajunge răul»�.

! �În ziua aceea*, voi ridica
locaşul cel căzut al lui David şi-i
voi închide spărturile şi-i voi
ridica dărâmăturile şi-l voi con-
strui ca în zilele din vechime,

ca ei să stăpânească* rămăşi-
ţa Edomului** şi a tuturor naţiu-
nilor peste care este chemat Nu-
mele Meu�, zice DDDDDomnul, care
face aceasta.

! �Iată, vin* zile�, zice DDDDDom-
nul, �când plugarul va ajunge pe
secerător şi cel care calcă stru-
guri pe semănător şi munţii vor
picura** must şi toate dealurile se
vor topi.
Şi voi întoarce* captivitatea

poporului Meu Israel; şi ei vor
reconstrui cetăţile** pustiite şi le
vor locui; şi vor planta vii şi vor
bea vinul lor; şi vor face grădini
şi le vor mânca rodul.
Şi-i voi sădi în ţara lor şi nu

vor mai fi smulşi* din ţara lor pe
care le-am dat-o�, zice DDDDDomnul
Dumnezeul tău!

12

13

14

2

3

4

5

6

14

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

8

10

11

12

13

14

15

Ps. 74.9.
Ezec. 7.26.

*Osea 4.15.
**Deut. 9.21.
�Cap. 5.5.

*Ps. 68.21.
Hab. 3.13.
**Cap. 2.14.

*Ps. 139.8.
**Iov 20.6.
Ier. 51.53.
Obad. 4.

*Lev. 26.33.
Deut. 28.65.
Ezec. 5.12.

*Lev. 17.10.
Ier.  44.11.

*Mica 1.4.
**Cap. 8.8.

*Ps.104.3,13
**Cap. 5.8.

�Cap. 4.13.

*Ier. 47.4.
**Deut. 2.23.
�Cap. 1.5.

*Vers. 4.
**Ier. 30.11;
31.35,36.
Obad. 16,17.

*Cap. 6.3.

*Fap. 15.16.

*Obad. 19.
**Num. 24.18

*Lev. 26.5.
**Ioel 3.18.

*Ier. 30.3.
**Is. 61.4;
65.21.
Ezec. 36.33-36

*Is. 60.21.
Ier. 32.41.
Ezec. 34.28.
Ioel 3.20.

9

Israel
restaurat

a Lit. �Vii sunt dumnezeii tăi�    b Sau �pe urmaşii lor�    c Lit. �cuşiţilor�    d Ebr. �aramei�

Israel
pedepsit

8:12
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Viziunea lui Obadiaa.
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu

despre Edom*:
Noi am auzit o ştire** de la

DDDDDomnul şi un sol este trimis
printre naţiuni:

�Ridicaţi-vă, şi să ne ridicăm
împotriva lui la război!�

�Iată, te-am făcut mic printre
naţiuni. Eşti foarte dispreţuit.

Mândria inimii tale te-a în-
şelat, pe tine, care locuieşti în
crăpăturile stâncii*, a cărui lo-
cuinţă este sus; cel care zice** în
inima lui: «Cine mă va coborî pe
pământ?»

Chiar dacă te vei înălţa* ca
vulturul şi chiar dacă îţi vei aşeza
cuibul** printre stele, de acolo te
voi coborî�, zice DDDDDomnul.

�Dacă ar fi venit* la tine hoţi
sau tâlhari de noapte (cât eşti de
pustiit!), n-ar fi furat ei până ar fi
avut de ajuns? Dacă ar fi venit la
tine culegători de vie, n-ar fi
lăsat** ei măcar câteva boabe?

Cât de răscolit este Esau!
Cum îi sunt căutate comorile
ascunse!

! Toţi aliaţii tăib* te-au îm-
pins până la hotar; oamenii care
erau în pace cu tinec te-au înşe-
lat, te-au învins; cei care mănân-
că pâinea ta au întins** o cursă
sub tine. În el nu este pricepere!

În ziua aceea�, zice DDDDDomnul,
�nu voi nimici* Eu pe cei înţe-
lepţi din Edom şi priceperea de
pe muntele lui Esau?
Şi vitejii* tăi, Temane**, se

vor înspăimânta, pentru ca orice
om din muntele lui Esau să fie
nimicit prin înjunghiere.

Din cauza violenţei* împo-
triva fratelui tău Iacov, te va a-

coperi ruşinea şi vei fi nimicit**
pentru totdeauna.

În ziua când stăteai de cealaltă
parte, în ziua în care străinii îi luau
în captivitate averead şi cei din
altă naţiune intrau pe porţile lui
şi aruncau sorţul* asupra Ierusa-
limului, şi tu erai ca unul din ei!

Dar tu nu trebuia să fi privit*
ziua fratelui tău, ziua** nenoro-
cirii lui, nici nu trebuia să te fi
bucurat� de fiii lui Iuda în ziua
nimicirii lor, nici nu trebuia să-ţi
deschizi larg gura în ziua strâm-
torării.

Nu trebuia să fi intrat pe poar-
ta poporului Meu în ziua neno-
rocirii lor, nici nu trebuia să fi
privit chiar tu la necazul lor, în
ziua nenorocirii lor, şi nu trebuia
să fi pus mâna pe avutul lor în
ziua nenorocirii lor!
Şi nu trebuia să fi stat la

răspântii, ca să nimiceşti pe aceia
dintre ai lui care reuşiseră să scape
şi nu trebuia să fi predat pe cei
rămaşi dintre ai lui în ziua strâm-
torării.

! Pentru că ziua DDDDDomnului
este aproape* asupra tuturor
naţiunilor: cum** ai făcut, ţi se
va face; răsplata ta se va întoar-
ce asupra capului tău.

Pentru că, după cum aţi băut*
pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa
vor bea toate naţiunile neîncetat,
da, vor bea şi vor sorbi şi vor fi
ca şi cum n-ar fi fost.

Dar* pe muntele Sionului va
fi eliberaree, şi el va fi sfânt; şi
casa** lui Iacov va stăpâni po-
sesiunile lor.
Şi casa lui Iacov va fi* un

foc; şi casa lui Iosif, o flacără; şi
casa lui Esau, mirişte şi vor arde

*Is. 21.11;
34.5.
Ezec. 25.12-14
Ioel 3.19.
Mal. 1.3.
**Ier. 49.14.

*2 Împ. 14.7.
Ier. 49.16.
**Is. 14.13-15
Apoc. 18.7.

*Iov 20.6.
Ier. 49.16;
51.53.
Amos 9.2.
**Hab. 2.9.

*Ier. 49.9.
**Deut. 24.21
Is. 17.6;
24.13.

*Ier. 38.22.
**Is. 19.11;
19.12.

*Iov 5.12,13.
Is. 29.14.
Ier. 49.7.

*Ps. 76.5.
Amos 2.16.
**Ier. 49.7.

*Gen. 27.41.
Ps. 137.7.
Ezec. 25.12;
35.5.
Amos 1.11.
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**Ezec. 35.9
Mal. 1.4.

*Ioel 3.3.
Naum 3.10.

*Ps. 22.17;
54.7; 59.10.
Mica 4.11;
7.10.
**Ps. 37.13;
137.7.
�Iov 31.29.
Pr. 17.5;
24.17,18.
Mica 7.8.

*Ezec. 30.3.
Ioel 3.14.
**Ezec. 35.15
Hab. 2.8.

*Ier. 25.28;
25.29; 49.12.
Ioel 3.17.
1 Pet. 4.17.

*Ioel 2.32.
**Amos 9.8.

*Is. 10.17.
Zah. 12.6.

Păcatele şi
pedepsirea
Edomului
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a Slujitor (închinător) al lui Yah    b Lit. �oamenii alianţei tale�    c Lit.
�oamenii păcii tale�    d Sau �forţele�    e Sau �vor fi cei eliberaţi (sau
scăpaţi)�
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între ei şi-i vor mistui şi nu
va rămâne nici unul din casa
lui Esau�, pentru că DDDDDomnul a
vorbit!
Şi cei de la sud vor stăpâni*

muntele lui Esau; şi cei** de la
şes, pe filisteni; da, vor stăpâni
câmpia lui Efraim şi câmpia
Samariei; şi Beniamin va stăpâni
Galaadul.

Şi cei deportaţia ai acestei
oştiri a fiilor lui Israel vor stăpâ-
ni ce era al canaaniţilor până la
Sareptab*. Şi cei deportaţi ai Ie-
rusalimului, care erau în Sefarad,
vor stăpâni cetăţile de la sudc.
Şi cei* care îi vor salva se

vor sui pe muntele Sionului, ca
să judece muntele lui Esau. Şi
împărăţia** va fi a DDDDDomnului.

*Amos 9.12.
**Ţef. 2.7.

19

*1 Împ. 17.9;
17.10.
Ier. 32.44.

*Neem. 9.27.
1 Tim. 4.16.
Iac. 5.20.
**Ps. 22.28.
Dan. 2.44;
7.14,27.
Zah. 14.9.
Lc. 1.33.
Apoc. 11.15;
19.6.

20

21
19

20

21

v. 19

a Lit. �captivitatea�    b Ebr. �Zarefat�    c Din Neghev
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Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către Ionaa*, fiul lui Amitai, zi-
când: �Ridică-te, du-te la Nini-
ve, cetatea cea mare*, şi strigă
împotriva ei; pentru că răuta-
tea** lor s-a suit înaintea Mea�.

Dar Iona s-a ridicat ca să fu-
gă la Tarsis*, departe** de faţa
DDDDDomnului; şi a coborât la Iafo�
şi a găsit o corabie care mergea
la Tarsis; şi a plătit costul că-
lătoriei şi a coborât în ea ca să
meargă cu ei la Tarsis, departe
de faţa DDDDDomnului.

Dar DDDDDomnul a trimis* un vânt
tare pe mare şi a fost o furtună
puternică pe mare şi corabia era
ameninţată să fie sfărâmată. A-
tunci corăbierii s-au înspăimântat
şi au strigat fiecare către dumne-
zeul lui şi au aruncat* în mare
încărcătura care era în corabie, ca
să fie uşurată de ea. Iar Iona co-
borâse în partea** de jos a co-
rabiei şi se culcase şi dormea a-
dânc. Şi comandantul vasuluib

s-a apropiat de el şi i-a zis: �Ce
faci tu, dormi? Ridică-te, chea-
mă* pe Dumnezeul tău; poate**
că Dumnezeu Îşi va aminti de
noi şi nu vom pieri!�
Şi au zis unul către altul: �Ve-

niţi şi să aruncăm sorţi*, ca să
ştim din cauza cui a venit asupra
noastră nenorocirea aceasta!� Şi
au aruncat sorţi şi sorţul a căzut
pe Iona. Atunci ei i-au zis: �Spu-
ne-ne*, te rugăm, din cauza cui a
venit asupra noastră nenorocirea
aceasta? Care-ţi este meseria? Şi
de unde vii? Care este ţara ta? Şi
din ce popor eşti?� Şi el le-a zis:
�Eu sunt evreu şi mă tem de
DDDDDomnul Dumnezeul cerurilor
care* a făcut marea şi uscatul�.
Atunci oamenii s-au înfricoşat
foarte tarec şi i-au zis: �Ce ai fă-

cut?� Pentru că oamenii aceia
ştiau că fugea departe de faţa
DDDDDomnului, pentru că el le spuse-
se. Şi i-au zis: �Ce să-ţi facem, ca
să se liniştească marea faţă de
noi?� Pentru că marea se înfuria
tot mai mult. Şi el le-a zis: �Lua-
ţi-mă* şi aruncaţi-mă în mare şi
marea se va linişti faţă de voi;
pentru că ştiu că din cauza mea
a venit asupra voastră furtuna
aceasta mare�. Dar oamenii vâs-
leau din greu ca să ajungă la us-
cat şi nu puteau*, pentru că ma-
rea se înfuria tot mai mult împo-
triva lor. Şi au strigat către DDDDDom-
nul şi au zis: �O, DDDDDoamne, Te ru-
găm, să nu pierim din cauza vie-
ţii omului acestuia şi nu pune asu-
pra* noastră sânge nevinovat!
pentru că Tu, DDDDDoamne, ai făcut**
cum ai vrut�. Şi l-au luat pe Iona
şi l-au aruncat în mare şi furia
mării* a încetat . Atunci oamenii
aceia s-au temut* de DDDDDomnul cu
temere mare şi au adus o jertfă
DDDDDomnului şi au făcut promisiuni.

dŞi DDDDDomnul pregătise un peş-
te mare care să-l înghită pe Iona;
şi Iona a fost* în pântecele peş-
telui trei zile şi trei nopţi.
Şi Iona s-a rugat DDDDDomnului

Dumnezeului său din pântecele
peştelui
şi a zis: �Am strigat* în strâm-

torarea mea către DDDDDomnul şi El
mi-a răspuns**; am strigat din
pântecele Locuinţei morţilor şi Tu
mi-ai auzit glasul.

Pentru că m-ai aruncat* în
adânc, în inima mărilor, şi apele
m-au înconjurat; toate valurile**
Tale şi talazurile Tale au trecut
peste mine.
Şi ziceam*: «Sunt lepădat

dinaintea ochilor Tăi; totuşi, din
nou voi privi spre templul** Tău

IONA

*2 Împ. 14.25.
*Gen. 10.11;
10.12.
Cap. 3.2,3;
4.11.
**Gen. 18.20;
18.21.
Ezra 9.6.

*Is. 23.1,6,10
Cap. 4.2.
**Gen. 4.16.
Ps. 139.7,9.
�Ios. 19.46.
2 Cr. 2.16.
Fap. 9.36.

*Ps. 107.25.

*Fap. 27.18;
27.19,38.
**1 Sam. 24.3

*Ps. 107.28.
**Ioel 2.14.

*Ios. 7.14,16.
1 Sam. 10.20;
10.21; 14.41;
14.42.
Pr. 16.33.
Fap. 1.26.

*Ios. 7.19.
1 Sam. 14.43

*Ps. 146.6.
Fap. 17.24.
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*Ioan 11.50.

*Pr. 21.30.

*Deut. 21.8.
**Ps. 115.3.

*Ps. 89.9.
Lc. 8.24.

*Mc. 4.41.
Fap. 5.11.

*Mt. 12.40;
16.4.
Lc. 11.30.

*Ps. 120.1;
130.1; 142.1.
Plân. 3.55,56
**Ps. 65.2.

*Ps. 88.6.
**Ps. 42.7.

*Ps. 31.22.
**1 Împ. 8.38.
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Rugăciunea
lui Iona

(2)

a Porumbel    b Lit. �mai-marele vâslaşilor�    c Lit. �s-au înfricoşat cu mare frică�    d Aici începe cap. 2 în ebr.
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cel sfânt».
Apele mi-au cuprins sufle-

tula*; adâncul m-a învăluit; pa-
pura s-a împletit în jurul capu-
lui meu.

Am coborât până la temelii-
le munţilor; zăvoarele pământu-
lui se închiseseră după mine
pentru totdeauna. Dar Tu mi-ai ri-
dicat viaţa* din groapă, DDDDDoamne,
Dumnezeul meu!

Pe când mi se sfârşea sufletul
în mine, mi-am amintit de DDDDDom-
nul şi rugăciunea* mea a ajunsb

la Tine, în templul Tău cel sfânt.
Cei care se uită la deşertă-

ciuni* mincinoasec îndepărtează
îndurarea de la eid.

Dar eu Îţi voi jertfi* cu glas
de mulţumire, voi împlini ce am
promis. Salvarea** este de la
DDDDDomnul�.
Şi DDDDDomnul a poruncit peşte-

lui şi el l-a vărsat pe Iona pe uscat.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Iona a doua oară, zicând:
�Ridică-te, du-te la Ninive, ce-
tatea cea mare, şi strigă împo-
triva ei strigarea pe care ţi-o voi
spune�.
Şi Iona s-a ridicat şi a mers la

Ninive după cuvântul DDDDDomnului.
Şi Ninive era o cetate mare înain-
tea lui Dumnezeu, cât o călătorie
de trei zile. Şi Iona a început să
pătrundă în cetate cale de o zi şi a
strigat şi a zis*: �Încă patruzeci
de zile şi Ninive va fi răsturnată!�
Şi oamenii din Ninive L-au

crezut* pe Dumnezeu şi au vestit
un post şi s-au îmbrăcat în sac, de
la cel mai mare al lor până la
cel mai mic al lor. Şi cuvântul a
ajuns la împăratul din Ninive; şi
el s-a ridicat de pe tronul lui şi
şi-a scos mantia de pe el şi s-a
acoperit cu sac şi s-a aşezat* în
cenuşă. Şi a făcut să se audă şi
să se vestească* în Ninive, prin
hotărârea împăratului şi a mai-

marilor săi, zicând: �Nici un om,
nici animal, din cireadă sau din
turmă, să nu guste nimic, nici să
nu pască, nici să nu bea apă; ci
şi om şi animal să se acopere cu
sac şi să strige tare către Dumne-
zeu şi să se întoarcă* fiecare de
la calea lui cea rea şi de la vio-
lenţa** care este în mâinile lor.
Cine* ştie dacă Dumnezeu nu Se
va întoarce şi Îi va părea rău şi
Se va întoarce de la aprinderea
mâniei Sale, ca să nu pierim?�
Şi Dumnezeu a văzut* faptele

lor, că s-au întors de la calea lor
cea rea; şi Dumnezeu S-a întors
de la răul pe care zisese că li-l va
face şi nu l-a făcut.
Şi aceasta nu i-a plăcut deloc

lui Iona şi s-a mâniat. Şi s-a rugat
DDDDDomnului şi a zis: �O, DDDDDoamne,
nu era acesta cuvântul meu, când
eram încă în ţara mea? De aceea
am căutat să fug la Tarsis*, pen-
tru că ştiam că eşti un Dumne-
zeu milos** şi îndurător, încet la
mânie şi de o mare bunătate şi
Te întorci de la rău. Şi acum*,
DDDDDoamne, Te rog, ia-mi viaţa,
pentru că este mai bine pentru
mine să mor** decât să trăiesc�.
Şi DDDDDomnul a zis: �Bine faci tu
că te mânii?�
Şi Iona a ieşit din cetate şi

s-a aşezat spre răsăritul cetăţii.
Şi acolo şi-a făcut o colibă şi
stătea la umbră în ea, până va
vedea ce se va întâmpla cu ceta-
tea. Şi DDDDDomnul Dumnezeu a pre-
gătit o plantăe şi a făcut-o să creas-
că peste Iona, ca să-i fie ca um-
bră deasupra capului său, ca să-l
scape de întristarea lui. Şi Iona
s-a bucurat de acea plantă cu ma-
re bucurie. Dar Dumnezeu a pre-
gătit un vierme la revărsatul zo-
rilor în ziua următoare şi a lovit
planta şi ea s-a uscat. Şi a fost
aşa: când a răsărit soarele, Dum-
nezeu a pregătit un vânt* arză-
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*Ps. 69.1.
Plân. 3.54.

*Ps. 16.10.

*Ps. 18.6.

*2 Împ. 17.15
Ps. 31.6.
Ier. 10.8;
16.19.

*Ps. 50.14,23;
116.17,18.
Osea 14.2.
Ev. 13.15.
**Ps. 3.8.

*Deut. 18.22.

*Mt. 12.41.
Lc. 11.32.

*Iov 2.8.
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Ioel 2.15.
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*Is. 58.6.
**Is. 59.6.

*2 Sam. 12.22
Ioel 2.14.

*Ier. 18.8.
Amos 7.3,6

*Cap. 1.3.
**Ex. 34.6.
Ps. 86.5.
Ioel 2.13.

*1 Împ. 19.4.
**Vers. 8.

*Ezec. 19.12.
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4 Mânia lui
Iona şi

îndurarea
DDDDDomnului

Iona în
Ninive

a Lit. �m-au împresurat până la suflet�    b Lit. �a intrat�    c Sau �idoli deşerţi�    d Lit. �îşi părăsesc
îndurarea�    e Ebr. �chicaion�
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tor de răsărit; şi soarele a bătut**
peste capul lui Iona şi el a leşi-
nat; şi cerea pentru sine să moa-
ră şi zicea: �Mai bine este pentru
mine să mor� decât să trăiesc!�
Şi Dumnezeu i-a zis lui Iona:
�Bine faci tu că te mânii din cauza
plantei?� Şi el a zis: �Bine fac
eu că mă mânii, până la moarte!�
Şi DDDDDomnul a zis: �Ţie ţi-a

fost milă de planta pentru care
n-ai muncit, nici n-ai făcut-o să
crească; ea într-o noapte s-a
născut şi într-o noapte a pierit.
Şi Eu nu trebuia să Mă îndur
de Ninive, cetatea* cea mare, în
care sunt mai mult de o sută
douăzeci de mii de oameni care
nu ştiu** să deosebească dreapta
lor de stânga lor, şi multe� vite?�

9

10

**Ps. 121.6.
�Vers. 3.

8

11 *Cap. 1.2;
3.2,3.
**Deut. 1.39
�Ps. 36.6;
145.9.
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Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către Mica* din Moreşet, în
zilele lui Iotam, ale lui Ahaz şi
ale lui Ezechia, împăraţi ai lui
Iuda, ce a văzut despre Sama-
ria** şi Ierusalim.

Ascultaţi, voi, toate popoarele!
Ia aminte, pământule*, şi tot ce
este pe tine! Şi Domnul DDDDDumne-
zeu să fie** martor împotriva
voastră, Domnul din templul Său
cel sfânt�!

Pentru că, iată, DDDDDomnul iese*
din locul** Său şi va coborî şi
va călca� pe înălţimile pământului.
Şi munţii se vor topi* sub El şi

văile vor crăpa ca ceara înaintea
focului, ca apele revărsate pe
un povârniş.

Toate acestea, pentru fărăde-
legea lui Iacov şi pentru păcatele
casei lui Israel. Care este fără-
delegea lui Iacov? Nu este Sama-
ria? Şi care sunt înălţimile lui Iu-
da? Nu sunt ele Ierusalimul?

�De aceea, voi face Samaria
ca o grămadă* de pe câmp, ca
nişte plantaţii de vie; şi-i voi ros-
togoli pietrele în vale şi-i voi dez-
goli temeliile**.
Şi toate chipurile ei cioplite

vor fi sfărâmate şi toate darurile
ei din curvie vor fi arse cu foc; şi
pe toţi idolii ei îi voi pustii. Pen-
tru că din plata* unei curve i-a
adunat şi ca plată a curvei se
vor întoarce�.

! Pentru aceasta voi plânge*
şi voi urla; voi umbla** desculţb

şi gol; voi face� o plângere ca
şacalii şi o jelire ca struţii.

Pentru că rana ei este fără
vindecare; pentru că a venit* chiar
până la Iuda, ajunge până la poar-

ta poporului meu, chiar până la
Ierusalim.

Nu spuneţi* aceasta în Gat, nu
plângeţi nicidecumc; la Bet-Lea-
frad rostogoleşte-te în ţărână**.

Treci, locuitoare din Şafire, în
goliciune* şi ruşine. Locuitoarea
din Ţaananf nu a ieşit la plânge-
rea Bet-Eţeluluig: el va luah de la
voi adăpostuli său.

Pentru că locuitoarea din Ma-
rotj aştepta cu îngrijorare binele,
dar răul a coborât* de la DDDDDomnul
la poarta Ierusalimului.

Înhamă caii cei iuţi la car, lo-
cuitoare din Lachis*. Ea a fost
începutul păcatului fiicei Sio-
nului, pentru că în tine s-au găsit
fărădelegile lui Israel.

De aceea vei da darurik* Mo-
reşet-Gatuluil; casele din Ac-
zibm** vor fi o minciună� pentru
împăraţii lui Israel.

Îţi voi aduce totuşi un stăpâ-
nitorn, locuitoare din Mareşao*;
gloria lui Israel va ajunge chiar
până la Adulamp**.

Fă-te pleşuv şi tunde-te* pen-
tru copiii** desfătărilor tale! Lăr-
geşte-ţi pleşuvia ca vulturul, pen-
tru că ei au plecat în captivi-
tate, departe de tine!

Vai de cei care plănuiesc* ne-
legiuire şi pregătesc** răul în
paturile lor! Când se luminează
dimineaţa o înfăptuiesc, pentru
că� este în puterea mâinii lorr.
Şi poftesc* ogoare şi le iau

prin violenţă; şi case, şi le răpesc;
şi asuprescs pe omt şi casa lui,
chiar pe om şi moştenirea lui.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, împotriva familiei* aceste-
ia plănuiesc un rău, de la care nu

*Ier. 26.18.
**Amos 1.1.

*Deut. 32.1.
Is. 1.2.
**Ps. 50.7.
Mal. 3.5.
�Ps. 11.4.
Iona 2.7.
Hab. 2.20.

*Is. 26.21.
**Ps. 115.3.
�Amos 4.13.

*Jud. 5.5.
Ps. 97.5.
Is. 64.1-3.
Amos 9.5.
Hab. 3.6,10.

*2 Împ. 19.25
Cap. 3.12.
**Ezec. 13.14

*Osea 2.5,12

*Is. 21.3; 22.4
**Is. 20.2-4.
�Iov 30.29.
Ps. 102.6.
*2 Împ. 18.13
Is. 8.7,8.

MICAa

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

6

7

8

9

*2 Sam. 1.20
**Ier. 6.26.

*Is. 20.4;
47.2,3.
Ier. 13.22.
Naum 3.5.

*Amos 3.6.

*2 Împ. 18.14;
18.17.

*2 Împ. 18.14-16
**Ios. 15.44.
�Ier. 15.18.

*Ios. 15.44.
**2 Cr. 11.7.

*Iov 1.20.
Is. 15.2
Ier. 7.29;
16.6; 47.5.
**Plân. 4.5.

*Osea 7.6.
**Ps. 36.4.
�Gen. 31.29.

*Is. 5.8.

*Ier. 8.3.
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a Sau �MICHEEA�: Cine este ca DDDDDomnul (Cap. 7.18)    b Sau �dezbrăcat�    c Sau �nu plângeţi în Aco
(plâns)�    d Casa ţărânii    e Frumos (referitor la oraş)    f Ieşire    g Casa învecinată    h Sau �nu a ieşit.
Plângerea Bet-Eţelului va lua�     i Sau �sprijinul�    j Amărăciune    k Probabil de renunţare    l Proprietatea
lui Gat    m Minciună    n Sau �un moştenitor�    o Stăpânire, Moştenire    p Retragere sau Ascunzătoare
r Sau �pentru că pentru ei mâna lor este Dumnezeu�    s Sau �fură�    t Ebr. �gever� (omul puternic)

Partea
celor care

nedreptăţesc
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vă veţi îndepărta grumajii; şi nu
veţi mai umbla cu capul sus, pen-
tru că este un timp** rău.

În ziua aceea vor face un pro-
verb* despre voi şi vor plânge**
cu o plângere dureroasă, zicând:
«Suntem jefuiţi de tot! A schim-
bat� partea de moştenire a po-
porului meu! Cum mi-a luat-o! El
a împărţit ogoarele noastre celor
răzvrătiţi!»�

De aceea nu vei avea pe ni-
meni care să arunce* funia de
măsurat pestea un sorţ în aduna-
rea DDDDDomnului.

! �Nu profeţiţib*!� profeţesc
ei. �Dacă nu vor profeţi acestora,
batjocura nu se va îndepărta�.

�Tu, care te numeşti casa lui
Iacov, este DDDDDomnul nerăbdător?c

Sunt acestea faptele Sale? Nu
fac bine cuvintele Mele celui care
umblă cu dreptate?

Dar de curând poporul Meu
s-a ridicat ca un vrăjmaş: voi ră-
piţi mantaua de pe haină de la cei
care trec în siguranţă, care sunt
fugari dind război.

Voi alungaţi pe femeile popo-
rului Meu din casele lor plăcute;
voi luaţi de la copiii lor măreţia
Mea pentru totdeauna.

Ridicaţi-vă şi plecaţi! pentru
că acesta nu este locul de odih-
nă*, din cauza întinăciunii** ca-
ree aduce nimicire, chiar o nimi-
cire grozavă.

Dacă un om care umblă după
vânt* şi înşelăciune minte, zi-
când: «Îţi voi profeţi despre vin
şi despre băutură tare!», el va fi
profetul poporului acestuia.

Voi aduna* negreşit, Iacove,
pe toţi ai tăi; voi strânge negreşit
rămăşiţa lui Israel; îi voi pune la
un loc ca pe oile din Boţraf**, ca
o turmă în mijlocul păşunii lor.
Vor face mare zarvă� din cauza
mulţimii oamenilor�.

Unul care răzbate s-a suit îna-
intea lor: au răzbit şi au trecut
spre poartă şi au ieşit pe ea. Şi
împăratul lor* a trecut înaintea
lor, şi DDDDDomnul în fruntea** lor.

" Şi am zis: �Ascultaţi, vă rog,
capi ai lui Iacov şi căpetenii ale
casei lui Israel! Nu este* datoria
voastră să cunoaşteţi judecatag?

Voi, care urâţi binele şi iubiţi
răul, care le smulgeţi pielea de
pe ei şi carnea de pe oasele lor
şi care mâncaţi* carnea po-

porului Meu şi le jupuiţi pielea
de pe ei şi le sfărâmaţi oasele
şi le faceţi bucăţi ca pentru oală,
ca şi carnea în cazan**!

Atunci vor striga* către DDDDDom-
nul, dar El nu le va răspunde; şi
Îşi va ascunde faţa de la ei în
timpul acela, după cum au făcut
rău prin faptele lor.

! �Aşa zice DDDDDomnul despre
profeţii* care rătăcesc pe poporul
Meu, care cu dinţii lor muşcă** şi
strigă: «Pace!», dar oricui nu pu-
ne nimic în gurile� lor, ei îi pre-
gătesch război împotrivă.

De aceea veţi avea noapte*
fără viziune; şi va fi întuneric
pentru voi, fără ghicire; şi soarele
va apune** asupra profeţilor şi
ziua va fi neagră deasupra lor.
Şi văzătorii vor fi făcuţi de

ruşine şi ghicitorii vor fi umiliţi
şi toţi îşi vor acoperi buzele, pen-
tru că nu va fi* nici un răspuns
de la Dumnezeu.

Dar cu adevărat eu sunt plin de
putere prin Duhul DDDDDomnului, şi de
judecată, şi de tărie, ca să fac
cunoscut lui Iacov fărădelegea*
lui, iar lui Israel, păcatul lui.

Ascultaţi aceasta, vă rog, capi
ai casei lui Iacov şi căpetenii ale
casei lui Israel, care urâţi judeca-
ta şi suciţi toată dreptatea,

care zidiţi* Sionul cu sânge
şi Ierusalimul cu nedreptate!

**Amos 5.13
Ef. 5.16.

*Hab. 2.6.
**2 Sam. 1.17
�Cap. 1.15.

*Deut. 32.8,9

*Is. 30.10.
Amos 2.12;
7.16.

*Deut. 12.9.
**Lev. 18.25;
18.28.
Ier. 3.2.

*Ezec. 13.3.

*Cap. 4.6,7.
**Ier. 31.10.
�Ezec. 36.37.
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*Osea 3.5.
**Is.52.12.

*Ier. 5.4,5.

*Ps. 14.4.
**Ezec. 11.3;
11.7.

*Ps. 18.41.
Pr. 1.28.
Is. 1.15.
Ezec. 8.18.
Zah. 7.13.

*Is. 56.10,11.
Ezec. 13.10;
22.25.
**Cap. 2.11.
Mt. 7.15.
�Ezec. 13.18;
13.19.

*Is. 8.20,22.
Ezec. 13.23.
Zah. 13.4.
**Amos 8.9.

*Ps. 74.8.
Amos 8.11.

*Is. 58.1.

*Ier. 22.13.
Ezec. 22.27.
Hab. 2.12.
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a Sau �ca�, sau �prin�    b Lit. �Nu picuraţi�    c Sau �este Duhul DDDDDomnului mărginit (lit. scurtat)?�    d Sau
�când se întorc de la�    e Sau �pentru că este întinat; el�    f Sau �ca oile într-un ţarc�    g Judecata dreaptă
h Lit. �sfinţesc�
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Capii* lui judecă pentru răs-
plată şi preoţii** lui învaţă pen-
tru plată şi profeţii lui ghicesc
pentru bani; totuşi se reazemă�
pe DDDDDomnul şi zic: «Nu este
DDDDDomnul în mijlocul nostru? Nici
un rău nu va veni asupra noas-
tră!»

De aceea, din cauza voastră,
Sionul va fi arat* ca un ogor şi
Ierusalimul va ajunge** grămezi
şi muntele� casei ca înălţimile
unei păduri�.
Şi va fi aşa: la sfârşitul* zile-

lor, muntele casei DDDDDomnului va fi
întemeiat pe vârful munţilor şi se
va înălţa peste dealuri şi popoa-
rele vor curge spre el.
Şi multe naţiuni vor merge

şi vor zice: �Veniţi, şi să ne suim
la muntele DDDDDomnului şi la casa
Dumnezeului lui Iacov! Şi El ne
va învăţa despre căile Lui şi vom
umbla pe cărările Lui; pentru că
din Sion va ieşi legea şi din Ie-
rusalim cuvântul DDDDDomnului�.
Şi El va judeca între multe

popoarea şi va mustra naţiuni
puternice, până departe. Şi îşi vor
făuri din săbii fiare de plug* şi din
suliţe cosoare; o naţiune nu va
ridica sabia împotriva altei na-
ţiuni, nici nu vor mai învăţa**
războiul.
Şi vor şedea fiecare* sub viţa

lui şi sub smochinul lui şi nu va fi
cine să-i înspăimânte; pentru că
gura DDDDDomnului oştirilor a vorbit.

Pentru că toate popoarele vor
umbla fiecare în numele dum-
nezeilor* săi, dar noi vom um-
bla** în Numele DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru pentru totdeauna
şi întotdeauna.

! �În ziua aceea�, zice DDDDDom-
nul, �voi aduna pe ceab şchioapă*
şi voi strânge pe cea** alungată
şi pe cea pe care am întristat-o.
Şi o voi face pe cea şchioapă

o rămăşiţă*, iar pe cea care a fost

alungată departe, o naţiune tare�.
Şi DDDDDomnul va împărăţi** peste ei
pec muntele Sion de acum şi pen-
tru totdeauna.
Şi tu, turn al turmeid, deale al

fiicei Sionului, la tine va veni, da,
cea dintâi stăpânire va veni �
împărăţia, la fiica Ierusalimului.

! De ce strigi tare acum? Nu
este împărat* în tine? A pierit sfă-
tuitorul tău, de te-au cuprins**
dureri ca pe o femeie la naştere?

Fii în durere şi chinuieşte-te
să naşti, fiică a Sionului, ca o fe-
meie la naştere! Pentru că acum
vei ieşi din cetate şi vei locui în
câmp şi vei merge chiar la Ba-
bilon. Acolo vei fi eliberată, aco-
lo DDDDDomnul te va răscumpăra din
mâna vrăjmaşilor tăi.
Şi acum* s-au adunat îm-

potriva ta multe naţiuni, care zic:
�Să fie întinată şi ochiul** nostru
să privească asupra Sionului!�

Dar ei nu cunosc gândurile*
DDDDDomnului, nici nu înţeleg sfatul
Lui; pentru că El i-a adunat ca**
pe nişte snopi în arie.

Ridică-te* şi treieră, fiică a
Sionului! Pentru că voi face cor-
nul tău fier şi voi face copitele ta-
le aramă; şi vei sfărâma** multe
popoare; şi voi închina� câştigul
lor DDDDDomnului şi averea lor Dom-
nului întregului�� pământ.

Acum, strânge-te în cete, fiică
a cetelor! El a pus asediu împo-
triva noastră; ei vor lovi* pe ju-
decătorul lui Israel cu o nuia pes-
te obraz.

�fŞi tu, Betleeme*, Efrata,
deşi eşti mic între miile** lui
Iuda, din tine� Îmi va ieşi cel care
va fi Stăpânitor�� în Israel, ale că-
rui originig*� sunt din vechime,
din zilele eternităţii�.

De aceea îi va lăsa până la
timpul când cea care este în dureri
va naşte*, iar rămăşiţa** fraţilor
săi se va întoarce la fiii lui Israel.

*Is. 1.23.
Ezec. 22.12.
Osea 4.18.
Cap. 7.3.
**Ier. 6.13.
�Is. 48.2.
Ier. 7.4.

*Ier. 26.18.
Cap. 1.6.
**Ps. 79.1.
�Cap. 4.2.

*Is. 2.2.
Ezec. 17.22;
17.23.

*Is. 2.4.
Ioel 3.10.
**Ps. 72.7.

*1 Împ. 4.25.
Zah. 3.10.

*Ier. 2.11.
**Zah. 10.12

*Ezec. 34.16.
Ţef. 3.19.
**Ps. 147.2.
Ezec. 34.13;
37.21.
*Cap. 2.12;
5.3,7,8; 7.18.

**Is. 9.6;
24.23.
Dan. 7.14,27
Lc. 1.33.
Apoc. 11.15.

*Ier. 8.19.
**Is. 13.8;
21.3.
Ier. 30.6;
50.43.

*Plân. 2.16.
**Obad. 12.
Cap. 7.10.

*Is. 55.8.
Rom. 11.33.
**Is. 21.10.

*Is. 41.15,16
Ier. 51.33.
**Ier. 51.20-23
Dan. 2.44.
�Is. 23.18;
60.6,9.
��Zah. 4.14.

*Plân. 3.30.
Mt. 5.39;
27.30.

*Gen. 35.19.
Mt. 2.6.
**Ex. 18.25.
1 Sam. 23.23
�Is. 11.1.
Lc. 2.4.
��Gen. 49.10
Is. 9.6.
*�Ps. 90.2.
Ioan 1.1.

*Cap. 4.10
**Cap. 4.7.
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a Sau �popoare mari�    b Oaia    c Lit. �în�    d Ebr. �Migdal-Eder� (Gen.35.21)
e Ebr. �Ofel�    f În unele traduceri, cap. 5 începe aici    g Lit. �ieşiri�

Viitoarea
stăpânire a
Domnului

Fiica
Sionului
eliberată

5 Cel care va
ieşi din
Betleem
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Şi el va staa şi va paşte* tur-
ma sa în puterea DDDDDomnului, în
măreţia Numelui DDDDDomnului Dum-
nezeului său; şi ei vor rămâneb,
pentru că acum el va fi mare**
chiar până la marginile pămân-
tuluic.
Şi Acesta va fi pacea*; când

va veni asirianul în ţara noastră şi
când va călca în palatele noastre,
atunci vom ridica împotriva lui
şapte păstori şi opt căpetenii ale
oamenilord.
Şi ei vor pustiie ţara Asiriei

cu sabia şi ţara lui Nimrod* în
intrările ei; şi ne va scăpa** de
asirian, când va veni în ţara noas-
tră şi când va călca în hotarele
noastre.
Şi rămăşiţa* lui Iacov va fi

în mijlocul multor popoare ca
roua** de la DDDDDomnul, ca ploile
mărunte pe iarbă, care nu întârzie
din cauza omului, nici nu aşteap-
tă pe fiii oamenilor.
Şi rămăşiţa lui Iacov va fi în-

tre naţiuni, în mijlocul multor
popoare, ca un leu între fiarele
pădurii, ca un leu tânăr între tur-
mele de oi: care, dacă trece, calcă
în picioare şi sfâşie şi nu este
nimeni care să salveze.

Mâna ta se va înălţa peste
potrivnicii tăi şi toţi vrăjmaşii
tăi vor fi nimiciţi.

! Şi va fi aşa: �În ziua aceea�,
zice DDDDDomnul, �voi nimici* caii tăi
din mijlocul tău şi-ţi voi distruge
carele.
Şi voi nimici cetăţile ţării tale

şi-ţi voi surpa locurile întărite.
Şi voi nimici vrăjitoriile din

mâna ta şi nu vei avea ghici-
tori*.

Voi nimici* şi chipurile tale
cioplite şi stâlpiif tăi din mijlocul
tău. Şi nu te vei mai pleca** îna-
intea lucrării mâinilor tale.
Şi voi smulge aşerele tale din

mijlocul tău şi-ţi voi distruge
cetăţile.
Şi voi face răzbunare* asupra

naţiunilor cu mânie şi cu furie,
cum n-au mai auzitg�.

"  Ascultaţi acumh ce zice
DDDDDomnul: �Ridică-te, apără-te îna-
intea munţilor, şi dealurile să-ţi
audă glasul!�

Ascultaţi*, munţilor, acuza-
ţia** DDDDDomnului şi voi, temelii ne-
clintite ale pământului! Pentru
că� DDDDDomnul are o judecată cu po-
porul Său şi vrea să-Şi apere cau-
za faţă de Israel.

�Poporul Meu, ce* ţi-am fă-
cut? Şi cu ce te-am obosit? Măr-
turiseşte împotriva Mea!

Pentru că te-am scos* din ţa-
ra Egiptului şi te-am răscumpă-
rat din casa robilor şi am trimis
înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi
pe Maria.

Poporul Meu, adu-ţi aminte
acum ce a întrebat Balac*, împă-
ratul Moabului, şi ce i-a răspuns
Balaam, fiul lui Beor, de la Si-
tim** până la Ghilgal, ca să re-
cunoaşteţi dreptăţile� DDDDDomnului�.

!  Cu ce voi veni înaintea
DDDDDomnului şi mă voi pleca înaintea
Dumnezeului Cel  înălţat? Voi veni
înaintea Lui cu arderi-de-tot, cu
viţei de un an?

Va avea DDDDDomnul plăcere* de
miile de berbeci, de zecile de mii
de râuri** de untdelemn? Voi da
eu pe întâiul� meu născut pentru
fărădelegea mea, rodul pântecelui
meu pentru păcatul sufletului meu?

El ţi-a arătat*, omule, ce este
bine. Şi ce altceva cere DDDDDomnul
de la tine, decât să faci ce este
drept** şi să iubeşti bunătateai

şi să umbli smerit cu Dumnezeul
tău?

! Glasul DDDDDomnului strigă că-
tre cetate şi înţelepciuneaj priveş-
te Numele Tău. Ascultaţi de nuia

*Is. 40.11;
49.10.
Ezec. 34.23.
Cap. 7.14.
**Ps. 72.8.
Is. 52.13.
Zah. 9.10.
Lc. 1.32.

*Ps. 72.7.
Is. 9.6.
Zah. 9.10.
Lc. 2.14.
Ef. 2.14.

*Gen. 10.8;
10.10,11.
**Lc. 1.71.

*Vers. 3.
**Deut. 32.2.
Ps. 72.6;
110.3.

*Zah. 9.10.

*Is. 2.6.

*Zah. 13.2.
**Is. 2.8.

*Ps. 149.7.
Vers. 8.
2 Tes. 1.8.

*Deut. 32.1.
Ps. 50.1,4.
Is. 1.2.
**Osea 12.2.
�Is. 1.18;
5.3,4; 43.26.
Osea 4.1.

*Ier. 2.5,31.

*Ex. 12.51;
14.30; 20.2.
Deut. 4.20.
Amos 2.10.

*Num. 22.5;
23.7; 24.10,11
Deut. 23.4,5.
Ios. 24.9,10.
Apoc. 2.14.
**Num. 25.1;
33.49.
Ios. 4.19; 5.10
�Jud. 5.11.

*Ps. 50.9;
51.16.
Is. 1.11.
**Iov 29.6.
�2 Împ. 16.3;
21.6; 23.10.
Ier. 7.31; 19.5
Ezec. 23.37.

 *Deut.10.12.
1 Sam. 15.22
Osea 6.6; 12.6
**Gen. 18.19
Is. 1.17.
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a Va sta în picioare    b Sau �vor locui în siguranţă�    c Sau �ţării�    d Lit. �bărbaţi unşi�    e Sau �vor mânca�
sau �vor conduce�    f Sau �statuile�    g Sau �cu mânie şi cu furie, asupra naţiunilor care n-au ascultat�
h Sau �vă rog�    i Sau �îndurarea�, �mila�     j Cel înţelept

6 Judecata
DDDDDomnului
cu poporul

Său

Răsplătirea
păcatului
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şi de Cel care a rânduit-o.
Mai sunt comori ale răutăţii

în casa celui rău şi o blestemată*
efă mică ?

Voi fi eu curat, cu cântarul*
nedrept şi cu sacul cu greutăţi în-
şelătoare?

�Pentru că bogaţii lui sunt
plini de violenţă şi locuitorii lui
spun minciuni şi limba* lor este
înşelătoare în gura lor,

de aceea şi Eu te voi lovi*
până te voi îmbolnăvi, te voi pus-
tii din cauza păcatelor tale.

Vei mânca* şi nu te vei sătu-
ra şi foameteaa ta va fi în mijlo-
cul tău. Şi vei lua, dar nu vei sal-
va; şi ce vei salva, voi da sabiei.

Vei semăna*, dar nu vei se-
cera; vei călca măslinele, dar
nu te vei unge cu untdelemn; şi
va fi must, dar nu vei bea vin.

Pentru că rânduielile lui Om-
ri* sunt păzite**, şi toate lucră-
rile casei lui Ahab�, şi pentru că
umblaţi în sfaturile lor, te voi face
o pustiireb�� şi pe locuitorii tăi o
pricină de fluierarec; şi veţi pur-
ta dispreţul*� poporului Meu�.

Vai de mine! Pentru că sunt
ca după adunatul fructelor de
vară, ca bobiţele rămase după
culesul* strugurilor. Nu este nici
un ciorchine de mâncare, nici un
fruct** timpuriu pe care îl dorea
sufletul meud.

Cel evlavios* a pierit din ţa-
răe şi nu este nici unul drept
printre oameni. Toţi pândesc să
verse sânge; fiecare** vânează
pe fratele său cu o cursă.

Amândouă mâinile sunt pen-
tru rău, ca să-l facă bine. Căpe-
tenia* cere şi judecătorul** jude-
că pentru răsplată; şi cel mare îşi
spune pofta cea rea a sufletului
său: şi astfel ei merg mână-n mână.

Cel mai bun dintre ei este* ca
un mărăcine; cel mai drept este
mai rău decât un gard de spini;

ziua străjerilor tăi, cercetarea
ta, a venit. Acum va fi uimirea lor.

Nu vă încredeţi* într-un prie-
ten, nu vă puneţi încrederea
într-un prieten apropiat; păzeşte-ţi
uşile gurii tale de cea care stă
culcată la sânul tău.

Pentru că fiul* îşi dezono-
rează tatăl, fiica se ridică împo-
triva mamei sale, nora împotri-
va soacrei sale; vrăjmaşii omului
sunt oamenii din casa lui.

Dar eu voi privi* spre DDDDDom-
nul, voi aştepta pe Dumnezeul
mântuirii mele. Dumnezeul meu
mă va auzi.

! Nu te bucura* de mine, vrăj-
maşa mea. Chiar dacă am că-
zut**, mă voi ridica; dacă stau în
întuneric, DDDDDomnul va fi� o lumi-
nă pentru mine.

Voi suferi* mânia DDDDDomnului,
pentru că am păcătuit împotriva
Lui, până când îmi va apăra
cauza şi va face judecată pentru
mine; El mă va scoate la lumină**
şi voi privi dreptatea Lui.
Şi vrăjmaşa mea va vedea

aceasta şi va fi acoperită de ru-
şine*, ea care-mi zicea: �Unde**
este DDDDDomnul Dumnezeul tău?�
Ochii mei� o vor privi; acum ea
va fi călcată în picioare ca no-
roiul�� de pe străzi.

! În ziua* când zidurile tale
vor fi construite, în ziua** aceea
limita stabilită va fi dată înapoif.

În ziua aceea vor veni la tine
din Asiria şi cetăţile Egiptului şi
de la Maţorg până la râuh şi de
la mare până la mare şi de la
munte până la munte.

Dar ţara va fi pustiită, din
cauza locuitorilor ei, pentru rodul
faptelor* lor.

! Paşte cu toiagul Tău pe po-
porul Tău, turma moştenirii Tale,
care locuieşte singuratică în pă-
dure*, în mijlocul Carmelului; să
pască în Basan şi Galaad ca în
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*Deut. 25.13-16
Pr. 11.1;
20.10,23.

*Osea 12.7.

*Ier. 9.3,5;
9.6,8.

*Lev. 26.16.
Ps. 107.17;
107.18.

*Lev. 26.26.
Osea 4.10.

*Deut. 28.38-40
Amos 5.11.
Ţef. 1.13.
Hag. 1.6.

*1 Împ. 16.25.
**Osea 5.11.
�1 Împ. 16.30
��1 Împ. 9.8.
Ier. 19.8.
*�Is. 25.8.
Ier. 51.51.
Plân. 5.1.

*Is. 17.6;
24.13.
**Is. 28.4.
Osea 9.10.

*Ps. 12.1;
14.1,3.
Is. 57.1.
**Hab. 1.15.

*Osea 4.18.
**Is. 1.23.
Cap. 3.11.

*2 Sam. 23.6;
23.7.
Is. 55.13.
Ezec. 2.6.
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*Ier. 9.4.

*Ezec. 22.7.
Mt. 10.21;
10.35,36.
2 Tim. 3.2,3.

*Is. 8.17.

*Pr. 24.17.
Plân. 4.21.
**Ps. 37.24.
Pr. 24.16.
�Ps. 27.1.

*Plân. 3.39.
**Ps. 37.6.

*Ps. 35.26.
**Ps. 42.3;
42.10; 79.10;
115.2.
Ioel 2.17.
�Cap. 4.11.
��2 Sam. 22.43
Zah. 10.5.

*Amos 9.11.
**Is. 11.16;
19.23; 27.13.
Osea 11.11.

*Ier. 21.14.
Cap. 3.12.

*Is. 37.24.
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Stricăciunea
din ţară

Israel se va
ridica

Rugăciune
şi laudă
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zilele din vechime.
�Ca în zilele* ieşirii tale din

ţara Egiptului, le voi arăta lucruri
minunate�.

Naţiunile vor vedea* şi se vor
ruşina pentru toată puterea lor.
Vor pune mâna** la gură şi
urechile lor vor fi surde.

Vor linge ţărâna* ca şarpele;
ca târâtoarele pământului vor ieşi
tremurând** din locurile lor în-
chisea. Se vor întoarce� cu frică
la DDDDDomnul Dumnezeul nostru; şi
se vor înspăimânta din cauza Ta.

! Cine* este Dumnezeu ase-
menea Ţie, care iartă** nelegiui-
rea şi trece� cu vederea fărădele-
gea rămăşiţei moştenirii Sale? El
nu-Şi ţine�� mânia pentru totdea-
una, pentru că Îi place îndurarea.

El va avea din nou milă de
noi, va călca sub picioare nelegiu-
irile noastre; şi vei arunca toate
păcatele lor în adâncurile mării.

Vei împlinib* lui Iacov adevă-
rul, şi lui Avraam îndurarea, pe
care le-ai jurat** părinţilor noştri
din zilele din vechime.
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*Ps. 68.22;
78.12.

*Is. 26.11.
**Iov 21.5;
29.9.

*Ps. 72.9.
Is. 49.23.
**Ps. 18.45.
�Ier. 33.9.
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*Ex. 15.11.
**Ex. 34.6,7.
Ier. 50.20.
�Cap. 4.7;
5.3,7,8.
��Ps. 103.9.
Is. 57.16.
Ier. 3.5.

*Lc. 1.72,73.
**Ps. 105.9;
105.10.
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a Sau �întărite�   b Lit. �vei da�



968

NAUM

Profeţie* despre Niniveb.
Cartea viziunii lui Naum din

Elcoş.
DDDDDomnul este un Dumnezeu

gelos* şi răzbunător**; DDDDDomnul
este răzbunător şi plin de furie;
DDDDDomnul Se răzbună pe potrivni-
cii Săi şi păstrează mânie pen-
tru vrăjmaşii Săi.
! DDDDDomnul este încet la mâ-

nie* şi mare** în putere; şi nu
socoteşte nicidecum nevinovat pe
cel rău. DDDDDomnul � calea� Lui este
în vârtej şi în furtună şi norii sunt
ţărâna picioarelor Lui.

El mustră* marea şi o usucă
şi seacă toate râurile. Basanul**
şi Carmelul se veştejesc, de ase-
menea floarea Libanului se veş-
tejeşte.

Munţii se clatină* înaintea Lui
şi dealurile** se topesc; şi pă-
mântul� se ridică înaintea feţei Lui,
şi lumea şi toţi locuitorii ei.

Cine va sta înaintea indignă-
rii* Lui şi cine va rămâne înain-
tea mâniei Lui aprinse? Furia Lui
se varsă** ca focul şi stâncile cra-
pă înaintea Lui.
! DDDDDomnul este bun*, un loc

întărit în ziua necazului; şi El cu-
noaşte** pe cei care se încred în El.

Dar* cu o revărsare de ape va
mistui deplin locul eic, şi întune-
ricul va urmări pe vrăjmaşii Săi.

Ce plănuiţi* împotriva DDDDDom-
nului? El va mistui** deplin: ne-
cazul nu se va ridica de două ori.

Deşi vor fi încurcaţi ca spi-
nii* şi vor fi ca beţi** de vinul
lor, vor fi mistuiţi� ca miriştea
uscată, cu totul.

Din tine a ieşit unul care plă-
nuieşte* răul împotriva DDDDDomnu-

lui, un sfătuitor al lui Beliald.
Aşa zice DDDDDomnul: �Deşi vor

fi în număr complet şi oricât de
mulţi vor fi, chiar şi aşa, ei vor fi
doborâţi* şi vor trece**. Şi, deşi
te-am întristat, nu tee voi mai
întrista.
Şi acum voi sfărâma* jugul lui

de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile�.
Şi DDDDDomnul a dat poruncă

despre tinef: �Nu vei mai avea ur-
maşi care să-ţi poarte numeleg;
voi nimici din casa dumnezeilor
tăi chipul cioplit şi chipul tur-
nat; îţi voi pregăti* mormântul,
pentru că eşti josnic�.
! hIată* pe munţi picioarele

celui care aduce vestea bună, ca-
re vesteşte pacea! Ţine-ţi sărbă-
torile, Iudo, împlineşte-ţi promi-
siunile: pentru că Belial** nu va
mai trece prin tine, este nimicit�
cu desăvârşire.
# Cel care sfărâmă* în bucăţi

s-a suit împotriva feţei tale. Pă-
zeşte** cetatea întărită! Ia seama
la drum! Încinge-ţi coapsele! Întă-
reşte-ţi mult puterea!

Pentru că DDDDDomnul a adus* din
noui măreţia lui Iacov, ca măreţia
lui Israelj; pentru că i-au pustiit**
jefuitorii şi le-au stricat viţele.

Scutul vitejilor* săi s-a făcut
roşu, bărbaţii de război sunt în
stacojiu; carele fulgeră de focul
oţelului în ziua pregătirii lui şi
suliţele de chiparos se învârtesc.

Carele năvălesc cu furie pe
străzi, se lovesc unul de altul în
pieţe; înfăţişarea lor este ca fă-
cliile, aleargă ca fulgerele.

Elf se gândeşte la cei puternici
ai săi; ei se poticnesc în mersul
lor, se grăbesc spre zidul ei şi

*Ţef. 2.13.

*Ex. 20.5;
34.14.
Deut. 4.24.
Ios. 24.19.
**Deut. 32.35
Ps. 94.1.
Is. 59.18.

*Ex. 34.6,7.
Ps. 103.8.
Iona 4.2.
**Iov 9.4.
�Ps. 118.7;
97.2.
Hab. 3.5,11;
3.12.

*Ps. 106.9.
Is. 50.2.
Mt. 8.26.
**Is. 33.9.

*Ps. 68.8.
**Jud. 5.5.
Ps. 97.5.
Mica 1.4.
�2 Pet. 3.10.

*Mal. 3.2.
**Apoc. 16.1

*1 Cr. 16.34.
Ps. 100.5.
Ier. 33.11.
Plân. 3.25.
**Ps. 1.6.
2 Tim. 2.19.
*Dan. 9.26;
11.10,22,40.

*Ps. 2.1.
**1 Sam. 3.12

*2 Sam. 23.6;
23.7.
**Cap. 3.11.
�Mal. 4.1.

*2 Împ. 19.22;
19.23.
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*2 Împ. 19.35;
19.37.
**Is. 8.8.
Dan. 11.10.

*Ier. 2.20;
30.8.

*2 Împ. 19.37

*Is. 52.7.
Rom. 10.15.
**Vers. 11, 12
�Vers. 14.

*Ier. 50.23.
**Ier. 51.11;
51.12.
Cap. 3.14.

*Is. 10.12.
Ier. 25.29.
**Ps. 80.12
Osea 10.1.
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a Sau �NAHUM�: Mângâiere, Liniştire    b Lit. �Povara Ninivei�    c Al cetăţii Ninive    d Un sfătuitor rău
e Iuda  (vezi vers. 15)    f  Asirianul, Belial din Cap. 1.15    g Lit. �Nu se va mai semăna din numele tău�
h Aici începe cap. 2 în ebr.    i Sau �S-a întors la�     j Sau �a îndepărtat mândria lui Iacov, ca mândria lui
Israel�

2 Profeţie despre
dărâmarea

cetăţii Ninive
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adăpostula este pregătit.
Porţile râurilor sunt deschise

şi palatul se prăbuşeşte!
Şi s-a hotărât: ea va fib dez-

golită, va fi dusă; şi slujnicele ei
vor jeli cu glas ca de porumbiţe*,
bătându-se în pieptc.
! Dar din ziua în care a exis-

tat Ninive a fost ca un lac de apă;
totuşi ei fug! �Staţi! Staţi!� Dar
nimeni nu priveşte înapoi.

�Prădaţi argintul! Prădaţi au-
rul! Pentru că fără sfârşit este
comoara splendidă a tuturor
vaselor de preţ!�

Ea este golită şi nelocuită şi
pustiită! Şi i se topeşte inima* şi-i
tremură genunchii** şi o durere
ascuţită este în toate coapsele�;
şi toate feţele�� lor au pălit.
! Unde este vizuina* leilor

şi locul unde se hrăneau leii tineri?
unde se plimbau leul, leoaica,
puiul de leu şi nimeni nu-i înspăi-
mânta?

Leul sfâşia cât îi trebuia pen-
tru puii săi şi sugruma pentru
leoaicele sale; şi umplea cu pra-
dă ascunzişurile sale şi cu fiare
sfâşiate, vizuinile sale.

�Iată*, Eu sunt împotriva ta�,
zice DDDDDomnul oştirilor, �şi voi arde
carele ei în fum; şi sabia va mis-
tui pe leii tăi tineri şi voi nimici
prada ta de pe pământ şi nu se va
mai auzi glasul solilor** tăi�.
# Vai de cetatea* sângeroa-

să! Este plină toată de minciuni
şi de violenţă! Jaful n-o părăseşte.

Pocnetul biciului şi zgomotul
uruitului* roţilor şi al tropăitului
cailor şi al carelor gonind!...

Călăreţul care se aruncă, şi
sclipirea sabiei, şi strălucirea su-
liţei, şi o mulţime de ucişi, şi o
grămadă de cadavre, şi trupuri
fără sfârşit: se împiedică de tru-
purile lor!

Din cauza mulţimii curviilor

curvei atrăgătoare, stăpâna vră-
jitoriilor* care vinde naţiunile
prin curviile ei şi familiile prin
vrăjitoriile ei,

�iată*, Eu sunt împotriva ta�,
zice DDDDDomnul oştirilor, �şi-ţi voi
ridica poalele** peste faţa ta şi
voi arăta� naţiunilor goliciunea
ta şi împărăţiilor ruşinea ta.
Şi voi arunca peste tine mur-

dării dezgustătoare şi te voi în-
josi* şi te voi pune ca privelişte**.
Şi va fi aşa: toţi cei care te

vor vedea* vor fugi de tine şi
vor zice: «Ninive este pustiită!
Cine o va plânge**?» Unde să-ţi
caut mângâietori?
!  Eşti* tu mai bună decât

No-Amond**, care era situată
între râurie, cu ape în jurul ei, a
cărei întăritură era marea şi al
cărei zid era marea?

Etiopiaf era tăria ei, şi Egip-
tul, şi era fără sfârşit. Put şi libie-
nii eraug ajutoarele eih.

Ea de asemenea a fost depor-
tată, a mers în captivitate; prun-
cii* ei de asemenea au fost zdro-
biţi în bucăţi la colţurile** tutu-
ror străzilor. Şi au aruncat sorţul�
pentru fruntaşii ei şi toţi cei mari
ai ei au fost puşi în lanţuri.

Tui de asemenea te vei îm-
băta*, te vei ascunde; tu de ase-
menea vei căuta un loc de scăpa-
re dinaintea vrăjmaşului!

Toate locurile tale întărite sunt
ca nişte smochini* cu cele dintâi
smochine coapte. Dacă sunt scu-
turate, ele cad în gura celui care
le mănâncă.

Iată, poporul* tău în mijlocul
tău este ca femeile: porţile ţării
tale sunt deschise larg înaintea
vrăjmaşilor tăi; focul îţi mistuie**
zăvoarele!

Scoate-ţi apă pentru asediu!
Întăreşte-ţi* cetăţuiele, intră în
pământul cleios şi calcă lutul,

*Is. 38.14;
59.11.

*Is. 13.7,8.
**Dan. 5.6.
�Ier. 30.6.
��Ioel 2.6.

*Iov 4.10,11.
Ezec. 19.2-7.

*Ezec. 29.3;
38.3; 39.1.
Cap. 3.5.
**2 Împ. 18.17;
19.9,23.

*Ezec. 22.3;
24.6,9.
Hab. 2.12.

*Ier. 47.3.
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*Cap. 2.13.
**Is. 47.2,3.
Ier. 13.22,26.
Ezec. 16.37.
Mica 1.11.
�Hab. 2.16.

*Mal. 2.9.
**Ev. 10.33.

*Apoc. 18.10
**Ier. 15.5.

*Amos 6.2.
**Ier. 46.25;
46.26.
Ezec. 30.14-16

*Ps. 137.9.
Is. 13.16.
Osea 13.16.
**Plân. 2.19.
�Ioel 3.3.
Obad. 11.

*Ier. 25.17;
25.27.
Cap. 1.10.

*Apoc. 6.13.

*Ier. 50.37;
51.30.
**Ps. 147.13.
Ier. 51.20.

*Cap. 2.1.
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Ninive este
distrusă

    a Adăpostul pentru cei asediaţi  b Sau �Şi Huţab va fi�; după Targum, Huţab ar fi numele împărătesei
asiriene    c Lit. �în inimi�    d Zeul Amon din No (Teba), în Egipt    e Sau �canale�    f Ebr. �Cuş�    g Sau �erau
dintre�    h Lit. �tale� (No-Amon)    i Ninive
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întăreşte cuptorul pentru cără-
mizi!

Acolo te va mistui focul, te va
nimici sabia, te va mistui ca omi-
da*; înmulţeşte-te ca omida, în-
mulţeşte-te ca lăcusta!
Ţi-ai înmulţit negustorii mai

mult decât stelele cerurilor; omida
se răspândeşte, apoi zboară.

Aleşii* tăi sunt ca lăcustele şi
căpitanii tăi ca nişte roiuri de lă-
custea care se aşază în desişuri
în ziua cea rece: când răsare soa-

rele, ele zboară şi nu se cunoaş-
te locul unde sunt.

Păstorii* tăi dormitează, îm-
părate** al Asiriei, vitejii tăi stau
culcaţi, poporul tău este împrăş-
tiat� pe munţi şi nu-i strânge ni-
meni.

Nu este nici o vindecare pen-
tru ranab ta, lovitura* ta este foarte
dureroasă. Toţi câţi** vor auzi
despre tine vor bate din palme la
tine, pentru că peste cine n-a tre-
cut răutatea ta neîncetat?�
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*Apoc. 9.7.
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*Ex. 15.16.
Ps. 76.6.
**Ier. 50.18.
Ezec. 31.3.
�1 Împ. 22.17

*Mica 1.9.
**Is. 14.8.
Plân. 2.15.
Ţef. 2.15.
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a Lit. �lăcusta lăcustelor�    b Lit. �spărtura�
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*Dan. 5.4.

*Ps. 90.2;
93.2.
Plân. 5.19.
**2 Împ. 19.25
Ps. 17.13.
Is. 10.5-7.
Ezec. 30.25.

*Ps. 5.5.
**Ier. 12.1.

*Ier. 16.16.
Amos 4.2.

*Deut. 8.17.
Is. 10.13;
37.24,25.

*Is. 21.8,11.
**Ps. 85.8.

*Is. 8.1;
30.8.
*Dan. 10.14;
11.27,35.
**Ev. 10.37.

*Ps. 49.18.
Is. 13.11.
**Rom. 1.17

*Plân. 3.8.

*Iov 21.7.
Ps. 94.3.
Ier. 12.1.

*Is. 29.14.
Fap. 13.41.

*Deut. 28.49;
28.50.
Ier. 5.15,16.

*Ier. 5.6.
Ţef. 3.3.
**Ier. 4.13.

HABACUCa

1 Profeţiab pe care a văzut-o
profetul Habacuc.

DDDDDoamne, până când voi stri-
ga şi Tu nu vei auzi*? Strig că-
tre Tine: �Violenţă!� şi Tu nu sal-
vezi.

De ce mă faci să văd nele-
giuire şi Te uiţi la nedreptate?
Pentru că jaful şi violenţa sunt
înaintea mea şi este ceartă şi
izbucneşte neînţelegere.

De aceea legea este fără pu-
tere şi dreptateac nu se arată nicio-
dată, pentru că cel rău* împresoa-
ră pe cel drept; de aceea judecata
iese strâmbă.

! �Priviţi* printre naţiuni şi
vedeţi şi minunaţi-vă cu uimire;
pentru că fac o lucrare în zilele
voastre pe care n-o veţi crede
chiar dacă vi s-ar istorisi.

Pentru că, iată, ridic pe cal-
deeni*, naţiunea aceea amarnică
şi năvalnică ce străbate lăţimea
pământului, ca să stăpânească lo-
cuinţe care nu sunt ale lor.

Ei sunt înspăimântători şi în-
grozitori; de la ei înşişi vine jude-
cata lor şi onoarea lor.
Şi caii lor sunt mai iuţi decât

leoparzii şi sunt mai repezi decât
lupii de seară*; şi călăreţii lor se
avântă cu mândried; şi călăreţii
lor vin de departe: zboară** ca
un vultur care se repede să sfâşie.

Ei toţi vin pentru violenţă:
mulţimeae feţelor lor priveşte îna-
intef şi adună captivi ca nisipul.

Da, elg îşi bate joc de împă-
raţi şi căpeteniile sunt demne de
dispreţ pentru el; râde de orice
întăritură, pentru că îngrămădeş-
te ţărână, şi o ia.

!  Atunci gândulh lui se va
schimba şi va trece înainte şi va fi

vinovati: această putere* a lui a
devenit dumnezeulj lui�.

! Nu eşti Tu* din eternitate,
DDDDDoamne, Dumnezeul meu, Sfân-
tul meu? Noi nu vom muri. DDDDDoam-
ne, Tu l-ai hotărât pentru jude-
cată**. Şi Tu, Stâncă, l-ai rânduit
pentru mustrare.

Tu ai ochi prea curaţi* ca să
privească răul şi nu Te poţi uita
la răutate. Pentru ce Te uiţi** la
cei care lucrează cu necredin-
cioşie şi taci când cel rău înghite
pe unul mai drept decât el?
Şi îi faci pe oameni ca peştii

mării, ca târâtoarele care n-au nici
un stăpân peste ele.

El îi scoate* pe toţi cu undi-
ţa, îi prinde în plasa lui şi-i adună
în năvodul său: de aceea se bucu-
ră şi se veseleşte.

De aceea aduce jertfe* plasei 
lui şi arde tămâie năvodului său;
pentru că, prin ele, partea lui a
devenit grasă şi hrana lui, aleasăk.

Va goli el pentru aceasta plasa
lui şi va înjunghia el neîncetat
naţiunile fără cruţare?

" Voi sta de strajă şi mă voi
aşeza în turn şi voi căuta* să
văd** ce-mi va zice şi ce să răs-
pund la plângerea mea.

! Şi DDDDDomnul mi-a răspuns şi
a zis: �Scrie* viziunea şi gravea-
z-o pe tăbliţe, ca să poată alerga
cel care o citeşte.

Pentru că viziunea este încă
pentru un timp hotărât*, dar se
grăbeşte sprel sfârşit şi nu va min-
ţi. Chiar dacă va întârzia, aşteap-
t-o, pentru că va veni negreşit**,
nu va fi amânatăm.

Iată, sufletul său se îngâmfă*,
nu este drept înăuntrul său; dar
cel drept** va trăi prin credinţa lui.
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Răspunsul
Domnului

a  Sau �AVACUM�: Cel care îmbrăţişează    b Lit. �Povara�    c Sau �judecata�    d Sau �se răspândesc�
e Sau �dorinţa�    f Sau �spre răsărit�    g Poporul caldeean    h Sau �duhul�, �starea de suflet�    i Sau �Atunci
el va mătura totul ca vântul şi va trece înainte şi se va face vinovat�    j Ebr. �eloah�    k Sau �îmbelşugată�
l Sau �vorbeşte despre�    m Sau �nu va întârzia�

2

Răspunsul
Domnului

Plângerea
profetului

A doua
plângere a
profetului
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! Şi, mai mult, vinul înşală
pe bărbatul mândru, încât acesta
nu stă liniştit, îşi lărgeşte dorinţaa

ca Locuinţa* morţilor şi este ca
moartea şi nu poate fi săturat; şi
adună la el toate naţiunile şi strân-
ge la el toate popoarele.

Nu vor face toţi aceştia un
proverb despre el şi o ghicitoare
batjocoritoare* împotriva lui? Şi
vor zice: «Vai de cel care adună
ce nu este al lui! Până când? Şi
de cel care se împovărează cu ga-
ranţii!»

Nu se vor ridica deodată cei
care te vor muşcab? şi nu se vor
trezi cei care te vor tulbura, şi
vei fi pradă pentru ei?

Pentru că* ai prădat multe
naţiuni, şi pe tine te va prăda toa-
tă rămăşiţa popoarelor, pentru
sângele** oamenilor şi pentru
violenţa făcută ţării, cetăţii şi
tuturor celor care locuiesc în ea.

!  Vai de cel care strângec

câştig* nelegiuit pentru casa lui,
ca să-şi aşeze cuibul** sus, ca
să scape din mâna nenorociriid!

Ai croit ruşine casei tale, ni-
micind multe popoare, şi ai pă-
cătuit împotriva sufletuluie tău!

Pentru că piatra din zid va
striga şi bârna din acoperiş îi va
răspunde.

Vai de cel care construieşte
un oraş cu sânge* şi întemeiază
o cetate prin nedreptate!�

Iată, nu este de la DDDDDomnul
oştirilor că popoarele trudesc*
pentru foc şi mulţimile se oste-
nesc pentru nimic?

Pentru că pământul se va um-
ple* de cunoştinţa gloriei DDDDDomnu-
lui, cum acoperă apele fundul
mării.

Vai de cel care dă băutură
aproapelui său � căruia îi torni*
otravaf ta şi-l îmbeţi şi pe el �

ca să-ig priveşti** goliciunea!
Eşti plin de ruşine în loc deh

glorie! Bea* şi tu şi descoperă-ţi
necircumciziai. Potirul mâinii drep-
te a DDDDDomnului se va întoarce spre
tine şi o vărsătură ruşinoasă va
fi asupra gloriei tale.

Pentru că violenţa făcută
Libanului te va acoperi şi nimi-
cirea fiarelor te va înspăimân-
ta, din cauza sângelui* oameni-
lor şi a violenţei făcute ţăriij, ce-
tăţii şi tuturor celor care locuiesc
în ea.

La ce foloseşte* chipul cioplit,
pe care l-a cioplit făcătorul lui,
chipul turnat şi învăţătorul** min-
ciunii? Pentru ca făcătorul lucră-
rii lui să se încreadă în ea, când
face idoli� muţi?

Vai de cel care zice lemnu-
lui: �Trezeşte-te!�, pietrei mute:
�Ridică-te!� Te va învăţa el? Iată,
este acoperit cu aur şi argint
şi nu este* nici o suflare înăun-
trul lui.

Dar DDDDDomnul este* în templul
Său cel sfânt. Tot pământul să
tacă** înaintea Lui!

" O rugăciune a profetului
Habacuc, pe şighionotk*.

�DDDDDoamne, am auzit* ce ai spus
Tu şi, m-am temut. DDDDDoamne, însu-
fleţeşte** lucrarea Ta în mijlo-
cul anilor! În mijlocul anilor, fă-o
cunoscut! În mânie, aminteşte-Ţi
de îndurare�!�

Dumnezeul a venit din Teman
şi Cel Sfânt* de pe muntele Pa-
ran. Oprire. Gloria Lui acoperă ce-
rurile şi pământul estem plin de
lauda Sa.
Şi strălucirea* Lui era ca lu-

mina. Razen ieşeau din mâna Lui;
şi acolo era ascunsă putereao**
Lui.

Înaintea Lui mergea* ciuma
şi o flacără arzătoare** ieşea la

*Pr. 27.20;
30.16.

*Mica 2.4.

*Is. 33.1.
**Vers. 17.

*Ier. 22.13.
**Ier. 49.16.
Obad. 4.

*Ier. 22.13.
Ezec. 24.9.
Mica 3.10.
Naum 3.1.

*Ier. 51.58.

*Ps. 22.27.
Is. 11.9.
Zah. 14.9.

*Osea 7.5.
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**Gen. 9.22.

*Ier. 25.26;
25.27; 51.57.

*Vers. 8.

*Is. 44.9,10;
46.2.
**Ier. 10.8;
10.14.
Zah. 10.2.
�Ps. 115.5.
1 Cor. 12.2.

*Ps. 135.17.

*Ps. 11.4.
**Ţef. 1.7.
Zah. 2.13.

*Ps. 7 titlu.

*Iov 42.5.
**Ps. 71.20;
85.6.
�Num. 14.19
Is. 54.8.

*Deut. 33.2.
Jud. 5.4.
Ps. 68.7.

*Ps. 18.22.
**Iov 26.14.

*Naum 1.3.
**Ps. 18.8.
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2:5

a Lit. �sufletul�    b Sau �îţi vor cere camătă�    c Lit. �care câştigă�    d Sau �răului�    e Sau �ai pus în pericol
sufletul�    f Sau �furia�, sau �din sticla�    g Lit. �să le�    h Sau �mai mult decât de�    i Sau �fii ca unul
necircumcis�    j Sau �pământului�    k Plural de la şigaion (titlul Psalmului 7)    l Ebr. �Eloah�    m Sau
�era�    n Lit. �Coarne�    o Lit. �era ascunderea puterii�

3 Psalmul
profetului

Cele cinci
vaiuri asupra
caldeenilor
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picioarele Lui.
El a stat şi a măsurata pămân-

tul; El a privit şi a tulburat naţiu-
nile; şi munţii* cei de veacuri s-au
risipit, dealurile străvechi s-au a-
fundat; căile Lui sunt eterne**.

! Am văzut corturile Cuşa-
nuluib în durere; covoarele ţării
Madianului au tremurat.

S-a mâniat DDDDDomnul pe râuri?
Era mânia Ta împotriva râurilor?
Era vuietul Tău împotriva mării,
de ai călărit* pe caii Tăi şi Te-ai
suit în carele Tale de biruinţăc?

Arcul Tău s-a dezgolit, nuie-
lele disciplinării jurate după cu-
vântul Tău. Oprire. Ai despicat
pământul cu râuri*.

Munţii Te-au văzut, erau în
durerile naşterii*; şuvoaie de apă
au trecut. Adâncul a făcut să i se
audă glasul; şi-a ridicat** mâini-
le în sus.

Soarele* şi luna s-au oprit în
locuinţa lor, la lumina săgeţilor**
Tale care zburau, la strălucirea
suliţei Tale scânteietoare.

Ai păşit cu indignare prin
ţarăd; ai treierate naţiunile cu
mânie*.

Ai ieşit pentru salvarea po-
porului Tău, pentru salvarea un-
sului Tău, ai zdrobit* capul din

casa celui rău, ai dezvelit temelia
până la gât. Oprire.

Ai străpuns chiar cu suliţele
lui capul căpeteniilor luif; ei au ie-
şit ca un vârtej să mă risipească;
veselia lor era ca şi cum ar fi
vrut să înghită în ascuns pe cel în-
tristat.

Ai umblat* cu caii Tăi prin
mare � grămada apelor mari.

! Am auzit şi lăuntrulg mi s-a
cutremurat*; buzele mele tremu-
rau la acest glas; mi-a intrat pu-
trezirea în oase şi am tremurat
înăuntrulh meu, ca să mă odihnesc
în ziua strâmtorării, când inva-
datorul lori se va sui împotriva
poporuluij.

! Pentru că, deşi smochinul*
nu va înmuguri şi rod nu va fi în
viţe, rodulk măslinului** va lipsi şi
ogoarele nu vor da hrană, turma�
va fi nimicită din staul şi nu va
fi nici o cireadă�� în grajduri,

eu tot mă voi bucura* în DDDDDom-
nul, mă voi veseli în Dumne-
zeul salvării** mele.

Dumnezeu, Domnull este tă-
ria* mea; şi El îmi face picioarele
ca ale cerboaicelor** şi mă va
face să umblu pe înălţimile� mele�.

Către mai-marele muzicii. Pe
instrumentele mele cu coarde.
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*Gen. 49.26.
Naum 1.5.
**Cap. 1.12.

*Deut. 33.26;
33.27.
Ps. 68.4;
104.3.
Vers. 15.

*Ps. 78.15;
78.16;
105.41.

*Ex. 19.16;
19.18.
Jud. 5.4,5.
Ps. 68.8;
77.18; 114.4.
**Ex. 14.22.
Ios. 3.16.

*Ios. 10.12;
10.13.
**Ios. 10.11.
Ps. 18.14;
77.17,18.

*Ier. 51.33.
Amos 1.3.
Mica 4.13.

*Ios. 10.24;
11.8,12.
Ps. 68.21.
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*Ps. 77.19.

*Ps. 119.120
Ier. 23.9.

*Ioel 1.10-12
Amos 4.9.
**Mica 6.15.
�Ioel 1.18.
��Ier. 5.17.

*Iov 13.15.
Is. 41.16;
61.10.
**Ps. 25.5.
Is. 12.2.
*Ps. 27.1.
**2 Sam. 22.34
Ps. 18.33.
�Deut. 32.13;
33.29.

15

16

17

18

19

3:19

a Sau �a făcut să tremure�    b Etiopiei    c Sau �victorioase�; sau �de salvare�    d Sau �pe pământ�    e Sau
�ai călcat în picioare�    f Sau �pe căpeteniile hoardelor lui�    g Sau �pântecele�    h Lit. �pe locul�    i Sau
�învingătorul lui�    j Sau �când se va sui împotriva poporului care ne invadează� sau �când cel care năvăleşte
în cete asupra noastră se va sui împotriva poporului�    k Sau �lucrarea�    l Ebr. �Yahve, Adonai�
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*2 Împ. 22.1;
22.2.
Ier. 1.2.

*Osea 4.3.
**Ezec. 7.19;
14.3,4,7.
Mt. 13.41.

*2 Împ. 23.4;
23.5.
**Osea 10.5.

*2 Împ. 23.12
Ier. 19.13.
**1 Împ. 18.21
2 Împ. 17.33.
�Is. 48.1.
Osea 4.15.
��Ios. 23.7.
1 Împ. 11.33.
*Is. 1.4.
Ier. 2.13,17;
15.6.
**Osea 7.7.

*Hab. 2.20.
Zah. 2.13.
**Is. 13.6.
�Is. 34.6.
Ier. 46.10.
Ezec. 39.17.
Apoc. 19.17.
*Ier. 39.6.

ŢEFANIAa

1 Cuvântul DDDDDomnului, care a
fost către Ţefania, fiul lui Cuşi,
fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria,
fiul lui Ezechia, în zilele lui Io-
sia*, fiul lui Amon, împăratul lui
Iuda.

�Voi şterge cu desăvârşire to-
tul de pe faţa pământului�, zice
DDDDDomnul.

�Voi nimici* pe om şi pe ani-
mal; voi nimici păsările cerurilor
şi peştii mării, şi pietrele de po-
ticnire** împreună cu cei răi; şi
voi nimici omenirea de pe faţa
pământului�, zice DDDDDomnul.

�Şi Îmi voi întinde mâna
asupra lui Iuda şi asupra tuturor
locuitorilor Ierusalimului; şi voi
nimici din locul acesta rămăşiţa*
lui Baal şi numele chemarimi-
lorb** împreună cu preoţii
şi pe cei care se închină* îna-

intea oştirii cerurilor pe acope-
rişuri şi pe cei care se închină**
DDDDDomnului, care jură� pe El şi
jură şi pe Malcam��,
şi pe cei care se întorc* de la

a-L urma pe DDDDDomnul şi nu-L cau-
tă** pe DDDDDomnul, nici nu întrea-
bă de El�.

! Taci* înaintea Domnului
DDDDDumnezeuc! Pentru că ziua**
DDDDDomnului este aproape, pentru
că DDDDDomnul a pregătit� o jertfă,
Şi-a sfinţit oaspeţii.

�Şi va fi aşa: în ziua jertfei
DDDDDomnului voi pedepsi pe căpe-
tenii* şi pe fiii împăratului şi
pe toţi câţi se îmbracă în haine
străine.
Şi în ziua aceea voi pedepsi

pe toţi câţi sar pragul, care umplu
casele stăpânilord lor cu violenţă
şi înşelăciune.
Şi în ziua aceea�, zice DDDDDom-

nul, �va fi zgomotul unui strigăt de
la Poarta Peştilor* şi un urlet din
Mişnee şi un trosnet mare dinspre
dealuri.

Urlaţi, locuitori din Macteşf,
pentru că tot poporul Canaanuluig

este distrus; toţi cei încărcaţi cu
argint* sunt nimiciţi.
Şi va fi aşa: în timpul acela

voi cerceta Ierusalimul cu lămpi
şi voi pedepsi pe oamenii care
stau pe gunoaiele* lor, care zic**
în inima lor: «DDDDDomnul nu va face
bine, nici nu va face rău».
Şi averea lor va fi de pradă

şi casele lor o pustietate; şi vor
construi case şi nu le vor locui*
şi vor planta vii şi nu vor bea**
vinul lor�.

! Ziua cea mare a DDDDDomnului
este aproape*, este aproape şi se
grăbeşte foarte mult. Este glasul
zilei DDDDDomnului: omul viteaz va stri-
ga acolo cu amar.

Ziua* aceea este o zi de mâ-
nie, o zi de necaz şi de strâmtora-
re, o zi de ruină şi de pustiire, o zi
de întuneric şi de întunecime, o
zi de nor şi de negură deasă,

o zi de trâmbiţă* şi de alarmă,
împotriva cetăţilor întărite şi îm-
potriva turnurilor înalte.

�Şi voi aduce strâmtorare pes-
te oameni şi vor umbla ca orbii*�,
pentru că au păcătuit împotriva
DDDDDomnului; şi sângele** lor va fi
vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca
gunoiul�.

Argintul* lor şi aurul lor nu-i
vor putea scăpa în ziua mâniei
DDDDDomnului; ci toată** ţarah va fi
mistuită de focul geloziei Lui,
pentru că va aduce un sfârşiti de-
plin, da, un sfârşit năprasnic�
tuturor locuitorilor ţăriij.
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*2 Cr. 33.14.

*Iac. 5.1.

*Ier. 48.11.
Amos 6.1.
**Ps. 94.7.

*Deut. 28.30;
28.39.
Amos 5.11.
**Mica 6.15.

*Ioel 2.1,11.

*Is. 22.5.
Ier. 30.7.
Ioel 2.2,11.
Amos 5.18.
Vers. 18.

*Ier. 4.19.

*Deut. 28.29
Is. 59.10.
**Ps. 79.3.
�Ps. 83.10.
Ier. 9.22;
16.4.

*Pr. 11.4.
Ezec. 7.19.
**Cap. 3.8.
�Gen. 6.7.
Ezec. 7.5-7.

Ziua
mâniei

a  Sau �SOFONIE�: Cel ascuns de Yah    b Închinători idolatri    c Ebr. �Adonai Yahve�    d Sau �casa
stăpânului�    e Sau �din al doilea cartier� (ca în 2 Împ.22.14)    f Mortar, probabil nume al unui cartier de
jos al Ierusalimului    g Sau �poporul negustorilor�    h Sau �tot pământul�    i Sau �o mistuire�    j Sau
�pământului�
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Strângeţi-vă* şi adunaţi-vă,
naţiune fără ruşine,

înainte de a se da hotărârea,
înainte de a trece ziua ca pleava*,
înainte de a veni asupra voastră
mânia** aprinsă a DDDDDomnului, îna-
inte de a veni asupra voastră ziua
mâniei DDDDDomnului!

Căutaţi-L* pe DDDDDomnul, voi
toţi cei blânzi** ai ţăriia, voi care
aţi împlinit judecata Sa! Căutaţi
dreptatea, căutaţi smerenia! Poa-
te� că veţi fi ascunşi în ziua mâ-
niei DDDDDomnului.

! �Căci Gaza* va fi părăsită
şi Ascalonul va fi un pustiu. As-
dodul va fi alungat ziua** în a-
miaza mare şi Ecronul va fi dez-
rădăcinat.

Vai de cei care locuiesc pe
malul mării*, naţiunea chereti-
ţilorb! Cuvântul DDDDDomnului este îm-
potriva voastră, Canaanule**, ţară
a filistenilor! Şi te voi nimici în-
cât nu va mai fi nici un locuitor.
Şi ţărmul mării va fi un loc de

păşune, cu peşteri pentru păstori
şi stâne* pentru oi.
Şi ţărmul va fi al rămăşiţei*

casei lui Iuda; ei îl vor paşte; sea-
ra se vor culca în casele Ascalo-
nului; pentru că DDDDDomnul Dumne-
zeul lor îi va cerceta** şi-i va în-
toarce� pe captivii lorc�.

! �Am auzit* insulta Moa-
bului şi batjocurile** fiilor lui
Amon, cu care au insultat pe po-
porul Meu şi s-au ridicat� cu
mândrie împotriva hotarului lor.

De aceea, viu sunt Eu�, zice
DDDDDomnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel, �Moabul* va fi negreşit ca
Sodoma şi fiii lui Amon** ca
Gomora, o stăpânire� a urzicilor
şi ocne de sare şi un pustiu pen-
tru totdeauna. Rămăşiţa poporu-
lui Meu îi va prăda, şi cei rămaşi
ai naţiunii Mele îi vor stăpâni�.

Aceasta vor avea ei în schimb
pentru mândria* lor, pentru că au

batjocorit şi s-au înălţat împotri-
va poporului DDDDDomnului oştirilor.

DDDDDomnul va fi înfricoşător pen-
tru ei, pentru că va face pe toţi
dumnezeii pământului să piară de
foame; şi toate insulele* naţiunilor
se vor închina** înaintea Lui, fie-
care din locul unde este.

! �Voi, etiopienilord*, şi voi
veţi fi ucişii sabiei** Mele�.

! Şi El Îşi va întinde mâna
împotriva nordului şi va nimici
Asiria*; şi va face Ninive o pustie-
tate, un loc al secetei, ca un pustiu.
Şi turmee se vor culca în mij-

locul ei, tot felul de animale; şi
pelicanul* şi ariciul vor petrece
noaptea pe capetele stâlpilor ei.
Un glas va cânta la ferestre, pustii-
rea va fi pe praguri, pentru că El a
dezgolitf lucrarea** de cedru.

Aceasta este cetatea care se
veselea, care locuia* în siguran-
ţăg, care zicea** în inima ei: �Eu,
şi nici una în afară de mine!�
Cum a devenit un pustiu, un cul-
cuş pentru fiare! Oricine va trece
pe lângă ea va fluiera�, va face��
semn cu mâna.

Vai de cea care este răzvrătită
şi stricată, de cetatea asupritoare!

N-a ascultat* glasul, n-a pri-
mit** corectarea, nu s-a încrezut
în DDDDDomnul, nu s-a apropiat de
Dumnezeul ei!

Căpeteniile* ei în mijlocul ei
sunt lei care răcnesc; judecătorii
ei sunt lupi de seară**, care nu
lasă nimic pentru dimineaţă.

Profeţii ei sunt mândri*, oa-
meni înşelători. Preoţii ei profa-
nează locaşul sfânt, încalcă**
legea.

DDDDDomnul cel drept* esteh în
mijlocul** ei; El nu face nici o
nedreptate�. Dimineaţă de dimi-
neaţă�� scoate la lumină judeca-
ta Sa; eai nu lipseşte; dar cel ne-
drept nu ştie*� de ruşine.

�Am nimicit naţiuni, turnurile

*Ioel 2.16.
*Iov 21.18.
Ps. 1.4.
Is. 17.13.
Osea 13.3.
**2 Împ. 23.26

*Ps. 105.4.
Amos 5.6.
**Ps. 76.9.
�Ioel 2.14.
Amos 5.15.
Iona 3.9.

*Ier. 47.4,5.
Ezec. 25.15.
Amos 1.6-8.
Zah. 9.5,6.
**Ier. 6.4;
15.8.

*Ezec. 25.16.
**Ios. 13.3.

*Is. 17.2.
Vers. 14.

*Is. 11.11.
Mica 4.7.
Hag. 1.12; 2.2.
**Ex. 4.31.
Lc. 1.68.
�Ps. 126.1.
Ier. 29.14.
Cap. 3.20.

*Ier. 48.27.
Ezec. 25.8.
**Ezec. 25.3;
25.6.
�Ier. 49.1.

*Is. 15.1-9.
Ier. 48.1-47.
Amos 2.1-3.
**Amos 1.13
�Gen. 19.25.
Deut. 29.23.
Is. 13.19;
34.13.
Ier. 49.18;
50.40.
*Is. 16.6.
Ier. 48.29.

*Gen. 10.5.
**Mal. 1.11.
Ioan 4.21-24.

*Is. 18.1; 20.4
Ier. 46.9.
Ezec. 30.9.
**Ps. 17.13.
*Is. 10.12.
Ezec. 31.3.
Naum 1.1;
2.10; 3.15,18

*Is. 34.11,14.
**Ier. 22.14.

*Is. 47.8.
**Apoc. 18.7
�Iov 27.23.
Plân. 2.15.
Ezec. 27.36.
��Naum 3.19.

*Ier. 22.21.
**Ier. 5.3.

*Ezec. 22.27.
Mica 3.9-11.
**Hab. 1.8.

*Ier. 23.11;
23.32.
Plân. 2.14.
Osea  9.7.
**Ezec. 22.26

*Deut. 32.4.
**Vers. 15,17
Mica 3.11.
�Ps. 92.15.
��Iov 7.18.
*�Ier. 3.3;
6.15; 8.12.
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a Sau �ai pământului�    b Probabil din Creta    c Lit. �captivitatea lor�    d Lit. �cuşiţilor�    e Sau �cirezi�
f Sau �a sfărâmat�    g Sau �fără grijă�    h Sau �DDDDDomnul este drept�    i Sau �El�

Profeţie
împotriva
Etiopiei şi
a Asiriei

3 Mustrarea
păcatelor
iudeilor
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lor sunt pustiite; le-am pustiit
străzile, încât nimeni nu trece pe
ele. Cetăţile lor sunt distruse, în-
cât nu este nici un om, nu este
nici un locuitor.

Am zis*: «Numai teme-tea de
Mine, primeşte corectarea»; ast-
fel locuinţa ei nu va fi nimicită,
oricum aş pedepsi-o. Dar s-au
sculat devreme şi şi-au stricat**
toate faptele lor.

! De aceea, aşteptaţi-Mă*�,
zice DDDDDomnul, �până în ziua în care
Mă voi ridica pentru pradă. Pen-
tru că hotărâreab Mea este să
adun** naţiunile, să strâng împă-
răţiile, să-Mi vărs furia asupra lor,
toată mânia Mea aprinsă; pentru
că tot pământul va fi mistuit� de
focul geloziei Mele.

Pentru că atunci voi dac popoa-
relor o buză curată*, ca toate să
cheme Numele DDDDDomnului, să-I
slujească într-un gândd.

De dincolo* de râurile din Cuş
Îmi vor aduce un dar de mâncare
cei care se roagă Mie, fiica ce-
lor risipiţi ai Mei.

În ziua aceea nu te vei ruşina
de toate faptele tale, cu care ai
păcătuit împotriva Mea. Pentru
că atunci voi îndepărta din mij-
locul tău pe cei care se veselesc
de mândria* ta şi nu te vei mai
îngâmfa datorităe muntelui Meu
celui sfânt.
Şi voi lăsa în mijlocul tău un

popor smerit* şi sărac, şi îşi vor
pune încrederea în Numele DDDDDom-
nului.

Rămăşiţa* lui Israel nu va lu-
cra** nedreptate, nici nu va vor-

bi minciuni�, nici nu se va găsi în
gura lor o limbă înşelătoare; ci ei
vor paşte�� şi se vor culca şi ni-
meni nu-i va înspăimânta�.

! Saltă* de bucurie, fiică a
Sionului! Strigă de veselie, Isra-
ele! Bucură-te şi veseleşte-te din
toată inima, fiică a Ierusalimului!

DDDDDomnul a îndepărtat jude-
căţile tale, a alungat pe vrăjma-
şul tău. Împăratul* lui Israel,
DDDDDomnul, este în mijlocul** tău:
nu vei mai vedea răul!

În ziua aceea se va zice* Ieru-
salimului: �Nu te teme!� Sionu-
lui: �Să nu-ţi slăbească** mâi-
nile!�

DDDDDomnul Dumnezeul tău este
în mijlocul tău ca un viteaz* care
va salva; El Se va bucura** de
tine cu bucurie: va tăcea în dra-
gostea Lui, Se va veseli de tine
cu cântare de bucurie.

�Voi strânge pe cei care se
întristează* pentruf adunările de
sărbătoareg, care erau din tine:
dispreţul era o povară asupra lor.

Iată, în timpul acela voi lucra
împotriva tuturor acelora care te
întristează; şi voi salva pe cea
şchioapă* şi voi aduna pe cea
alungată; şi le voi face o laudă şi
un nume în toate ţările unde au
fost făcute de ruşineh.

La timpul acela vă voi adu-
ce* înapoi, da, la timpul când vă
voi strânge; pentru că vă voi
face un nume şi o laudă printre
toate popoarele pământului, când
voi aduce înapoi pe captivii voş-
trii, înaintea ochilor voştri�, zice
DDDDDomnul.

*Ier. 8.6.
**Gen. 6.12.

*Ps. 27.14;
37.34.
Pr. 20.22.
**Ioel 3.2.
�Cap. 1.18.

*Is. 19.18.

*Ps. 68.31.
Is. 18.1,7;
60.4.
Mal. 1.11.
Fap. 8.27.

*Ier. 7.4.
Mica 3.11.
Mt. 3.9.

*Is. 14.32.
Zah. 11.11.
Mt. 5.3.
1 Cor. 1.27,28
Iac. 2.5.

*Mica 4.7.
Cap. 2.7.
**Is. 60.21.
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9.9.

*Ioan 1.49.
**Ezec. 48.35
Vers. 5,17.
Apoc. 7.15;
21.3,4.

*Is. 35.4.
**Is. 35.3.
Ev. 12.12.

*Is. 63.1.
**Deut. 30.9
Is. 62.5;
65.19.
Ier. 32.41.

*Plân. 2.6.

*Ezec. 34.16
Mica 4.6,7.

*Is. 11.12;
27.12; 56.8.
Ezec. 28.25;
34.13; 37.21
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Viitorul
Ierusalimului

a Sau �Te vei teme negreşit�    b Sau �judecata�    c Lit. �voi întoarce�    d Lit. �cu un umăr�    e Sau �pe�
f Sau �că nu au parte de�    g Sau �sărbătorile rânduite�    h Lit. �în fiecare ţară a ruşinii lor�
i Lit. �captivitatea voastrăr�
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**Cap. 2.17.

*Ezra 5.2.

*Mt. 28.20.
Rom. 8.31.

*2 Cr. 36.22.
Ezra 1.1.
**Cap. 2.21.
�Ezra 5.2,8.

*Ezra 3.12.
**Zah. 4.10.

*Zah. 8.9.

*Ex. 29.45;
29.46.
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*Ezra 4.24;
5.1.
Zah. 1.1.
**1 Cr. 3.17;
3.19.
Ezra 3.2.
Mt. 1.12.
Lc. 3.27.
�Ezra 3.2; 5.2
��1 Cr. 6.15.

*Ezra 5.1.

*2 Sam. 7.2.
Ps. 132.3.

*Plân. 3.40.
Vers. 7.

*Deut. 28.38.
Osea 4.10.
Mica 6.14,15
Cap. 2.16.
**Zah. 8.10.

*Cap. 2.16.
**Cap. 2.17.

*Lev. 26.19.
Deut. 28.23.
1 Împ. 8.35.
*1 Împ. 17.1.
2 Împ. 8.1.

HAGAIa

1

2

În anul* al doilea al împă-
ratului Darius, în luna a şasea,
în ziua întâi a lunii, cuvântul
DDDDDomnului a fost prinb profetul
Hagai către Zorobabel**, fiul lui
Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi
către Iosua�, fiul lui Ioţadac��,
marele preot, zicând:

Aşa vorbeşte DDDDDomnul oşti-
rilor, zicând: �Poporul acesta
spune: «N-a venit timpul, timpul
pentru reconstruirea casei DDDDDom-
nului!»�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

prin profetul* Hagai, zicând:
�Pentru voi este timpul să locui-
ţi* în casele voastre îmbrăcate cu
lemnc, când casa aceasta stă pus-
tiită?�
Şi acum aşa zice DDDDDomnul oş-

tirilor: �Luaţi aminted* la căile
voastre. Aţi semănat* mult şi adu-
naţi puţin; mâncaţi, dar nu vă
săturaţi; beţi, dar nu vă îndestu-
laţi cu băutură; vă îmbrăcaţi, dar
nimănui nu-i este cald. Şi cine
câştigă** un venit, câştigă venit
pentru o pungă spartă�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Luaţi aminted la căile voastre!
Suiţi-vă la munte şi aduceţi lemn
şi construiţi casa! Şi Eu Îmi voi
găsi plăcerea în ea şi voi fi glo-
rificat�, zice DDDDDomnul. �Vă aştep-
taţi* la mult şi, iată, a fost puţin;
şi când l-aţi adus acasă, Eu l-am
suflat**. Pentru ce?� zice DDDDDom-
nul oştirilor. �Din cauza casei Me-
le care stă pustiită, în timp ce voi
alergaţi fiecare pentru propria
lui casă. De aceea, deasuprae

voastră, cerurile* îşi opresc roua
şi pământul îşi opreşte rodul. Şi
am chemat* o secetă peste ţară şi
peste munţi şi peste grâu şi peste
must şi peste untdelemn şi peste

ce dă pământul şi peste omf şi
peste vite şi peste toată** lucra-
rea mâinilorg voastre�.
Şi Zorobabel*, fiul lui Şeal-

tiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, ma-
rele preot, şi toată rămăşiţa po-
porului au ascultat de glasul DDDDDom-
nului Dumnezeului lor şi de cu-
vintele profetului Hagai, după
cum l-a trimis DDDDDomnul Dumne-
zeul lor; şi poporul s-a temut îna-
intea DDDDDomnului.

Atunci Hagai, solul DDDDDomnu-
lui, a vorbit prin mesajul DDDDDom-
nului către popor, zicând: �Eu
sunt* cu voi, zice DDDDDomnul�. Şi
DDDDDomnul a trezit* duhul lui Zoro-
babel, fiul lui Şealtiel, guverna-
torul** lui Iuda, şi duhul lui Io-
sua, fiul lui Ioţadac, marele preot,
şi duhul întregii rămăşiţe a po-
porului; şi au venit� şi au lucrat
la casa DDDDDomnului oştirilor, Dumne-
zeul lor, în ziua a douăzeci şi pa-
tra a lunii a şasea, în anul al doi-
lea al împăratului Darius.

! În luna a şaptea, în ziua
a douăzeci şi una a lunii, cuvân-
tul DDDDDomnului a fost prin profe-
tul Hagai, zicând: �Vorbeşte acum
lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel,
guvernatorul lui Iuda, şi lui Io-
sua, fiul lui Ioţadac, marele preot,
şi rămăşiţei poporului, zicând:
�Cine* a rămas între voi dintre
cei care au văzut casa aceasta
în gloria ei dintâi? Şi cum o vedeţi
acum? Nu este ea** ca nimic
în ochii voştri? Dar acum, fii ta-
re*, Zorobabel!�, zice DDDDDomnul.
�Şi fii tare, Iosua, fiu al lui Io-
ţadac, marele preot! Şi fiţi tari,
voi, tot poporul ţării�, zice DDDDDom-
nul, �şi lucraţi, pentru că Eu sunt
cu voi!�, zice DDDDDomnul oştirilor.
�Cuvântul* prin care am făcut
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a Sau �AGHEU� (Sărbătoarea DDDDDomnului)     b  Lit. �prin mâna lui�    c Sau �în casele voastre cu acoperiş�
d Lit. �Puneţi-vă inima�    e Sau �din cauza�    f Sau �omenire�     g  Lit. �palmelor�
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legământ cu voi când aţi ieşit
din Egipt şi Duhul** Meu rămân
în mijlocul vostru; nu vă temeţi!�

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: �Încă o dată* � este pu-
ţin timp � şi voi clătina** ceruri-
le şi pământul şi marea şi usca-
tul. Şi voi clătina toate naţiuni-
le şi dorinţa tuturor naţiunilor va
veni*; şi voi umple** casa aceasta
cu glorie�, zice DDDDDomnul oştirilor.
�Al Meu este argintul şi al Meu
este aurul�, zice DDDDDomnul oştirilor.
�Gloria* de la urmă a casei aces-
teia va fi mai mare decât cea**
dintâi�, zice DDDDDomnul oştirilor; �şi
în locul acesta voi da pace��, zice
DDDDDomnul oştirilor.

În ziua a douăzeci şi patra
a lunii a noua, în anul al doilea
al lui Darius, cuvântul DDDDDomnu-
lui a fost prin profetul Hagai, zi-
când: Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Întreabă* acum pe preoţi de-
spre lege, zicând: «Dacă cineva
poartă carne sfântă în poala hai-
nei lui şi atinge cu poala sa pâi-
ne, sau mâncare gătită, sau vin,
sau untdelemn, sau orice hrană,
va deveni aceasta sfântă?»�
Şi preoţii au răspuns şi au

zis: �Nu�. Şi Hagai a zis: �Dacă
cineva care este necurat printr-un
trup mort* atinge vreuna din a-
cestea, va deveni aceasta necu-
rată?� Şi preoţii au răspuns şi au
zis: �Va fi necurată�. Atunci Ha-
gai a răspuns şi a zis: �Aşa* este
poporul acesta şi aşa este naţiu-
nea aceasta înaintea Mea�, zice
DDDDDomnul, �şi aşa este orice lucrare
a mâinilor lor; şi ceea ce ei aduca

acolo este necurat!

Şi acum, vă rog, luaţi amin-
teb*, din ziua aceasta şi de acum
încoloc, înainte de a se pune pia-
tră pe piatră în templul DDDDDomnu-
lui, înainte de a fi acele zile, când
unul venea la o grămadă de două-
zeci de măsuri şi acolo erau* doar
zece; când unul venea la teasc ca
să scoată cincizeci de măsuri şi
acolo erau doar douăzeci. V-am
lovit* cu tăciune în grâu şi cu
manăd şi cu grindină în toată lu-
crarea mâinilor** voastre; şi nu�
v-aţi întors la Mine�, zice DDDDDom-
nul. �Luaţi aminte, vă rog, din
ziua aceasta şi de acum încolo,
din a douăzeci şi patra zi a lunii
a noua, din ziua* când s-a pus
temelia templului DDDDDomnului, luaţi
aminte! Este sămânţa* încă în
grânar? Da, viţa şi smochinul şi
rodiul şi măslinul n-au dat rod:
din ziua aceasta vă voi binecu-
vânta�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost a

doua oară către Hagai, în a două-
zeci şi patra zi a lunii, zicând:
�Vorbeşte lui Zorobabel, guver-
natorul* lui Iuda, zicând: «Voi
clătina** cerurile şi pământul; şi
voi răsturna tronul împărăţiilor
şi voi sfărâma puterea împărăţi-
ilor naţiunilor şi voi răsturna*
carele şi pe călăreţii lor; şi caii
şi călăreţii lor se vor prăbuşi**,
fiecare prin sabia fratelui său.

În ziua aceea», zice DDDDDomnul
oştirilor, «te voi lua, Zorobabel,
slujitorul Meu, fiu al lui Şeal-
tiel», zice DDDDDomnul, «şi te voi
face ca o pecete*; pentru că Eu
te-am ales**»�, zice DDDDDomnul
oştirilor.
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În luna a opta, în anul al doi-
lea al lui Darius*, cuvântul DDDDDom-
nului a fost către profetul Zaha-
riaa**, fiul lui Berechia, fiul lui
Ido�, zicând:

�DDDDDomnul S-a mâniat cu mare
mânie pe părinţii voştri. Şi tu le
vei spune: Aşa zice DDDDDomnul oşti-
rilor: Întoarceţi-vă* la Mine, zice
DDDDDomnul oştirilor, şi Eu Mă voi
întoarce la voi, zice DDDDDomnul
oştirilor. Nu fiţi ca părinţii voştri,
la care au strigat* profeţii de mai
înainte, zicând: Aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: Întoarceţi-vă** acum de
la căile voastre cele rele şi de la
faptele voastre cele rele! dar n-au
auzit, nici n-au ascultat de Mine�,
zice DDDDDomnul. �Părinţii voştri,
unde sunt ei? Şi profeţii, trăiesc
ei pentru totdeauna? Dar cuvin-
tele* Mele şi rânduielile Mele
pe care le-am poruncit slujitori-
lor Mei, profeţii, n-au ajuns ele la
părinţii voştri?�
Şi ei s-au întors şi au zis:

�Cum** a gândit să ne facă DDDDDom-
nul oştirilor, după căile noastre
şi după faptele noastre, aşa ne-a
făcut»�.

În ziua a douăzeci şi patra a
lunii a unsprezecea, care este lu-
na Şebat, în anul al doilea al lui
Darius, cuvântul DDDDDomnului a fost
către profetul Zaharia, fiul lui
Berechia, fiul lui Ido, zicând: Am
văzut în noaptea aceea şi, iată,
un om* călărea pe un cal roşu
şi stătea între mirţiib care erau
într-o vale joasă; şi în urma lui
erau cai** roşii, murgi şi albi. Şi
eu am zis: �Ce sunt aceştia, domnul
meu?� Şi îngerul care vorbea
cu mine mi-a zis: �Îţi voi arăta
ce sunt aceştia�. Şi omul care stă-
tea între mirţi a răspuns şi a zis:

�Aceştia* sunt cei pe care i-a
trimis DDDDDomnul ca să cutreiere
pământul�. Şi ei au răspuns În-
gerului DDDDDomnului care stătea în-
tre mirţi şi au zis: �Noi am cu-
treierat* pământul şi, iată, tot
pământul este în pace şi linişte�.
Şi Îngerul DDDDDomnului a răspuns şi
a zis: �DDDDDoamne al oştirilor*, până
când nu Te vei îndura de Ierusa-
lim şi de cetăţile lui Iuda, pe care
Te-ai mâniat aceşti şaptezeci**
de ani?� Şi DDDDDomnul a răspuns în-
gerului care vorbea cu mine cu-
vinte bune*, cuvinte mângâie-
toare. Şi îngerul care vorbea cu
mine mi-a zis: �Strigă şi spune:
Aşa zice DDDDDomnul oştirilor: «Sunt
gelos* pentru Ierusalim şi pentru
Sion cu mare gelozie şi M-am
mâniat cu mare mânie pe naţiu-
nile cele liniştite; pentru că Eu Mă
mâniasem numai puţin* şi ei au
dat ajutor răului». De aceea, aşa
zice DDDDDomnul: «M-am întors* cu
îndurări spre Ierusalim; casa Mea
va fi construită  în el», zice DDDDDom-
nul oştirilor, «şi funia** de măsu-
rat se va întinde peste Ierusa-
lim». Strigă din nou şi spune: Aşa
zice DDDDDomnul oştirilor: «Cetăţile
Mele din nou se vor revărsa de
prosperitate şi DDDDDomnul din nou
va mângâia Sionul* şi din nou**
va alege Ierusalimul»�.

cŞi mi-am ridicat ochii şi am
văzut şi iată patru coarne. Şi am
zis îngerului care vorbea cu mi-
ne: �Ce sunt acestea?� Şi el mi-a
zis: �Acestea* sunt coarnele care
au risipit pe Iuda, pe Israel şi
Ierusalimul�.
Şi DDDDDomnul mi-a arătat patru

fierarid. Şi eu am zis: �Ce vin a-
ceştia să facă?� Şi el a vorbit,
zicând: �Acelea sunt coarnele ca-

*Ezra 4.24.
Hag. 1.1.
**Ezra 5.1.
Cap. 7.1.
Mt. 23.35.
�Neem. 12.4;
12.16.

*Ier. 25.5.
Mica 7.19.
Mal. 3.7.
Lc. 15.20.
Iac. 4.8.

*2 Cr. 36.15;
36.16.
**Is. 31.6.
Ier. 3.12;
18.11.
Ezec. 18.30.
Osea 14.1.

*Is. 55.1.
**Plân. 1.18;
2.17.

*Ios. 5.13.
Apoc. 6.4.
**Cap. 6.2-7.
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re au risipit pe Iuda, încât nimeni
nu şi-a ridicat capul; dar aceştia
au venit să le înspăimânte, ca să
dea jos coarnele naţiunilor care
au înălţat cornul* împotriva ţării
lui Iuda ca s-o risipească�.
Şi mi-am ridicat ochii şi am

văzut şi iată un om* cu o funie
de măsurat în mâna lui. Şi eu am
spus: �Unde te duci?� Şi el mi-a
zis: �Să măsor* Ierusalimul, ca să
văd care este lăţimea lui şi care
este lungimea lui�.
Şi, iată, îngerul care vorbea

cu mine a ieşit şi un alt înger i-a
venit în întâmpinare şi i-a zis:
�Aleargă, vorbeşte tânărului aces-
tuia, spunând: «Ierusalimul* va fi
locuit ca nişte cetăţi fără ziduri,
din cauza mulţimii oamenilor şi
a vitelor din el»�. �Şi Eu�, zice
DDDDDomnul, �îi voi fi un zid* de foc
de jur-împrejur şi voi fi gloria**
lui în mijlocul lui�.

�Vai, vai! fugiţi* din ţara de la
nord�, zice DDDDDomnul, �pentru că
Eu v-am risipit** ca pe cele
patru vânturi ale cerurilor�, zice
DDDDDomnul.

�Ah! scapă*, Sioane, tu, care
locuieşti cu fiica Babilonului!�
Pentru că aşa zice DDDDDomnul oş-
tirilor: �După glorie* m-a trimis
El la naţiunile care v-au prădat,
pentru că cine se atinge de voi se
atinge** de lumina ochilor Săi.
�Pentru că, iată, Îmi voi scutura*
mâna peste ele şi vor ajunge de
pradă celor care le slujeau�. Şi
veţi cunoaşte** că DDDDDomnul oş-
tirilor m-a trimis.

�Cântă şi bucură-te*, fiică a
Sionului, pentru că, iată, Eu vin
şi voi locui** în mijlocul tău�,
zice DDDDDomnul. Şi multe naţiunia*
se vor alipi de DDDDDomnul în ziua
aceea**. �Şi Îmi vor fi popor;
şi Eu voi locui în mijlocul tău�
şi vei cunoaşte� că DDDDDomnul oşti-
rilor m-a trimis la tine. Şi DDDDDomnul
va moşteni* pe Iuda ca partea

Lui de moştenire în ţara sfântă
şi din nou va alege**  Ierusali-
mul. Orice făpturăb să tacă* îna-
intea DDDDDomnului, pentru că El S-a
ridicatc din locuinţa** Lui cea
sfântă.

! Şi mi-a arătat pe Iosua*,
marele preot, stând înaintea În-
gerului DDDDDomnului şi pe Satan**
stând la dreapta lui, ca să i se
împotrivească. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Satan: �DDDDDomnul să te mus-
tre*, Satan! Da, să te mustre
DDDDDomnul care a ales** Ierusalimul!
Nu este acesta un tăciune� smuls
din foc?�
Şi Iosua era îmbrăcat* cu

haine murdare şi stătea înaintea
Îngerului. Şi el a vorbit şi a spus
celor care stăteau înaintea lui, zi-
când: �Luaţi* de pe el hainele
murdare!� Şi lui i-a zis: �Iată, am
făcut ca nelegiuirea ta să se
ducă** de la tine şi te îmbrac�
cu haine de sărbătoare�.
Şi eu am zis: �Puneţi-i o mi-

trăd curată pe cap*�. Şi i-au pus
mitra cea curată pe cap şi l-au
îmbrăcat cu haine; şi Îngerul DDDDDom-
nului stătea de faţă.
Şi Îngerul DDDDDomnului a mărtu-

risit lui Iosua, zicând: �Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor: «Dacă vei umbla
pe căile Mele şi dacă vei păzi*
cele de păzit ale Mele, atunci vei
judeca şi tu casa** Mea şi de
asemenea vei păzi curţile Mele
şi-ţi voi da un loc ca să umbli în-
tre aceştia care stau� aici».

Ascultă acum, Iosua, mare
preot, tu şi tovarăşii tăi care stau
înaintea ta � pentru că ei sunt oa-
meni ca nişte semne* � pentru că,
iată, voi aduce pe Robul** Meu,
Odrasla�! Pentru că iată piatra*
pe care am pus-o înaintea lui Io-
sua: pe această singură piatră sunt
şapte** ochi; iată, Eu voi grava
inscripţia ei�, zice DDDDDomnul oşti-
rilor, �şi voi îndepărta nelegiuirea
ţării acesteia într-o singură zi�.
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În ziua aceea*�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �veţi invita fiecare pe
aproapele său sub viţă** şi sub
smochin�.

! Şi îngerul* care vorbea cu
mine a venit din nou şi m-a tre-
zit, ca pe un om** care este tre-
zit din somnul lui. Şi el mi-a zis:
�Ce vezi?� Şi eu am spus: �Văd,
şi iată un sfeşnic* cu totul de aur
cu un potira în vârful lui şi cele
şapte** candele ale lui pe el;
şapte candele şi şapte ţevi pen-
tru candelele care sunt în vârful
lui, şi doi măslini* lângă el, unul
la dreapta potirului şi altul la
stânga lui�.
Şi am răspuns şi am spus în-

gerului care vorbea cu mine, zi-
când: �Ce sunt acestea, domnul
meu?� Şi îngerul care vorbea cu
mine a răspuns şi mi-a zis: �Nu
ştii ce sunt acestea?� Şi eu am zis:
�Nu, domnul meu!� Şi el a răs-
puns şi mi-a vorbit, zicând: �Aces-
ta este cuvântul DDDDDomnului către
Zorobabel, zicând: «Nu prin pu-
tere, nici prin tărie*, ci prin Du-
hul Meu», zice DDDDDomnul oştirilor.
«Cine eşti tu, munte mare*? Îna-
intea lui Zorobabel vei fi un şes;
şi el va scoate piatra** cea mai
de sus a colţului cu strigăte�: «În-
durare, îndurare pentru ea!»�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Mâinile lui
Zorobabel au pus* temelia casei
acesteia şi mâinile lui o vor ter-
mina**�. Şi vei cunoaşte� că
DDDDDomnul oştirilor�� m-a trimis la voi.
Pentru că, cine a dispreţuit ziua
lucrurilor* mici? Da, ei se vor
bucura � cei şapte � şi vor vedea
firul cu plumb în mâna lui Zoro-
babel: aceştia sunt ochii** DDDDDom-
nului, care cutreieră tot pământul�.
Şi am răspuns şi i-am zis: �Ce

sunt aceşti doi măslini din dreap-
ta sfeşnicului şi din stânga lui?�

Şi am răspuns a doua oară şi
i-am zis: �Ce sunt cele două ra-
muri* de măslin, care sunt lângă
cele două ţevi de aur, care var-
săb aurulc din ele?� Şi el mi-a
vorbit, zicând: �Nu ştii ce sunt
acestea?� Şi eu am spus: �Nu,
domnul meu�. Şi el a zis: �Aces-
tea sunt cei* doi unşid care stau**
înaintea Domnului întregului� pă-
mânt�.

! Şi din nou mi-am ridicat
ochii şi am văzut şi iată un sul*
care zbura.
Şi el mi-a zis: �Ce vezi?� Şi eu

am spus: �Văd un sul zburând;
lungimea lui este de douăzeci de
coţi şi lăţimea lui de zece coţi�.
Şi el mi-a zis: �Acesta este

blestemul* care se răspândeşte
pe faţa întregului pământe, pentru
că oricine fură va fi nimicit, după
cum este scris pe partea aceas-
ta; şi oricine jură va fi nimicit,
după cum este scris pe partea a-
ceea�. �Îl voi face să se răspân-
dească�, zice DDDDDomnul oştirilor,
�şi va intra în casa hoţului şi în
casa celui care jură fals* pe Nu-
mele Meu; şi va locui în mijlo-
cul casei lui şi o va mistui** cu
lemnele ei şi cu pietrele ei�.
Şi îngerul care vorbea cu mi-

ne a apărut şi mi-a zis: �Ridi-
că-ţi acum ochii şi vezi: Ce este
aceasta care iese la iveală?� Şi
eu am zis: �Ce este aceasta?� Şi
el a zis: �Aceasta este efa care
iese la iveală�. Şi a zis: �Aceasta este
înfăţişareaf lor pe tot pământulg�.
Şi, iată, s-a ridicat o placă ro-

tundă de plumb; şi era o femeie care
şedea în mijlocul efei. Şi el a zis:
�Aceasta este răutatea�. Şi a arun-
cat-o în mijlocul efei; şi a aruncat
greutatea de plumb peste gura eih.
Şi mi-am ridicat ochii şi am

văzut şi, iată, au ieşit două femei;
şi vântul bătea în aripile lor; şi
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ele aveau aripi ca aripile berzei;
şi ele au ridicat efa între pământ
şi ceruri. Şi am zis îngerului care
vorbea cu mine: �Unde duc aces-
tea efa?� Şi el mi-a zis: �În ţara*
Şinearului, ca să-i construiesc*
o casă; şi va fi aşezată şi pusă
acolo pe temelia ei�.

! Şi mi-am ridicat ochii din
nou şi am văzut şi, iată, ieşeau
patru care dintre doi munţi; şi
munţii erau munţi de aramă. La
primul car erau cai roşii*; şi la
carul al doilea, cai negri**; şi la
carul al treilea, cai albi*; şi la ca-
rul al patrulea, cai bălţaţi, vân-
joşia. Şi eu am răspuns şi am zis*
îngerului care vorbea cu mine:
�Ce sunt aceştia, domnul meu?�
Şi îngerul a răspuns şi mi-a

zis: �Acestea* sunt cele patru
duhuri ale cerurilor care ies din
locul unde stăteau** înaintea Dom-
nului întregului pământ. Carul la
care sunt caii cei negri iese spre
ţara de la nord*; şi cei albi ies
după ei, şi cei bălţaţi înaintează
spre ţara de la sud.
Şi cei vânjoşi ies şi caută să

meargă ca să cutreiere pământul�.
Şi el a zis: �Duceţi-vă, cutreieraţi
pământul!� Şi au cutreierat* pă-
mântul.
Şi a strigat către mine şi mi-a

vorbit, zicând: �Vezi, aceştia care
ies spre ţara de la nord mi-au
potolit duhulb* în ţara de la nord�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Ia daruri de
la cei din captivitate, de la Hel-
dai, de la Tobia şi de la Iedaia,
care au venit din Babilon, şi vino
în aceeaşi zi şi intră în casa
lui Iosia, fiul lui Ţefania. Şi ia ar-
gint şi aur şi fă cununic* şi pu-
ne-le pe capul lui Iosua, fiul lui Io-
ţadac, marele preot. Şi vorbeşte-i,
spunând: «Aşa vorbeşte DDDDDom-
nul oştirilor, zicând: Iată un om*
al cărui Nume este Odrasla**!

Şi El va odrăsli din locul Lui şi
va construi templul DDDDDomnului.
Da, El va construi templul DDDDDom-
nului şi El va purta* gloria şi va
şedea şi va împărăţi** pe tronul
Său; şi va fi preot� pe tronul Său;
şi sfatul de pace va fi între ei doi.
Şi cununile vor fi pentru Helem şi
pentru Tobia şi pentru Iedaia şi
pentru Hen, fiul lui Ţefania, spre
amintire* în templul DDDDDomnului»�.
Şi cei care sunt departe* vor veni
şi vor construi la templul DDDDDom-
nului şi veţi cunoaşte** că DDDDDom-
nul oştirilor m-a trimis la voi. Şi
va fi aceasta, dacă voi veţi as-
culta cu credincioşie de glasul
DDDDDomnului Dumnezeului vostru.

! Şi a fost aşa: în anul al pa-
trulea al împăratului Darius,  cu-
vântul DDDDDomnului a fost către Za-
haria, în ziua a patra a lunii a noua,
în luna Chislev, când Betelul a
trimisd pe Şareţer şi pe Reghem-
Melec şi pe oamenii lui ca să ceară
de la faţa DDDDDomnului şi să vor-
bească* preoţilor, care erau în ca-
sa DDDDDomnului oştirilor, şi profe-
ţilor, zicând: �Trebuie să plâng în
luna a cincea**, despărţindu-mă,
cum am făcut de atâţia ani?�
Şi cuvântul DDDDDomnului oştiri-

lor a fost către mine, zicând:
�Vorbeşte către tot poporul ţării
şi către preoţi, zicând: când aţi
postit* şi aţi bocit în luna a cin-
cea şi în luna a şaptea**, în a-
ceşti şaptezeci� de ani, cu adevă-
rat aţi postit pentru Mine, chiar
pentru Mine��? Şi, când aţi mân-
cat şi aţi băut, nu eraţi voi cei
care mâncau şi beau? Nu sunt
acestea cuvintele pe care le-a stri-
gat DDDDDomnul prin profeţii de mai
înainte, când Ierusalimul era lo-
cuit şi în pacee, cu cetăţile lui de
jur-împrejurul lui, când partea*
de sud şi câmpia erau locuite?�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Zaharia, zicând: �Aşa vor-

*Ier. 29.5,28.
**Gen. 10.10

*Cap. 1.8.
Apoc. 6.4.
**Apoc. 6.5.

*Apoc. 6.2.

*Cap. 5.10.
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Ev. 1.7,14.
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Dan. 7.10.
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Lc. 1.19.
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Ioan 1.45.
**Cap. 3.8.
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Mc. 14.9.

*Is. 57.19;
60.10.
Ef. 2.13,19.
**Cap. 2.9;
4.9.

*Deut. 17.9-11;
33.10.
Mal. 2.7.
**Ier. 52.12.
Cap. 8.19.

*Is. 58.5.
**Ier. 41.1.
�Cap. 1.12.
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beşte DDDDDomnul oştirilor, zicând:
«Faceţia* judecată adevărată şi
arătaţi îndurare şi milă unul al-
tuiab. Şi nu asupriţi pe văduvă
şi pe orfan*, pe străin şi pe cel în-
tristat! Şi nici unul dintre voi să
nu plănuiască răul în inima**
lui, împotriva fratelui său»�.

Dar ei au refuzat să asculte şi
au întors* spatele cu încăpăţâna-
re şi şi-au astupatc urechile**, ca
să n-audă. Da, şi-au făcut inima*
ca diamantul, ca să nu asculte**
legea şi cuvintele pe care le-a
trimis DDDDDomnul oştirilor prin Du-
hul Său, prin profeţii de mai îna-
inte. De aceea a fost mare mânie�
de la DDDDDomnul oştirilor.
Şi a fost aşa: după cum El

striga şi ei n-au vrut să audă, tot
aşa, �ei au strigat şi Eu n-am vrut
să aud*�, zice DDDDDomnul oştirilor;
�şi i-am risipit* printr-un vârtej
de vânt printre toate naţiunile
pe care nu le cunoşteau**. Şi ţa-
ra� a fost pustie în urma lor, încât
nimeni nu trecea prin ea, nici nu
se întorcea din ea; şi au făcut
pustie ţara cea plăcută���.
Şi cuvântul DDDDDomnului oştirilor

a fost către mine, zicând: Aşa zice
DDDDDomnul oştirilor: �Sunt gelos*
pentru Sion cu mare gelozie şi sunt
gelos pentru el cu mare furie�.

Aşa zice DDDDDomnul: �M-am în-
tors spre Sion* şi voi locui** în
mijlocul Ierusalimului. Şi Ierusali-
mul� se va numi: «Cetatea Adevă-
rului»; şi muntele�� DDDDDomnului oş-
tirilor: «Muntele*� cel sfânt»�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Bărbaţi bătrâni şi femei bătrâne*
vor şedea din nou pe străzile Ieru-
salimului, fiecare cu toiagul în mâ-
năd, din cauza mulţimii zilelor lor. Şi
străzile cetăţii vor fi pline de băieţi
şi de fete, jucându-se pe străzile ei�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Dacă este un lucru prea greue în

ochii rămăşiţei poporului acestu-
ia în zilele acelea, va fi el prea
greue* şi în ochii Mei?� zice DDDDDom-
nul oştirilor.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor: �Iată,
Eu voi salva* pe poporul Meu din
ţara răsăritului de soare şi din ţara
apusului de soare. Şi-i voi aduce
şi vor locui în mijlocul Ierusali-
mului; şi ei Îmi* vor fi popor şi
Eu le voi fi Dumnezeu, în adevăr
şi în dreptate**�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor: �În-
tăriţi-vă mâinilef*, voi, care auziţi
în zilele acestea cuvintele acestea
prin gura profeţilor** care erau
în ziua� când s-a pus temelia
casei DDDDDomnului oştirilor, ca să se
construiască templul! Pentru că
înainte de acele zile nu era plată*
pentru om, nici plată pentru vită;
şi nu era pace pentru cel care
ieşea** sau pentru cel care intra,
din cauza necazuluig: pentru că Eu
îi întărâtam pe toţi oamenii, pe fie-
care împotriva aproapelui său.
Dar acum nu voi fi pentru rămăşi-
ţa poporului acestuia ca în zilele de
mai înainte�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Pentru că sămânţa* va pros-
perah, viţa îşi va da rodul şi pă-
mântul** îşi va da venitul şi ce-
rurile� îşi vor da roua şi voi face
ca rămăşiţa poporului acestuia
să moştenească toate acestea.
Şi va fi aşa: aşa cum aţi fost
un blestem* printre naţiuni, casă
a lui Iuda şi casă a lui Israel, tot
aşa vă voi salva şi veţi fi o bine-
cuvântare**! Nu vă temeţi, ci în-
tăriţi-vă mâinilef�!�

Pentru că aşa zice DDDDDomnul
oştirilor: �Aşa cum* am gândit să
vă fac rău, când Mă provocau
la mânie părinţii voştri�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �şi nu Mi-a pă-
rut rău**, tot aşa am gândit din
nou în zilele acestea să fac bine
Ierusalimului şi casei lui Iuda. Nu

*Is. 58.6,7.
Mica 6.8.  Mt.
23.23.

*Ex. 22.21;
22.22.
Deut. 24.17.
Is. 1.17.
Ier. 5.28.
**Ps. 36.4.
Mica 2.1.
Cap. 8.17.
*Neem. 9.29.
Ier. 7.24.
Osea 4.16.
**Fap. 7.57.

*Ezec. 11.19;
36.26.
**Neem. 9.29;
9.30.
�2 Cr. 36.16.
Dan. 9.11.

*Pr. 1.24-28.
Is. 1.15.
Ier. 11.11;
14.12.
Mica 3.4.

*Deut. 4.27;
28.64.
Ezec. 36.19.
Cap. 2.6.
**Deut. 28.33
�Lev. 26.22.
��Dan. 8.9.

*Naum 1.2.
Cap. 1.14.

*Cap. 1.16.
**Cap. 2.10.
�Is. 1.21,26.
��Is. 2.2,3.
*�Ier. 31.23.

*1 Sam. 2.31
Is. 65.20,22.
Plân. 2.20;
5.11-14.

*Gen. 18.14.
Lc. 1.37;
18.27.
Rom. 4.21.

*Is.11.11,12;
43.5,6.
Ezec. 27.21.
Amos 9.14;
9.15.

*Ier. 30.22;
31.1,33.
Cap. 13.9.
**Ier. 4.2.

*Hag. 2.4.
Vers. 18.
**Ezra 5.1,2
�Hag. 2.18.

*Hag. 1.6,9;
1.10; 2.16.
**2 Cr. 15.5.

*Osea 2.21;
2.22.
Ioel 2.22.
Hag. 2.19.
**Ps. 67.6.
�Hag. 1.10.

*Ier. 42.18.
**Gen. 12.2.
Rut 4.11,12.
Is. 19.24,25.
Ţef. 3.20.
Hag. 2.19.
�Vers. 9.

*Ier. 31.28.
**2 Cr. 36.15
Cap. 1.6.
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a Lit. �Judecaţi�    b Sau �fiecare fratelui său�    c Sau �şi-au îngreunat�    d Lit. �cu toiagul său în mâna sa�
e Sau �minunat�    f Lit. �Mâinile voastre să fie tari�    g Sau �din cauza asupritorului�    h Sau �va fi o
sămânţă de pace�
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vă temeţi! Acestea sunt lucrurile
pe care să le faceţi: Fiecare să
spună adevărul* aproapeluia său;
judecaţi după adevăr şi o jude-
cată a păcii în porţile voastre. Şi
nici unul din voi să nu plănuias-
că* răul în inima lui împotriva a-
proapelui său; şi nu iubiţi** jură-
mântul fals, pentru că pe toate a-
cestea Eu le urăsc�, zice DDDDDomnul.
Şi cuvântul DDDDDomnului oştiri-

lor a fost către mine, zicând: Aşa
zice DDDDDomnul oştirilor: �Postul lu-
nii a patra* şi postul lunii a
cincea** şi postul lunii a şaptea�
şi postul lunii a zecea�� vor fi
pentru casa lui Iuda bucurie şi
veselie*� şi adunări fericite. Deci
iubiţi adevărul�* şi pacea�.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor:
�Vor veni din nou popoare şi lo-
cuitori ai multor cetăţi. Şi locui-
torii unei cetăţi vor merge la alta,
zicând: «Să mergem repede, să
cerem* favoarea DDDDDomnului şi să-L
căutăm pe DDDDDomnul oştirilor! Voi
merge şi eu!»� Şi multe* popoare şi
naţiuni puternice vor veni să-L
caute pe DDDDDomnul oştirilor în Ierusa-
lim şi să se roage DDDDDomnului.

Aşa zice DDDDDomnul oştirilor: �În
zilele acelea, zece* oameni din
toate limbile naţiunilor vor apuca,
da, vor apuca poala aceluia care
este iudeu, zicând: «Vom merge
cu voi, pentru că noi am auzit că
Dumnezeu este** cu voi»�.

! Profeţiab* cuvântului DDDDDom-
nului în ţara Hadrac; şi Damas-
cul** va fi locul lui de odihnă
(pentru că DDDDDomnul are ochii� a-
supra oamenilor şi asupra tutu-
ror seminţiilor lui Israelc)
şi, de asemenea, Hamatul*,

care se mărgineşte cu el, Tirul**
şi Sidonul�, deşi este foarte în-
ţelept.
Şi Tirul şi-a construit o cetă-

ţuie şi şi-a îngrămădit* argint ca
ţărâna şi aur fin ca noroiul străzilor.

Iată, Domnul va pune* stă-
pânire pe el şi îi va zdrobi pu-
terea** în mare şi va fi mistuit
de foc.

Ascalonul* va vedea aceasta
şi se va teme; Gaza, de asemenea,
şi se va chinui mult; şi Ecronul,
pentru că aşteptarea lui va fi
făcută de ruşine; şi împăratul va
pieri din Gaza şi Ascalonul nu va
fi locuit.
Şi în Asdod* va locui un fiu

nelegitim; �şi voi nimici mândria
filistenilor.
Şi voi îndepărta sângele lui

din gura lui şi urâciunile lui din-
tre dinţii lui�; dar cel care va
rămâne va fi şi el al Dumnezeu-
lui nostru şi va fi ca un condu-
cătord în Iuda, şi Ecronul, ca un
iebusit.

�Şi Îmi voi aşeza tabăra* în
jurul casei Mele, din cauza oşti-
rii, din cauza celor care trec şi se
întorc; şi asupritorul nu va mai
trece** peste ei, pentru că acum
am văzut� aceasta cu ochii Mei�.

" Bucură-te* foarte mult, fii-
că a Sionului! Strigă de bucurie,
fiică a Ierusalimului! Iată, Împă-
ratul** tău vine la tine; El este
drept� şi aduce�� mântuire, este
smerit*� şi călare pe un măgar,
chiar pe un măgăruş, mânzul unei
măgăriţe.

�Şi voi nimici* carul din Efra-
im şi calul din Ierusalim şi arcul
de război va fi nimicit�. Şi El va
vorbi naţiunilor de pace**; şi
stăpânirea Lui va fi de la mare�
până la mare şi de la râue până
la marginile pământuluif.

�Cât despre tine, prin sângele
legământului tău voi da drumul
prizonierilor* tăi din groapa în
care nu este apă.

Întoarceţi-vă la locul întărit,
voi, prizonieri* ai speranţei! Chiar
astăzi o spun, îţi voi răsplăti
dublu.
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*Cap. 7.9.
Vers. 19.
Ef. 4.25.

*Pr. 3.29.
Cap. 7.10.
**Cap. 5.3,4.

*Ier. 52.6,7.
**Ier. 52.12;
52.13.
Cap. 7.3,5.
�2 Împ. 25.25
Ier. 41.1,2.
��Ier. 52.4.
*�Est. 8.17.
Is. 35.10.
�*Vers. 16.

*Is. 2.3.
Mica 4.1,2.

*Is. 60.3;
66.23.

*Is. 3.6; 4.1.
**1 Cor. 14.25

*Ier. 23.33.
**Amos 1.3.
�2 Cr. 20.12.
Ps. 145.15.

*Ier. 49.23.
**Ezec. 28.2-5
�Ezec. 28.21.

*Iov 27.16.
Ezec. 28.4,5.

*Is. 23.1.
**Ezec. 26.17

*Ier. 47.1,5.
Ţef. 2.4.

*Amos 1.8.

*Ps. 34.7.
Cap. 2.5.
**Is. 60.18.
Ezec. 28.24.
�Ex. 3.7.

*Ţef. 3.14,15
**Ps. 110.1.
Is. 9.6,7.
Ier. 23.5,6.
Mt. 21.5.
Ioan 12.15.
�Ţef. 3.5.
��Is. 43.3,11.
*�Is. 57.15.
*Osea 1.7;
2.18.
Mica 5.10.
Hag. 2.22.
**Ef. 2.14,17
�Ps. 72.8.

*Is. 42.7;
51.14; 61.1.

*Is. 49.9.
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a Lit. �Vorbiţi adevăr fiecare cu aproapele�    b Lit. �Povara�    c Sau �când ochii oamenilor şi ai tuturor
seminţiilor lui Israel vor fi asupra DDDDDomnului�    d Sau �guvernator�    e Eufrat    f Sau �ţării�
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Pentru că Mi l-am încordat
pe Iuda ca arc şi cu Efraim am
umplut arcul; şi voi trezi pe fiii
tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi,
Greciaa, şi te voi face ca sabia
unui viteaz�.
Şi DDDDDomnul va fi văzut dea-

supra lor şi săgeata* Sa va ieşi
ca fulgerul: şi Domnul DDDDDumne-
zeu va suna din trâmbiţă şi va
înainta în vârtejurile** de la sud.

DDDDDomnul oştirilor îi va apăra
şi ei vor mistui şi vor călca în
picioare pietrele de praştie; şi
vor bea şi vor vui ca de la vin;
şi se vor umple ca o farfurieb, ca
şi colţurile* altarului.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul lor îi

va salva în ziua aceea, ca pe tur-
ma poporului Său; pentru că vor
fi ca pietrele* unei cununi, strălu-
cind** peste ţara Sa.

Pentru că, ce* mare este bu-
nătatea Sa! Şi ce mare frumuse-
ţea Sa! Grâul** îi va face pe ti-
neri să înflorească, şi mustul pe
fecioare.

! Cereţi* de la DDDDDomnul ploa-
ie** la timpul� ploii târziic. DDDDDom-
nul va face fulgere şi El le va da
ploaie îmbelşugată, verdeaţă în
câmp, pentru fiecare om.

Pentru că terafimii* au vor-
bit deşertăciune** şi ghicitorii au
văzut minciună şi au istorisit vi-
se false; ei mângâie în zadar.
De aceea merg pe calea lor ca o
turmă, sunt necăjiţi, pentru că
n-au păstor.

�Mânia Mea s-a aprins îm-
potriva păstorilor şi-i voi pedep-
si* pe ţapi!� Pentru că DDDDDomnul
oştirilor a cercetat** turma Sa,
casa lui Iuda, şi-o va face� calul
Său cel măreţ în luptă.

Din el va ieşi Piatra de un-
ghi*, din el cuiul**, din el arcul
de luptă, din el toţi conducătorii
laolaltă.
Şi vor fi ca vitejii care cal-

că* noroiul străzilor în luptă; şi
se vor lupta, pentru că DDDDDomnul
este cu ei; şi călăreţii pe cai vor
fi daţi de ruşine.

�Şi voi întări casa lui Iuda şi
voi salva casa lui Iosif, şi-i voi
aduce înapoid*, pentru că voi
avea** milă de ei; şi vor fi ca
şi cum nu i-aş fi alungat, pentru
că Eu sunt DDDDDomnul Dumnezeul
lor, şi le voi răspunde�.
Şi Efraim va fi ca un viteaz;

şi inimile* li se vor bucura ca de
vin; da, fiii lor vor vedea şi se
vor bucura; inima le va fi voioa-
să în DDDDDomnul.

Voi fluiera* după ei şi-i voi
aduna, pentru că Eu i-am răs-
cumpărat. Şi se vor înmulţi** cum
se înmulţeau înainte.
Şi-i voi semăna* printre po-

poare şi îşi vor aduce aminte**
de Mine în ţări îndepărtate; şi
vor trăi, ei şi copiii lor, şi se vor
întoarce.
Şi-i voi aduce* din nou din

ţara Egiptului şi-i voi aduna din
Asiria şi-i voi duce în ţara Ga-
laadului şi în Liban şi nu se va
găsi** destul loc pentru ei.
Şi El va trece* prin marea

întristăriie şi va lovi valurile în
mare şi toate adâncurile Nilului
se vor usca; şi mândria Asiriei**
va fi coborâtă şi sceptrul� Egip-
tului se va îndepărta.
Şi-i voi face tari în DDDDDomnul şi

vor umbla în* Numele Lui�, zice
DDDDDomnul.

! Deschide-ţi, Libanule, por-
ţile*, ca focul să-ţi mistuie cedrii!

Urlă, chiparosule! pentru că
a căzut cedrul, pentru că cei măreţi
sunt despuiaţi. Urlaţi, stejari ai
Basanului! pentru că a fost* dată
jos pădurea cea deasăf.

Un glas de urlet al păstorilor! �
pentru că gloria lor este pus-
tiită; un glas de răcnet de lei
tineri � pentru că mândria Iorda-

*Ps. 18.14;
77.17; 144.6.
**Is. 21.1.

*Lev. 4.18,25
Deut. 12.27.

*Is. 62.3.
Mal. 3.17.
**Is. 11.12.

*Ps. 31.19.
**Ioel 3.18.
Amos 9.14.

*Ier. 14.22.
**Deut. 11.14
�Iov 29.23.
Ioel 2.23.

*Ier. 10.8.
Hab. 2.18.
**Iov 13.14.

*Ezec. 34.17.
**Lc. 1.68.
�Cânt. 1.9.

*Num. 24.17.
1 Sam. 14.38.
Is. 19.13.
**Is. 22.23.

*Ps. 18.42.

*Ier. 3.18.
Ezec. 37.21.
**Osea 1.7.
�Cap. 13.9.

*Ps. 104.15.
Cap. 9.15.

*Is. 5.26.
**Is. 49.19.
Ezec. 36.37.

*Osea 2.23.
**Deut. 30.1

*Is. 11.11,16
Osea 11.11.
**Is. 49.20.

*Is. 11.15,16
**Is. 14.25.
�Ezec. 30.13

*Mica 4.5.

*Cap. 10.10.

*Is. 32.19.
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a Ebr. �Iavan�    b Vas în care se adună sângele stropirii (1 Împ.7.40)    c Sau �de primăvară�    d Sau
�îi voi face să locuiască�    eSau �prin mare cu întristare�    f Sau �de nepătruns�
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nului este nimicită.
Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul

meu: �Paşte oile* de înjunghiere,
pe care le înjunghie stăpânii lor
fără a fi socotiţi vinovaţia; şi cei
care le vând zic**: «Binecuvântat
fie DDDDDomnul, pentru că m-am îm-
bogăţit!» Şi păstorii lor nu le cru-
ţă. Pentru că nu voi mai cruţa
pe locuitorii ţării�, zice DDDDDomnul.
�Şi, iată, voi da pe oameni, pe
fiecare în mâna aproapelui său
şi în mâna împăratului său; şi
vor sfărâma ţara, şi nu-i voi scă-
pa din mâna lor�.
Şi am păscut oile de înjun-

ghiere, în adevăr pe cele* săraceb

din turmă! Şi mi-am luat două
toiege; pe unul l-am numit �Fru-
museţe� şi pe celălalt l-am numit
�Legături�; şi păşteam turma.
Şi într-o* lună i-am nimicit pe cei
trei păstori; pentru că sufletul meu
era chinuit de ei şi, de asemenea,
sufletul lor s-a dezgustat de mine.
Şi am zis: �Nu vă voi mai paşte!
Ce moare* să moară şi ce piere
să piară şi cele care vor rămâne
să-şi mănânce carnea una alteia�.
Şi mi-am luat toiagul �Frumu-

seţe� şi l-am frânt, ca să rup le-
gământul meu pe care l-am făcut
cu toate popoarele. Şi s-a rupt
în ziua aceea: şi astfel, cei săraci*
ai turmei care luau seama la mine
au cunoscut că acesta era cuvân-
tul DDDDDomnului.
Şi le-am zis: �Dacă este bine

în ochii voştri, daţi-mi plata*; iar
dacă nu, nu mi-o daţi�. Şi mi-au
cântărit ca plată treizeci** de
arginţi. Şi DDDDDomnul mi-a zis: «A-
runcă-l olarului*: un preţ frumos
cu care am fost preţuit de ei!�
Şi am luat cei treizeci de arginţi
şi i-am aruncat olarului, în casa
DDDDDomnului. Şi mi-am frânt toia-
gul al doilea, �Legături�, ca să
rup înfrăţirea dintre Iuda şi Is-
rael.

Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Ia-ţi* şi
uneltele unui păstor nebun. Pen-
tru că, iată, voi ridica în ţară un
păstor care nu va cerceta pe cele
gata să piară, nici nu va căuta
pe cea rătăcităc; nici nu va vin-
deca pe cele rănite, nici nu va
paşte pe cele sănătoase, ci va mân-
ca şi carnea celor îngrăşate şi le
va rupe copitele în bucăţi.

Vai* de păstorul cel netreb-
nicd, care părăseşte turma! Sabia
va fi peste braţul lui şi peste
ochiul lui cel drept; braţul lui se
va usca de tot şi ochiul lui cel
drept se va întuneca de tot�.

! Profeţia cuvântului DDDDDom-
nului despre Israel.

Aşa zice DDDDDomnul care întinde*
cerurile şi pune temelia** pă-
mântului şi întocmeşte� duhul
omului înăuntrul lui: �Iată, voi
face Ierusalimul un potir* de a-
meţire pentru toate popoarele de
jur-împrejur; şi va fi de asemenea
împotriva lui Iuda la asediul
împotriva Ierusalimului. Şi va fi
aşa: în ziua aceea* voi face Ie-
rusalimul o piatră grea pentru
toate popoarele. Toţi câţi se vor
împovăra cu ea vor fi greu**
răniţi; şi toate naţiunile pămân-
tului se vor aduna� împotriva lui.
În ziua aceea�, zice DDDDDomnul, �voi
lovi* orice cal cu groază şi pe
călăreţul lui cu nebunie. Şi-Mi
voi deschide ochii peste casa lui
Iuda şi voi lovi cu orbire orice
cal al popoarelor. Şi căpeteniile
lui Iuda vor zice în inima lor:
«Locuitorii Ierusalimului vor fi
tăria mea, prin DDDDDomnul oştirilor,
Dumnezeul lor».

În ziua aceea voi face pe că-
peteniile lui Iuda ca* o vatră de
foc între lemne şi ca o făclie de
foc într-un snop; şi vor mistui
toate popoarele de jur-împrejur,
la dreapta şi la stânga, şi Ierusa-
limul va fi locuite din nou în lo-
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cul său, în Ierusalim�.
Şi DDDDDomnul va salva corturile

lui Iuda întâi, pentru ca gloria
casei lui David şi gloria locui-
torilor Ierusalimului să nu se ri-
dice peste Iuda.

În ziua aceea DDDDDomnul va apăra
pe locuitorii Ierusalimului; şi cel
care se clatinăa* între ei va fi în
ziua aceea ca David; şi casa lui
David va fi ca Dumnezeu, ca În-
gerul DDDDDomnului înaintea lor. �Şi
va fi aşa: în ziua aceea voi căuta
să nimicesc* toate naţiunile care
vor veni împotriva Ierusalimului.
Şi voi turna* peste casa lui

David şi peste locuitorii Ierusa-
limului duhul îndurării şi al ce-
rerilor; şi vor privi** spre Mine,
Acela pe care L-au străpuns�; şi
vor boci pentru El, cum boceş-
te� cineva pentru singurul lui fiu,
şi se vor amărî pentru El, cum
este cineva în amărăciune pentru
întâiul său născut. În ziua aceea
va fi plângere mare* în Ierusalim,
ca plângerea din Hadadrimon în
valeab Meghidonului**. Şi ţara va
boci, fiecare familie în parte*;
familia casei lui David deoparte
şi soţiile lor deoparte; familia ca-
sei lui Natan** deoparte, şi soţiile
lor deoparte; familia casei lui Levi
deoparte, şi soţiile lor deoparte;
familia şimeiţilor deoparte, şi so-
ţiile lor deoparte; toate celelalte
familii, fiecare familie deoparte
şi soţiile lor deoparte.

În ziua aceea* se va deschi-
de** un izvor casei lui David şi
locuitorilor Ierusalimului, pentru
păcat� şi pentru necurăţie��.
Şi va fi aşa: �În ziua aceea�,

zice DDDDDomnul oştirilor, �voi ni-
mici* din ţară numele idolilor şi
ei nu vor mai fi amintiţi; şi voi
scoate, de asemenea, din ţară pe
profeţi** şi duhul necurat�. Şi va
fi aşa: dacă va mai profeţi cine-
va, tatăl său şi mama sa, care l-au
născut, îi vor zice: �Nu vei trăi,

pentru că vorbeşti minciuni în
Numele DDDDDomnului�. Şi tatăl său
şi mama sa, ei, care l-au născut, îl
vor străpunge* când va profeţi.
Şi va fi aşa: în ziua aceea,

profeţii se vor ruşina* fiecare de
viziunea lui, când vor profeţi, şi
nu se vor mai îmbrăca în manta
de păr**, ca să înşele. Şi el* va
zice: �Nu sunt profet, sunt lucră-
tor al pământului, pentru că un
om m-a cumpărat ca rob din ti-
nereţea mea�. Şi i se va zice: �Ce
sunt rănile acestea în mâinile
tale?� Şi el va zice: �Acelea cu
care am fost rănit în casa prie-
tenilor mei�.

�Trezeşte-te, sabie, împotriva
păstorului* Meu şi împotriva
omului care este tovarăşul**
Meu�, zice DDDDDomnul oştirilor; �lo-
veşte� păstorul, şi oile se vor ri-
sipi; şi-Mi voi întoarce mâna a-
supra celor�� mici�.
Şi va fi aşa: �În toată ţara�,

zice DDDDDomnul, �două părţi din ea
vor fi nimiciţi, vor muri, dar a
treia* parte va rămâne în ea.
Şi voi duce această a treia par-

te în foc* şi îi voi lămuri cum se
lămureşte argintul şi îi voi încer-
ca** aşa cum se încearcă aurul. Ei
vor chema� Numele Meu şi Eu le
voi răspunde. Eu voi zice��: «Aces-
ta este poporul Meu!» Şi ei vor zice:
«DDDDDomnul este Dumnezeul meu!»�

Iată, vine o zi* a DDDDDomnului,
şi prada ta va fi împărţită în
mijlocul tău.

�Şi voi aduna* toate naţiunile
la luptă împotriva Ierusalimului;
şi cetatea va fi luată, şi casele**
vor fi jefuite, şi femeile batjoco-
rite; şi jumătate din cetate va
merge în captivitate şi rămăşiţa
poporului nu va fi nimicită din
cetate�.
Şi DDDDDomnul va ieşi şi va lupta cu

naţiunile acelea, ca atunci când
a luptat în ziua bătăliei. Şi picioa-
rele Lui vor sta în ziua aceea pe
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muntele* Măslinilor, care este
înaintea Ierusalimului, spre răsă-
rit. Şi muntele Măslinilor se va
despica** în mijlocul său spre
răsărit şi spre apus: � va fi o vale
foarte mare; şi jumătate din mun-
te se va retrage spre nord şi ju-
mătate din el spre sud. �Şi voi veţi
fugi prin valea munţilor Mei, pen-
tru că valea munţilor se va întinde
până la Aţel; şi veţi fugi, cum aţi
fugit dinaintea cutremurului* în zi-
lele lui Ozia, împăratul lui Iuda�.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul meu va ve-
ni**, şi toţi sfinţii� împreună cu Ela.
Şi va fi aşa: în ziua aceea

nu va fi lumină*; cei care strălu-
cesc se vor întunecab. Şi va fi o
zi* deosebită cunoscută** DDDDDom-
nului, nu va fi nici zi, nici noapte;
şi în timpul serii va fi� lumină.
Şi va fi aşa: în ziua aceea vor

izvorî ape* vii din Ierusalim: ju-
mătate din ele spre marea de ră-
sărit şi jumătate din ele spre marea
de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
Şi DDDDDomnul va fi Împărat*

peste tot pământul. În ziua aceea
va fi un singur DDDDDomn** şi Numele
Lui, unul singur.

Toată ţara, de la Gheba până
la Rimon, la sud de Ierusalim, se
va face ca Arabac*; şi Ierusalimul
va fi înălţat şi va fi locuit** ped

locul său, de la Poarta lui Beni-
amin până la locul porţii întâi,
până la Poarta Unghiului şi de
la Turnul� lui Hananeel până la
teascurile împăratului. Şi oa-
meni vor locui în el şi nu va mai
fi blestem*, ci Ierusalimul va locui
în siguranţă**.
Şi aceasta va fi plaga cu care

va lovi DDDDDomnul pe toate popoa-
rele care au luptat împotriva Ie-
rusalimului: carnea lee va putrezi,
stând ei încă pe picioarele lor, şi

ochii le vor putrezi în orbitele lor,
şi limba le va putrezi în gura lor.
Şi va fi aşa: în ziua aceea va
fi de la DDDDDomnul o panică* mare
printre ei; şi vor apuca** fiecare
mâna aproapelui său, şi mâna lui
se va ridica împotriva mâinii aproa-
pelui său. Şi Iuda va lupta şi el la
Ierusalimf; şi vor fi adunate* bo-
găţiile tuturor naţiunilor din jur,
aur şi argint şi haine foarte multe.
Şi aşa va fi plaga* calului, a ca-
târului, a cămilei şi a măgarului
şi a tuturor vitelor care vor fi în
taberele acelea, ca plaga aceasta.
Şi va fi aşa: toţi câţi vor ră-

mâne din toate naţiunile care au
venit împotriva Ierusalimului se
vor sui* din an în an, ca să se în-
chine Împăratului, DDDDDomnului oşti-
rilor, şi să ţină sărbătoarea**
Corturilor. Şi va fi aşa: cine nu se
va sui la Ierusalim din toate fa-
miliile* pământului, ca să se în-
chine Împăratului, DDDDDomnului oşti-
rilor, peste aceia nu va fi ploaie.
Şi, dacă familia Egiptului nu se
va sui şi nu va veni, nici* peste
ei nu va fi: va fi plaga cu care va
lovi DDDDDomnul naţiunile care nu se
vor sui să ţină sărbătoarea Cor-
turilor. Aceasta va fi pedeapsag

Egiptului şi pedeapsa tuturor na-
ţiunilor care nu se vor sui să ţină
sărbătoarea Corturilor.

În ziua aceea va fi scris pe
zurgălăiih cailor: �Sfinţenie* DDDDDom-
nului!� Şi oalele** din casa DDDDDom-
nului vor fi ca farfuriile adâncii

înaintea altarului. Da, orice oală în
Ierusalim şi în Iuda va fi sfântă
pentru DDDDDomnul oştirilor. Şi toţi
cei care jertfesc vor veni şi vor
lua din ele şi vor fierbe în ele.
Şi în ziua aceea nu va mai fi*
nici un canaanitj în casa DDDDDomnu-
lui oştirilor.
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MALEAHIa

Profeţiab cuvântului DDDDDomnu-
lui către Israel princ Maleahi.

�Eu v-am iubit*�, zice DDDDDom-
nul, �dar voi ziceţi: «În ce ne-ai
iubit?» Nu era Esau fratele lui
Iacov?� zice DDDDDomnul, �totuşi Eu
l-am iubit pe Iacov** şi l-am urât
pe Esau şi am făcut munţii* lui o
pustietate şi moştenirea lui am
dat-o şacalilor pustiului�.

Dacă Edomul va zice: �Sun-
tem sfărâmaţi, dar vom construi
din nou locurile dărâmate!�, aşa
zice DDDDDomnul oştirilor: �Ei vor
construi, iar Eu voi surpa. Şi oa-
menii îi vor numi: «Ţinutul rău-
tăţii!» şi «Poporul împotriva că-
ruia DDDDDomnul S-a mâniat pentru
totdeauna!»� Şi ochii voştri vor
vedea şi veţi zice: �Mărit* este
DDDDDomnul dincolo de hotarul lui
Israel!�

�Un fiu onorează* pe tatăl său
şi un slujitor pe stăpânul său.
Dacă deci Eu sunt Tată**, unde
este onoarea Mea? Şi dacă sunt
Domn, unde este temerea de
Mine? zice DDDDDomnul oştirilor că-
tre voi, preoţilor, care dispreţuiţi
Numele Meu şi ziceţi�: «Cu ce
am dispreţuit Numele Tău?» Voi
aduceţi pâine* întinată pe alta-
rul Meu şi ziceţi: «Prin ce Te-am
întinat?» Prin aceea că ziceţi:
«Masa** DDDDDomnului este de dis-
preţuit!» Şi când aduceţi* pe cea
oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi
când aduceţi pe cea şchioapă şi
bolnavă, nu este rău? Ia du-o
guvernatorului tău: îi vei fi tu
plăcut? sau te va primi** el?� zice
DDDDDomnul oştirilor.
Şi acum deci rugaţi pe Dumne-

zeu ca să Se îndure de noi.
�Aceasta a fost* din mâna voas-
tră; va primi El pe vreunul din
voi?� zice DDDDDomnul oştirilor.

�Cine este între voi care mă-
car uşile să le închidă? şi voi n-aţi
aprinde foc în zadar pe altarul
Meu! N-am plăcere* ded voi�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �nici nu voi
primi un dar de mâncare** din
mâna voastră.

Pentru că, de la răsăritul* soa-
relui chiar până la apusul lui, Nu-
mele Meu va fi mare** printre
naţiuni şi în orice loc� se va aduce
tămâie�� Numelui Meu şi un
dar de mâncare curat*�, pentru
că Numele Meu va fi mare prin-
tre naţiuni�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Dar voi îl profanaţi prin a-
ceea că ziceţi: «Masa* Domnului
este întinată; şi rodul ei, mânca-
rea ei, de dispreţuit!» Şi ziceţi:
«Iată, ce osteneală zadarnică!»
şi aţi dispreţuit-oe�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �şi aţi adus ce era
sfâşiatf* şi pe cea şchioapă şi pe
cea bolnavă; aşa aduceţi voi darul
de mâncare! Să primesc** Eu
aceasta din mâna voastră?� zice
DDDDDomnul. �Da, blestemat fie înşe-
lătorul care are în turma sa o
parte bărbătească şi face o pro-
misiune şi jertfeşte Domnului ce
este stricat*! Pentru că Eu sunt un
împărat** mare�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �şi Numele Meu este în-
fricoşător� printre naţiuni�.

�Şi acum voi, preoţilor, po-
runca aceasta este pentru voi.

Dacă nu veţi asculta* şi dacă
nu veţi pune la inimă să daţi glo-
rie Numelui Meu�, zice DDDDDomnul
oştirilor, �voi trimite chiar bles-
temul asupra voastră şi voi bles-
tema binecuvântările voastre. Da,
le-am şi blestemat, pentru că nu
puneţi aceasta la inimă.

Iată, voi mustra sămânţa voas-
tră şi voi presăra balegă pe feţele
voastre, balega sărbătorilor voas-
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tre; şi veţi fi luaţi* cu ea! Şi veţi
cunoaşte că Eu v-am trimis po-
runca aceasta, pentru ca legă-
mântul Meu să fie cu Levi�, zice
DDDDDomnul oştirilor. �Legământul*
Meu cu el era de viaţă şi de
pace. Şi le-am dat lui ca să se
teamă; şi el s-a temut** de Mine
şi a tremurat înaintea Numelui
Meu. Legea* adevărului era în
gura lui şi nedreptate nu s-a gă-
sit pe buzele lui; el a umblat cu
Mine în pace şi dreptate şi a în-
tors pe mulţi** de la nelegiuire.

Pentru că buzele* preotului
trebuie să păstreze cunoştinţa şi
din gura lui se aşteaptă legea,
pentru că el** este solul DDDDDomnu-
lui oştirilor. Dar voi v-aţi abătut
din cale; i-aţi făcut pe mulţi*
să se poticnească de lege. Aţi
stricat** legământul lui Levi�,
zice DDDDDomnul oştirilor. �Şi v-am
făcut* şi Eu de dispreţuit şi înjo-
siţi înaintea întregului popor,
pentru că n-aţi păzit căile Mele,
ci aţi fost părtinitori în adminis-
trarea legii�.

Nu avem toţi* un singur Tată?
Nu ne-a creat** un singur Dum-
nezeu? De ce ne purtăm cu ne-
credincioşie fiecare împotriva
fratelui său, profanând legămân-
tul părinţilor noştri?

Iuda s-a purtat cu necredin-
cioşie şi o urâciune se comite în
Israel şi în Ierusalim, pentru că
Iuda a profanat locaşul sfânt al
DDDDDomnului, pe care El l-a iubit, şi
s-a căsătorit* cu fiica unui dum-
nezeu străin. DDDDDomnul va nimici
din corturile lui Iacov pe omul
care face* aceasta, pe cel care
strigăa şi pe cel care răspunde şi
pe cel care aduce un dar de
mâncare D D D D Domnului oştirilor.
Şi acesta este un alt lucrub

pe care îl faceţi: voi acoperiţi al-
tarul DDDDDomnului cu lacrimi, cu
plâns şi cu suspine, încât El nu Se

mai uită la darul de mâncare şi
nu-l primeşte cu satisfacţie din
mâna voastră. Totuşi ziceţi: �De
ce?� Pentru că DDDDDomnul a fost mar-
tor între tine şi soţia tinereţii* tale,
faţă de care te-ai purtat cu necre-
dincioşie**, deşi ea este tovarăşa
ta şi soţia� legământului tău.
Şi nu Unul singur i-a făcut*?c

Şi rămăşiţa Duhului era a Sa. Şi
de ce Unul singur?d El căuta o
sămânţă** a lui Dumnezeu. Deci
luaţi seama la duhul vostru; şi
nimeni să nu se poarte cu necre-
dincioşie� faţă de soţia tinereţii lui.

�Pentru că Eu urăsc* despăr-
ţireae�, zice DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel; �şi el îşi acoperă cu
violenţă haina�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor; deci luaţi seama la duhul
vostru, ca să nu vă purtaţi cu
necredincioşie.

Voi L-aţi obosit* pe DDDDDomnul
cu vorbele voastre şi ziceţi: �Cu
ce L-am obosit?� Prin aceea că
ziceţi: �Oricine face rău este bun
în ochii DDDDDomnului şi în ei Îşi
găseşte plăcerea�; sau: �Unde
este Dumnezeul judecăţii?�

! �Iată, trimit* pe solulf Meu
şi el va pregăti** calea înaintea
Mea. Şi Domnul pe care-L căutaţi
va veni deodată la templul Său;
şi Îngerul� legământului în Care
găsiţi plăcere: iată��, vine�, zice
DDDDDomnul oştirilor.

Dar cine va putea îndurag ziua
venirii* Lui şi cine va sta** în
picioare când Se va arăta El?
Pentru că El� va fi ca focul topi-
torului şi ca leşia albitorilor; şi
El va şedea* ca acela care to-
peşte şi purifică argintul; şi va
purifica pe fiii lui Levi şi-i va
curăţi ca aurul şi argintul, şi vor
aduce** DDDDDomnului un dar de
mâncare în dreptate. Atunci da-
rul de mâncare al lui Iuda şi al
Ierusalimului va fi plăcut* DDDDDom-
nului, ca în zilele din vechime,

*1 Împ. 14.10.

*Num. 25.12
Ezec. 34.25;
37.26.
**Deut. 33.8;
33.9.

*Deut. 33.10.
**Ier. 23.22.
Iac. 5.20.

*Lev. 10.11.
Deut. 17.9;
17.10; 24.8.
Ezra 7.10.
Hag. 2.11,12.
**Gal. 4.14.
*1 Sam. 2.17
Ier. 18.15.
**Neem. 13.29

*1 Sam. 2.30

.

*Is. 63.16;
64.8.
Ier. 31.9.
1 Cor. 8.6.
Ef. 4.6.
**Iov 31.15.
*Ezra 9.1;
10.2.
Neem. 13.23.

*Neem. 13.28;
13.29.

*Is. 54.6.
Pr. 5.18.
**Ier. 9.2.
Cap. 3.5.
�Pr. 2.17.

*Gen. 2.24.
Mt. 19.4,5.
**Rut 4.12.
1 Sam. 2.20.
Ezra 9.2.
1 Cor. 7.14.
�Ex. 20.14.
Lev. 20.14.

*Deut. 24.1.
Mt. 5.32;
19.8.

*Is. 43.24.
Amos 2.13.
Cap. 3.13-15.

*Mt. 11.10.
**Is. 40.3.
�Is. 63.9.
��Hag. 2.7.

*Cap. 4.1.
**Apoc. 6.17
�Is. 4.4.
Mt. 3.10-12.

*Is. 1.25.
Zah. 13.9.
**1 Pet. 2.5.

*Cap. 1.11.
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a Lit. �trezeşte�    b Sau �un al doilea lucru�    c Sau �Şi nu i-a făcut El una?�    d Sau �Şi de ce una?�    e Sau
�alungarea�    f Sau �îngerul�    g Sau �va fi bun pentru�

Necredin-
cioşie în

închinare şi
în căsătorie

3 Înainte-
mergătorul
lui Mesia.

Vestirea zilei
Domnului
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şi ca în anii de mai înainte.
�Şi Eu Mă voi apropia de voi

la judecată şi voi fi un martor
grabnic împotriva vrăjitorilor şi
împotriva adulterilor şi împo-
triva celor care jură* fals şi îm-
potriva celor care asupresca pe
salariat, în plata lui, pe văduvă şi
pe orfan şi pe cei care nedrep-
tăţesc pe străinb şi nu se tem de
Mine�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Pentru că Eu, DDDDDomnul, nu
Mă schimb*; de aceea** voi, fii
ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi
de tot. Din zilele părinţilor voştri*
voi v-aţi abătut de la rânduielile
Mele şi nu le-aţi păzit. Întoar-
ceţi-vă** la Mine şi Eu Mă voi
întoarce la voi�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor. �Dar voi ziceţi�: «În ce fel
să ne întoarcem?»

Va înşelac un om pe Dumne-
zeu? Totuşi voi Mă înşelaţi şi zi-
ceţi: «În ce Te înşelăm?» În zeciu-
ieli şi în darurile* ridicate. Sunteţi
blestemaţi cu blestem şi pe Mine
Mă înşelaţi voi, naţiunea aceasta
întreagă! Aduceţi* toată zeciuiala
în casa vistieriei**, ca să fie hrană
în casa Mea; şi puneţi-Mă la în-
cercare acum prin aceasta�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �dacă nu vă voi
deschide� ferestrele cerurilor şi nu
voi turna�� peste voi o binecu-
vântare până nu va mai fi loc pen-
tru ea. Şi voi mustra pentru voi
pe cel care mănâncă*, şi el nu va
distruge roadele pământului vos-
tru, nici viţa voastră nu-şi va le-
păda rodul înainte de vreme în
câmp�, zice DDDDDomnul oştirilor. �Şi
toate naţiunile vă vor numi feri-
ciţi, pentru că veţi fi o ţară* a
desfătării�, zice DDDDDomnul oştirilor.

�Cuvintele* voastre s-au înăs-
prit împotriva Mea�, zice DDDDDom-
nul. �Dar voi ziceţi: «Ce am vor-
bit noi împotriva Ta?»

Voi ziceţi: «În zadar slujeşte
cineva lui Dumnezeu; şi ce câştig
este să păzim cele de păzit ale

Lui şi să umblăm cu jale înaintea
DDDDDomnului oştirilor? Şi acum îi soco-
tim fericiţi* pe cei mândri; da, cei care
lucrează răutate sunt zidiţi; da, ei Îl
ispitesc** pe Dumnezeu şi scapă»�.

Atunci cei care se temeau* de
DDDDDomnul vorbeau adesea unul cu
altul; şi DDDDDomnul a luat aminte şi a
ascultat**; şi o carte� de aducere-
aminte a fost scrisă înaintea Lui
pentru cei care se temeau de DDDDDom-
nul şi se gândeau la Numele Lui.

�Şi ei vor fi* ai Mei, o comoa-
ră** deosebită�, zice DDDDDomnul oş-
tirilor, �în ziua pe care o pregă-
tesc. Şi-i voi cruţa�, cum cruţă un
om pe propriul său fiu care-i slu-
jeşte. Şi vă veţi întoarce* şi veţi
deosebid între cel drept şi cel
rău, între cel care-I slujeşte lui
Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte�.

�Pentru că, iată, vine ziua* care
va arde ca un cuptor; şi toţi
cei mândri şi toţi cei care lucrea-
ză răutate** vor fi mirişte; şi
ziua care vine îi va arde�, zice
DDDDDomnul oştirilor, �încât nu le va
lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Şi vouă, care vă temeţi* de Nu-
mele Meu, vă va răsări Soarele
dreptăţii** cu vindecarea în ari-
pile Lui; şi veţi ieşi şi veţi zbur-
da ca viţeii de îngrăşate. Şi veţi
călca* în picioare pe cei răi,
pentru că ei vor fi cenuşă sub
tălpile picioarelor voastre în ziua
pe care o pregătesc Eu�, zice
DDDDDomnul oştirilor.

�Aduceţi-vă aminte de legea
lui Moise*, slujitorul Meu, pe care
i-am poruncit-o în Horeb** pen-
tru tot Israelul�, de rânduieli şi
de judecăţi.

Iată, Eu vi-l trimit pe profetul
Ilie*, înainte** de a veni ziua
DDDDDomnului cea mare şi înfricoşă-
toare. Şi el va întoarce* inima
părinţilor către copii şi inima co-
piilor către părinţii lor, ca nu cum-
va să vin şi să lovesc** ţara cu
blestem�.

*Zah. 5.4.
Iac. 5.4,12.

*Num. 23.19.
Rom. 11.29.
Iac. 1.17.
**Plân. 3.22.
*Fap. 7.51.
**Zah. 1.3.
�Cap. 1.6.

*Neem. 13.10;
13.12.

*Pr. 3.9,10.
**1 Cr. 26.20
2 Cr. 31.11.
Neem. 10.38;
13.13.
�Gen. 7.11.
2 Împ. 7.2.
��2 Cr. 31.10

*Amos 4.9.

*Dan. 8.9.

*Cap. 2.17.
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*Ps. 73.12.
Cap. 2.17.
**Ps. 95.9.

*Ps. 66.16.
Cap. 4.2.
**Ev. 3.13.
�Ps. 56.8.
Is. 65.6.
Apoc. 20.12.

*Ex. 19.5.
Ps. 135.4.
Tit 2.14.
1 Pet. 2.9.
**Is. 62.3.
�Ps. 103.13.

*Ps. 58.11.

*Ioel 2.31.
Cap. 3.2.
2 Pet. 3.7.
**Cap. 3.18.

*Cap. 3.16.
**Lc. 1.78.
Ef. 5.14.
2 Pet. 1.19.
Apoc. 2.28.

*2 Sam. 22.43
Mica 7.10.
Zah. 10.5.

*Ex. 20.1.
**Deut. 4.10
�Lev. 26.46.
Ps. 78.5.

*Mt. 11.14;
17.11,12.
Mc. 9.11-13.
**Ioel 2.31.

*Lc. 1.17.
**Is. 11.4.
Zah. 14.12.
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Zeciuiala şi
binecuvân-

tarea

a Sau �înşală�    b Sau �sucesc judecata străinului�    c Lit. �Va fura�    d Sau �veţi deosebi din nou�    e Sau �din grajd�

O carte de
aducere-
aminte
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Cartea genealogiei lui Isus
Hristos, fiu* al lui David, fiu** al
lui Avraam.

Avraam* a născut pe Isaac; şi
Isaac** a născut pe Iacov; şi
Iacov� a născut pe Iuda şi pe fraţii
lui; şi Iuda* a născut pe Fares şi pe
Zara, din Tamar; şi Fares** a
născut pe Esrom; şi Esrom a născut
pe Aram; şi Aram a născut pe
Aminadab; şi Aminadab a născut
pe Naason; şi Naason a născut pe
Salmon; şi Salmon a născut pe
Boaz, din Rahav; şi Boaz a născut
pe Obed, din Rut; şi Obed a născut
pe Iese;  şi Iese* a născut pe David,
împăratul.
Şi Davida** a născut pe So-

lomon, din cea care fusese soţie a
lui Urie; şi Solomon* a născut pe
Roboam; şi Roboam a născut pe
Abia; şi Abia a născut pe Asa;
şi Asa a născut pe Iosafat; şi Iosafat
a  născut pe Ioram; şi Ioram a năs-
cut pe Ozia; şi Ozia a născut pe
Ioatam; şi Ioatam a născut pe Ahaz;
şi Ahaz a născut pe Ezechia;
şi Ezechia* a născut pe Manase; şi
Manase a născut pe Amon; şi
Amon a născut pe Iosia; şi Iosia*
a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui,
pe timpul deportării** în Babilon.
Şi, după deportarea în Babilon,

Iehonia* a născut pe Salatiel; şi
Salatiel a născut pe Zorobabel**;
şi Zorobabel a născut pe Abiud;
şi Abiud a născut pe Eliachim; şi
Eliachim a născut pe Azor; şi Azor
a născut pe Sadoc; şi Sadoc a
născut pe Achim; şi Achim a
născut pe Eliud; şi Eliud a născut
pe Eleazar; şi Eleazar a născut pe
Matan; şi Matan a născut pe
Iacov; şi Iacov a născut pe Iosif,

bărbatul Mariei, din care S-a
născut Isus, care Se numeşte
Hristos.

Deci toate generaţiile de la
Avraam până la David sunt pai-
sprezece generaţii; şi de la David
până la deportarea în Babilon,
paisprezece generaţii; şi de la
deportarea în Babilon până la
Hristos, paisprezece generaţii.

Iar naşterea lui Isus Hristosb

a fost aşa: fiind logodită  mama
Lui, cMaria, cu Iosif, înainte de a
fi ei împreună, s-a aflat însărci-
natăd de la* Duhul Sfânt. Dar
Iosif, soţul ei, fiind drept şi ne-
vrând s-o expună* public, şi-a
propus s-o lase pe ascuns. Dar în
timp ce se gândea el la acestea,
iată, un înger al Domnului i s-a
arătat în vis, spunând: �Iosife, fiu
al lui David, nu te teme să iei pe
Maria, soţia ta, pentru că ce s-a
zămislit în ea este de la Duhul
Sfânt. Şi ea va naşte* un Fiu şi-I
vei pune numele Isus; pentru că
El** va mântui pe poporul Său de
păcatele salee�. Iar toate acestea
au avut loc ca să se împlinească
ce a fost spus de Domnul prin
profetul care zice: �Iată*, fecioara
va fi însărcinată şi va naşte un
Fiu şi-I vor pune numele Emanuel�,
care tradus este: Dumnezeu cu noi.
Şi Iosif, trezindu-se din somn, a
făcut cum îi poruncise îngerul Dom-
nului; şi a luat la el  pe soţia sa şi
n-a cunoscut-o până când ea L-a
născut pe Fiul* ei cel întâi-năs-
cutf; şi el I-a pus numele Isus.

Iar după ce S-a născut* Isus în
Betleemul din Iudeea, în zilele
împăratului Irod, iată, nişte magi
de la răsărit** au venit la
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*Ps. 132.11.
Is. 11.1.
Ier. 23.5.
Cap. 22.42.
Ioan 7.42.
Fap. 2.30;
13.23.
Rom. 1.3.
**Gen. 12.3;
22.18.
Gal. 3.16.
*Gen. 21.2,3.
**Gen. 25.26
�Gen. 29.35.
*Gen. 38.27.
**Rut 4.18.
1 Cr. 2.5,9.
*1 Sam.16.1;
17.12.
**2Sam.12.24

*1 Cr. 3.5,10.

*2 Împ.20.21
1 Cr. 3.13.

*1 Cr.3.15,16
**2 Împ. 24.
14-16; 25.11.
2 Cr.36.10,20
Ier. 27.20;
39.9; 52.11;
52.15,28-30.
Dan. 1.2.
*1Cr. 3.17,19
**Ezra 3.2;
5.2.
Neem. 12.1.
Hag. 1.1.

Genealogia
lui Isus
Hristos

(Lc. 3.23-38)

*Lc. 1.35.
*Deut. 24.1.

*Lc. 1.31.
**Fap. 4.12;
5.31;
13.23,38.

*Is. 7.14.

*Ex. 13.2.
Lc. 2.7,21.

*Lc. 2.4,6,7.
**Gen. 10.30;
25.6.
1 Împ. 4.30.

Naşterea lui
Isus Hristos
(Lc. 1.26-38;

2.1-7)

Vizita
magilor

a Unele ms. ad. �împăratul�    b Unele ms. �Iar naşterea Hristosului�; alte ms.
�Iar naşterea lui Hristos, Isus�; alte ms. �Iar naşterea Hristosului, Isus�
c Unele ms. ad. �adică�    d Lit. �având în pântece�    e Lit. �de păcatele lor�
f Unele ms. omit �cel întâi-născut�
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*Osea 11.1.

*Ier. 31.15.

*Cap. 3.13.
Lc. 2.39.

*Ioan 1.45.
**Jud. 13.5.
1 Sam. 1.11.

*Ios. 14.10.
*Cap. 4.17;

Ierusalim, spunând: �Unde* este
Împăratul iudeilor care tocmai S-a
născut?a pentru că I-am văzut
steaua** în răsărit şi am venit să
ne închinăm Lui�.

Dar Irod, împăratul, auzind,
s-a tulburat, şi tot Ierusalimul îm-
preună cu el. Şi, adunând pe toţi
preoţii* de seamă şi pe cărturarii**
poporului, a căutat să afle� de la ei
unde urma să Se nască Hristosulb.
Şi ei i-au spus: �În Betleemul din
Iudeea, pentru că aşa este scris
prin profetul: «Şi tu, Betleeme*, ţară
a lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai
neînsemnată dintre căpeteniile lui
Iuda; pentru că din tine va ieşi un
Conducător care va păstori** pe
poporul Meu, Israel»�.

Atunci Irod, chemând pe  magi
în ascuns, a aflat întocmai de la
ei timpul când se arătase steauac.
Şi, trimiţându-i la Betleem, a
spus: �Mergeţi, cercetaţi exact
despre Copilaş; şi, când Îl veţi
găsi, daţi-mi de ştire, ca să vin
şi eu să mă închin Lui�. Şi ei,
ascultând pe împăratul, au plecat;
şi, iată, steaua pe care o văzuseră
în răsărit mergea înaintea lor,
până când a venit şi a stat dea-
supra, unde era Copilaşul. Şi,
când au văzut steaua, s-au bucurat
cu bucurie foarte mare. Şi, in-
trând în casă, au văzutd Copilaşul
cu Maria, mama Lui, şi, căzând la
pământ, I s-au închinat; şi, des-
chizându-şi comorile, I-au adus
daruri*: aur şi tămâie şi smirnă. Şi,
fiind divin înştiinţaţi în vis* să nu
se întoarcă la Irod, au plecat în
ţara lor pe alt drum.

Iar după ce au plecat ei, iată,
un înger al Domnului se arată în
vis lui Iosif, spunând: �Ridică-te,
ia Copilaşul şi pe mama Lui şi
fugi în Egipt şi rămâie acolo până

când îţi voi spune; pentru că Irod
va căuta Copilaşul ca să-L omoa-
re�. Şi, ridicându-se, a luat Co-
pilaşul şi pe mama Lui, noaptea,
şi a plecat în Egipt şi a rămasf

acolo până la moartea lui Irod,
ca să se împlinească ce a fost
spus de Domnul prin profetul care
zice: �Am* chemat pe Fiul Meu
din Egipt�.

Atunci Irod, văzând că fusese
înşelat de magi, s-a mâniat foarte
tare; şi a trimis şi a omorât pe toţi
băieţii care erau în Betleem şi
în toate ţinuturileg lui, de la doi
ani în jos, după timpul pe care îl
aflase întocmai de la magi. Atunci
s-a împlinit ce a fost spus prinh

profetul Ieremia, care zice: �Un*
glas s-a auzit în Rama, iplâns şi
jale mare: Rahela plângându-şi
copiii şi nevrândj să fie mângâia-
tă, pentru că nu mai sunt�.

Dar, după ce a murit Irod, iată,
un înger al Domnului se arată în
vis lui Iosif în Egipt, spunând:
�Ridică-te, ia Copilaşul şi pe ma-
ma Lui şi mergi în ţara lui Israel;
pentru că au murit cei care căutau
viaţak Copilaşului�. Şi el, ridicân-
du-se, a luat Copilaşul şi pe mama
Lui şi a venit în ţara lui Israel.
Dar, auzind că Arhelau împără-
ţeşte peste Iudeea în locul lui Irod,
tatăl său, s-a temut să meargă a-
colo; şi, fiind divin înştiinţat în
vis, a plecat în părţile* Galileii şi
a venit şi a locuit într-o cetate nu-
mită Nazaret*, ca să se împlineas-
că ceea ce s-a spus** prin profeţi:
El Se va chema Nazarinean.
Şi în zilele acelea ·a venit Ioan

Botezătorul, predicând în* pustiul
Iudeii şil spunând: �Pocăiţi-vă,
pentru că s-a apropiat Împărăţia*
cerurilor�. Pentru că acesta este
cel despre care s-a spus prin pro-
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*Lc. 2.11.
**Num. 24.17.
Is. 60.3.

*2 Cr.36.14.
**2 Cr.34.13.
�Mal. 2.7.

*Mica 5.2.
Ioan 7.42.
**Apoc.2.27.

*Ps. 72.10.
Is. 60.6.

*Cap. 1.20.

Omorârea
copilaşilor

a Sau �Unde este Cel care S-a născut Împărat al Iudeilor?�    b Articulat, se referă la Mesia, Unsul:
atribut sau caracter al Domnului Isus; apare frecvent în evanghelii. Nearticulat, �Hristos�, se referă la
Numele Său; apare frecvent în epistole.    c Lit. �timpul stelei care se arăta�    d Unele ms. �au găsit�    e Lit.
�fii�    f Lit. �a fost�    g Lit. �hotarele�    h Unele ms. �de către�    i Unele ms. ad. �tânguire şi�    j Lit. �nu
vroia�     k Sau �sufletul�; în gr. acelaşi cuvânt înseamnă şi viaţă şi suflet    l Unele ms. omit �şi�

Fuga în
Egipt

Întoarcerea
la Nazaret
(Lc. 2.39)

3
Lucrarea lui

Ioan
Botezătorul
(Mc. 1.1-8;
Lc. 3.1-18;
Ioan 1.6-8;
1.19-28)
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fetul Isaia, care zice: �Glas* al ce-
luia care strigă în pustiu: «Pregă-
tiţi** calea Domnului, neteziţi-I
cărărileb»�. Şi acest Ioan* îşi
avea** îmbrăcămintea din păr de
cămilă şi un brâu din piele în ju-
rul mijlocului său; şi hrana lui era
lăcuste� şi miere�� sălbatică.

Atunci Ierusalimul* şi toată
Iudeea şi tot ţinutul din jurul Ior-
danului ieşeau la el; şi erau bote-
zaţi* de el înc Iordan, mărturisin-
du-şi păcatele.

Dar, văzând pe mulţi dintre
farisei şi dintre saduchei venind
pentru botezul lui, le-a spus: �Pui
de năpârci*, cine v-a înştiinţat să
fugiţi de mânia** viitoare? Faceţi
deci rod vrednicd de pocăinţă; şi nu
vă gândiţi să ziceţi în voi înşivă:
«Avem* pe Avraam ca tată!»;
pentru că vă spun că Dumnezeu
poate din pietrele acestea să ridice
copii lui Avraam. Şi securea este
deja înfiptăe chiar la rădăcina
pomilor; deci orice pom* care nu
face rod bun este tăiat şi aruncat
în foc. Eu, în adevăr, vă* botez în
apă spre pocăinţă; dar Cel care
vine după mine este mai puternic
decât mine şi eu nu sunt vrednic
să-I duc sandalele; El** vă va
boteza cuf Duh Sfânt şi cu foc: Cel
a cărui vânturătoare este în mâna
Sa*; şi Îşi va curăţa în întregime
aria şi Îşi va aduna grâul în grâ-
nar, iar pleava o va arde** cu
foc de nestins�.

Atunci ·a venit Isus din Ga-
lileea* la Iordan, la Ioan, ca să fie
botezat de el; dar Ioan Îl oprea,
spunând: �Eu am nevoie să fiu bo-
tezat de Tine, şi Tu vii la mine?�
Şi Isus, răspunzând, i-a zis: �Lasă
acum; pentru că aşa se cuvine,
să împlinim toată dreptatea�.
Atunci ·L-a lăsat. Şi Isus, după

ce a fost botezat, a ieşit îndată din
apă; şi, iată, cerurile I s-au deschis
şi a văzut Duhul* lui Dumnezeu
coborând ca un porumbel şi venind
peste El; şi iată un glas* din ceruri
spunând: �Acesta** este Fiul Meu
Preaiubitg, în care Îmi găsesc
plăcerea�.

Atunci Isus a fost dus def Du-
hul* în pustiu, ca să fie ispitit de
diavolul. Şi, după ce a postit pa-
truzeci de zile şi patruzeci de
nopţi, la urmă a flămânzit. Şi is-
pititorul, apropiindu-se de El, I-a
spush: �Dacă eşti Fiu al lui Dum-
nezeu, spune ca pietrele acestea
să se facă pâinii�. Dar El, răspun-
zând, i-a spus: �Este scris: «Omul*
nu va trăi numai cu pâine, ci cu
orice cuvânt care iese dinj gura lui
Dumnezeu»�.

Atunci diavolul ·L-a luat în
sfânta* cetate şi ·L-a pus pe strea-
şina templuluik şi ·I-a spus: �Dacă
eşti Fiu al lui Dumnezeu, arun-
că-Te jos, pentru că este scris:
«Va* porunci îngerilor Săi pentru
Tine şi Te vor purta pe mâini, ca
nu cumva să-Ţi loveşti piciorul
de vreo piatră»�. Isus i-a spus:
�Din nou este scris: «Să* nu ispi-
teşti pe Domnul Dumnezeul tău»�.

Din nou diavolul ·L-a luat pel

un munte foarte înalt şi ·I-a arătat
toate împărăţiile lumii şi gloria
lor  şi ·I-a spus: �Toate acestea Ţi
le voi da Ţie, dacă vei cădea la
pământ şi Te vei închina mie�.
Atunci Isus ·i-a spus: �Pleacăm,
Satan, pentru că este scris: «Dom-
nului* Dumnezeului tău să te în-
chini şi numai Lui să-I slujeşti»�.

Atunci diavolul ·L-a lăsat; şi, iată,
îngeri* s-au apropiat  şi Îi slujeau.
Şin, auzind* că Ioan a fost în-

chiso, a plecat în Galileea; şi, pă-
răsind Nazaretul, a venit şi a lo-
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*Is. 40.3.
Mc. 1.3.
Lc. 3.4.
Ioan 1.23.
**Lc. 1.76.
*Mc. 1.6.
**2 Împ. 1.8.
Zah. 13.4.
�Lev. 11.22.
��1Sam.14.25;
14.26.

*Mc. 1.5.
Lc. 3.7.

*Fap. 19.4;
19.18.

*Cap. 12.34;
23.33.
Lc. 3.7-9.
**Rom. 5.9.
1 Tes. 1.10.

*Ioan 8.33;
8.39.
Fap. 13.26.
Rom. 4.1,11;
4.16.

*Cap. 7.19.
Lc. 13.7,9.
Ioan 15.6.

*Mc. 1.8.
Lc. 3.16.
Ioan 1.15,26;
1.33.
Fap. 1.5;
11.16; 19.4.
**Is.4.4;44.3.
Mal. 3.2.
Fap. 2.3,4.
1 Cor. 12.13.
*Mal. 3.3.
**Mal. 4.1.
Cap. 13.30.

*Cap. 2.22.

*Is. 11.2;
42.1.

*Ioan 12.28.
**Ps. 2.7.
Cap. 12.18;
17.5.
Lc. 9.35.
Ef. 1.6.
Col. 1.13.
2 Pet. 1.17.

*1Împ. 18.12
Ezec. 3.14;
8.3; 11.1,24;
40.2; 43.5.
Fap. 8.39.

*Deut. 8.3.

*Neem.11.1;
11.18.
Is. 48.2; 52.1
Cap. 27.53.
Apoc. 11.2.
*Ps.91.11,12

*Deut. 6.16.

*Deut. 6.13;
10.20.
Ios. 24.14.
1 Sam. 7.3.

*Ev. 1.14.
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a Sau �unuia�    b Lit. �faceţi drepte cărările Lui�    c Unele ms. ad. �râul�    d Unele ms. �roade vrednice�
e Lit. �stă deja�    f Lit �în�, cu sensul de �în puterea Duhului Sfânt�, având natura sau caracterul Duhului
Sfânt    g Sau �cel Preaiubit�    h Unele ms. �apropiindu-se, I-a zis�    i Sau �pâine�    j Lit. �prin�
k Gr. �hieron�, ansamblul curţilor şi al clădirilor templului    l Lit. �spre�    m Unele ms. �Înapoia Mea�; alte
ms. �Pleacă înapoia Mea�    n Unele ms. ad. �Isus�    o Lit. �predat�

Botezul lui
Isus

(Mc. 1.9-11;
Lc. 3.21-22;

 Ioan 1.29-34)

Ispitirea lui
Isus

(Mc. 1.12-13;
Lc. 4.1-13)

Isus în
Capernaum

(Mc. 1.14-15;
Lc. 4.14-15)
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cuit în Capernaum, care este lân-
gă marea, în ţinuturileb lui Za-
bulon şi Neftali, ca să se împli-
nească ceea ce s-a spus prin pro-
fetul Isaia, care zice: �Ţara* lui
Zabulon şi ţara lui Neftali, pe
calea mării, dincolo de Iordan,
Galileea naţiunilor: poporul* care
stătea în întuneric a văzut o lu-
mină mare şi celor care stăteau în
ţinutul şi în umbra morţii le-a ră-
sărit lumină�.

De atunci* a început Isus să
predice şi să spună: �Pocăiţi-vă**,
pentru că s-a apropiat Împărăţia�
cerurilor�.
Şic, umblând pe lângă Marea

Galileii, a văzut doi fraţi: pe
Simon, care se numeşte Petru, şi
pe Andrei, fratele lui, aruncând
un năvod în mare, pentru că erau
pescari. Şi ·le-a spus: �Veniţi
după Mine şi vă voi face pescari
de oameni�. Şi ei, lăsând îndată*
plasele, L-au urmat. Şi, mergând
de acolo mai departe, a văzut alţi
doi fraţi: pe Iacov, al lui Zebedei,
şi pe Ioan, fratele lui, în corabie
cu Zebedei, tatăl lor, reparân-
du-şi plasele; şi i-a chemat. Şi ei,
lăsând îndată corabia şi pe tatăl
lor, L-au urmat.
Şi Isus străbătea toatăd Ga-

lileea, învăţându-i* în sinagogile
lor şi predicând Evangheliae**
Împărăţiei şi vindecând� orice
boală şi orice slăbiciune trupească
în popor. Şi faima Lui s-a răs-
pândit în toată Siria; şi au adus la
El pe toţi cei care erau bolnavi,
suferind de felurite boli şi chinuri,
şif pe demonizaţi şi pe lunatici
şi pe paralitici; şi El îi vindeca.
Şi mari mulţimi L-au urmat* din
Galileea şi din Decapole şi din Ie-
rusalim şi din Iudeea şi de dincolo
de Iordan.
Şi, văzând mulţimile, El S-a

suit* pe munte şi, aşezându-Se,

ucenicii Săi au venit la El; şi,
deschizându-Şi gura, îi învăţa,
spunând:

�Ferice de cei săraci în duh,
pentru că* a lor este Împărăţia
cerurilor. Ferice* de cei care
plâng, pentru că** ei vor fi mân-
gâiaţi. Ferice* de cei blânzi,
pentru că ei vor moşteni** pă-
mântulg. Ferice de cei flămânzi şi
însetaţi după dreptate, pentru că*
ei vor fi săturaţi. Ferice de cei
miloşi, pentru că* ei vor găsi milă.
Ferice* de cei cu inima curată,
pentru că** ei vor vedea pe
Dumnezeu. Ferice de cei care fac
pace, pentru că ei vor fi chemaţi
fii ai lui Dumnezeu. Ferice* de cei
persecutaţi pentru dreptate, pen-
tru că** a lor este Împărăţia ce-
rurilor. Fericiţi* sunteţi voi când
vă vor defăima şi vă vor persecu-
ta şi, minţindf, vor spune împotri-
va voastră orice lucruf rău, din
cauza Mea. Bucuraţi-vă* şi vese-
liţi-văh, pentru că răsplata voastră
este mare în ceruri; pentru că
aşa** i-au persecutat pe profeţii
care au fost mai înainte de voi.

Voi sunteţi sarea pământuluii;
dar, dacă sarea* îşi pierde gustul,
cu ce va fi sărată? Nu mai este
bună de nimic, decât să fie arun-
cată afară şi să fie călcată în pi-
cioare de oameni. Voi* sunteţi lu-
mina lumii; o cetate aşezată pe
vârful unui munte nu poate fi
ascunsă; nici nu se aprinde* o
lumină şi se pune sub baniţă, ci
în sfeşnic, şi luminează pentru toţi
cei care sunt în casă. Astfel
să lumineze lumina voastră îna-
intea oamenilor, încât să* vadă
lucrările voastre cele bune şi să-L
glorifice** pe  Tatăl vostru care
este în ceruri.

Să* nu gândiţi că am venit
să desfiinţez legea sau profeţii:
n-am venit să desfiinţez, ci să

4:14

 a Aici, Marea Galileii (Lacul Tiberiada sau Ghenezaret)    b Lit. �hotarele�    c Unele ms. ad. �Isus�
d Unele ms. omit �toată�; alte ms. omit �Isus�    e Gr. �vestea bună a�    f Unele ms. omit    g Sau �ţara�
h Lit. �Bucuraţi-vă şi săltaţi de bucurie�    i Sau �ţării�
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*Mc. 1.14.
Lc. 3.20;
4.14,31.
Ioan 4.43.

*Is. 9.1,2.

*Is. 42.7.
Lc. 2.32.

*Mc.1.14,15.
**Cap. 3.2;
10.7.
�Dan. 2.44.

*Mc. 10.28.
Lc. 18.28.

*Cap. 9.35.
Mc. 1.21,39.
Lc. 4.15,44.
**Cap. 24.14
Mc. 1.14.
�Mc. 1.34.

*Mc. 3.7.

*Mc. 3.13.

*Ps. 51.17.
Pr. 16.19;
29.23.
Is. 57.15;
66.2.
*Is. 61.2,3.
**Ioan 16.20
2 Cor. 1.7.
Apoc. 21.4.
*Ps. 37.11.
**Rom. 4.13.
*Is. 55.1;
65.13.
*Ps. 41.1.
Cap. 6.14.
Mc. 11.25.
2 Tim. 1.16.
Ev. 6.10.
Iac. 2.13.
*Ps. 15.2;
24.4.
**1Cor.13.12
Ev. 12.14.
1 Ioan 3.2,3.
*1 Pet. 3.14.
**2Cor. 4.17
2 Tim. 2.12.
*1 Pet. 4.14.
*Fap. 5.41.
Rom. 5.3.
Iac. 1.2.
1 Pet. 4.13.
**2Cr. 36.16
Neem. 9.26.
Cap.23.34,37
Fap. 7.52.
1 Tes. 2.15.

*Mc. 9.50.
Lc. 14.34,35.

*Pr. 4.18.
Filip. 2.15.

*Mc. 4.21.
Lc. 8.16.
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primilor
ucenici

(Mc. 1.16-20;
Lc. 5.1-11;

Ioan 1.40-42)

Lucrarea în
Galileea

(Mc. 3.7-12;
Lc. 6.17-19)

5

Sarea
pământului şi
lumina lumii
(Lc. 11.33-36)

Împlinirea
legii şi a

profeţiilor

PREDICA DE
PE MUNTE

Fericirile
(Lc. 6.20-23)
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împlinesca. Pentru că adevărat vă
spun: până* nu va trece cerul şi
pământul, nicidecum nu va trece
o singură iotă sau o singură
frântură de literă din lege, până nu
se vor împlini toate. Deci oricine*
va desfiinţab una din cele mai mici
din aceste porunci şi-i va învăţa pe
oameni în felul acesta va fi chemat
cel mai mic în Împărăţia cerurilor;
dar oricine le va împlini şi îi va în-
văţa pe alţii aşa, acela va fi chemat
mare în Împărăţia cerurilor. Pentru
că vă spun că, dacă dreptatea voas-
tră n-o va întrece* pe cea a cărtu-
rarilor şi a fariseilor, nicidecum nu
veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Aţi auzit că s-a spus celor din
vechime: «Să* nu ucizic»; iar
oricine** va ucide va fi supus
judecăţii; dar Eu vă spun că
oricine se mânied pe fratele său
va fi supus judecăţii; iar oricine*
va spune fratelui său: «Racae», va
fi supus judecăţii sinedriuluif; iar
oricine va spune: «Nebunule», va
fi supus  gheenei foculuig. Deci,
dacă* îţi vei aduce darul la altar
şi acolo îţi vei aminti că fratele
tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi*
darul acolo, înaintea altarului, şi
du-te, întâi împacă-te cu fratele
tău şi apoi vino şi adu-ţi darul.
Învoieşte-te* cu împotrivitorul tău
repede, cât** eşti pe drum cu el,
ca nu cumva împotrivitorul să te dea
pe mâna judecătorului şi jude-
cătorul să te predea executorului şi
să fii aruncat în închisoare. Ade-
vărat îţi spun, nicidecum nu vei
ieşi de acolo până nu vei plăti cel
din urmă bănuţh.

Aţi auzit că s-a spusi: «Să*
nu comiţi adulter»; dar Eu vă spun
că oricine se uită* la o femeie ca
s-o poftească a şi comis adulter
cu ea în inima lui. Iar dacă* ochiul

tău cel drept te face să te potic-
neşti, scoate-l** şi aruncă-l de la
tine; pentru că îţi este de folos să
piară unul din mădularele tale şi
să nu-ţi fie aruncat tot trupul în
gheenă. Şi, dacă mâna ta cea
dreaptă te face să te poticneşti,
taie-o şi arunc-o de la tine; pentru
că îţi este de folos să piară unul
din mădularele tale, şi să nu-ţi
fie aruncat tot trupul în gheenă.

De asemenea s-a spus: «Ori-
cine* îşi va lăsa soţia, să-i dea o
scrisoare de despărţire»; dar Eu
vă spun că oricine* îşi va lăsa
soţia, în afară de motiv de curvie,
o face să comită adulter; şi oricine
se căsătoreşte cu cea lăsată de
bărbat comite adulter.

Din nou aţi auzit că s-a spus
celor din vechime: «Să* nu juri
strâmb, ci să** împlineşti faţă de
Domnul jurămintele tale»; dar Eu
vă spun: Nu juraţi* deloc; nici pe
cer**, pentru că este tronul lui
Dumnezeu; nici pe pământ, pentru
că este aşternutul picioarelor Sale;
nici pe Ierusalim, pentru că este
cetatea* marelui Împărat; nici pe
capul tău să nu juri, pentru că nu
poţi face un singur păr alb sau
negru. Ci cuvântul* vostru să fie:
«Da, da», «nu, nu»; iar ce este mai
mult decât acestea este de la cel rău.

Aţi auzit că s-a spus: «Ochi*
pentru ochi şi dinte pentru dinte»;
dar Eu vă spun: Nu* vă împo-
triviţi răului; ci, oricui** te
loveştej peste obrazul drept, în-
toarce-i şi pe celălalt; şi celui care
vrea să meargă la judecată cu tine
şi să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi haina;
şi oricine te va obliga* să mergi
o milă, mergi cu el două. Celui
care îţi cere, dă-i; şi nu te întoarce
de la cel care doreşte să se
împrumute* de la tine.
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*Rom. 3.31;
10.4.
Gal. 3.24.
*Lc. 16.17.

*Iac. 2.10.

*Rom. 9.31;
10.3.

*Ex. 20.13.
Deut. 5.17.
**1 Ioan 3.15
*Gen. 2.20.

*Cap. 8.4;
23.19.

*Iov 42.8.
Cap. 18.19.
1 Tim. 2.8.
1 Pet. 3.7.

*Pr. 25.8.
Lc. 12.58,59.
**Ps. 32.6.
Is. 55.6.

*Ex. 20.14.
Deut. 5.18.

*Gen. 34.2.
2 Sam. 11.2.
Iov 31.1.
Pr. 6.25.
*Cap. 18.8,9.
Mc. 9.43-47
**Rom. 8.13
1 Cor. 9.27.
Col. 3.5.

*Deut. 24.1.
Ier. 3.1,8.

*Cap. 19.9.
Rom. 7.3.
1 Cor. 7.10;
7.11.

*Ex. 20.7.
Lev. 19.12.
Num. 30.2.
Deut. 5.11.
**Deut.23.23
*Iac. 5.12.
**Is. 66.1.
*Ps. 48.2;
87.3.

*Col. 4.6.
Iac. 5.12.

*Ex. 21.24.
Lev. 24.20.
Deut. 19.21.
*Pr. 20.22;
24.29.
Rom. 12.17;
12.19.
1 Cor. 6.7.
1 Tes. 5.15.
1 Pet. 3.9.
**Is. 50.6.
Plân. 3.30.
*Cap. 27.32.
Mc. 15.21.
*Deut. 15.8;
15.10.

a �Să arăt plinătatea�; Hristos vine ca o revelare a plinătăţii lui Dumnezeu prefigurată în lege şi în
profeţi    b Sau �va dezlega�, �va încălca�    c Să nu comiţi crimă    d Unele ms. ad. �degeaba�    e Aram. �om
de nimic�, �prost�    f Consiliul şi tribunalul suprem evreiesc    g De la cuvântul  ebr. �Ge-Hinnom� (valea
Tofet � 2 Împ. 23.10)    h Gr. �kodrantes�, un sfert dintr-un �asarion�    i Unele ms. ad. �celor din vechime�
j Unele ms. �te va lovi�

Uciderea

Adulterul
şi divorţul

(Mt. 19.1-12;
Mc. 10.1-12;

Lc. 16.18)

Iubirea
vrăjmaşilor

(Lc. 6.27-36)

Jurământul
(Mt. 23.16-22)
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Aţi auzit că s-a spus: «Să*
iubeşti pe aproapele tău şi să**
urăşti pe vrăjmaşul tău»; dar Eu
vă spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voş-
tri, binecuvântaţi pe cei care vă
blestemă, faceţi bine celor care vă
urăsca şi rugaţi-vă** pentru cei
care se poartă rău cu voi şib vă
persecută, ca să fiţi fii ai Tatălui
vostru care este în ceruri: pentru
că El face să răsară* soarele Său
peste cei răi şi peste cei buni şi
trimite ploaie peste cei drepţi şi
peste cei nedrepţi. Pentru că, dacă
iubiţi* pe cei care vă iubesc, ce
răsplată aveţi? Nu fac şi vameşiic

la fel? Şi, dacă salutaţi numai pe
fraţii voştri, ce lucru neobişnuit
faceţi? Nu fac şi naţiuniled la fele?
Voi deci fiţi* desăvârşiţi, după
cum** Tatăl vostru cel cerescf este
desăvârşit.

Fiţi atenţi, nu faceţi miloste-
niag voastră înaintea oamenilor, ca
să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu aveţi
răsplată la Tatăl vostru care este
în ceruri. Deci, când faci* milos-
tenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum
fac făţarniciih în sinagogi şi pe
străzi, ca să aibă glorie de la
oameni; adevărat vă spun, şi-au
luat răsplata. Dar tu, când faci
milostenie, să nu ştie stânga ta ce
face dreapta ta, astfel încât
milostenia ta să fie în ascuns; şi
Tatăl tău, care vede în ascuns, iîţi
va răsplătij*.
Şi, când te rogi, să nu fiik ca

făţarnicii, pentru că lor le place
să se roage stând în picioare în
sinagogi şi la colţurile străzilor,
ca să se arate oamenilor; adevărat
vă spun, şi-au luat răsplata. Dar
tu, când te rogi, intră* în cămă-
ruţa ta şi, după ce ţi-ai închis uşa,

roagă-te Tatălui tău care este în
ascuns; şi Tatăl tău, care vede în
ascuns, îţi va răsplătij.

Iar când vă rugaţi, nu spuneţi*
aceleaşi vorbe fără rost, ca cei
dintre naţiuni; pentru că** ei
gândesc că prin vorbirea lor multă
vor fi ascultaţi. Deci nu vă asemă-
naţi cu ei; pentru că Tatăl vostru
ştie de ce aveţi nevoie mai înainte
de a-I cere voi. Voi deci rugaţi-vă
astfel: «Tatăl nostru care eşti în
ceruri, sfinţească-se Numele Tău;
viel Împărăţia Ta; facă-se* voia
Ta, precum** în cer, aşa şi pe
pământ; pâinea* noastră zil-
nicăm dă-ne-o nouă astăzi; şi ne
iartă* nouă greşelilen noastre,
după cum şi noi iertăm celor care
ne-au greşit; şi* nu ne duce în
ispită, ci scapă-ne** de răuo».
Pentru că, dacă* iertaţi oameni-
lor greşelile lor, şi vouă vi le va
ierta Tatăl vostru cel ceresc; dar
dacă nu* iertaţi oamenilor greşe-
lile lorp, nici Tatăl vostru nu vă va
ierta greşelile voastre.

Iar când postiţi*, nu fiţi ca
făţarnicii, posomorâţi; pentru că
îşi schimonosesc feţele ca să se
arate oamenilor că postesc; adevă-
rat vă spun, şi-au luat răsplata. Dar
tu, când posteşti, unge-ţi* capul
şi spală-ţi faţa, ca să nu te arăţi
oamenilor că posteşti, ci Tatălui
tău, care este în ascuns;  şi Tatăl
tău, care vede în ascuns, îţi va
răsplătij.

Nu vă strângeţi* comori pe
pământ, unde molia şi rugina stri-
că şi unde hoţii spargq şi fură; ci*
strângeţi-vă comori în cer, unde
nici molia, nici rugina nu strică, şi
unde hoţii nu spargq, nici nu fură.
Pentru că unde este comoara tar,
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*Lev. 19.18.
**Deut. 23.6.
Ps. 41.10.
*Lc. 6.27,35.
Rom. 12.14;
12.20.
**Lc. 23.34.
Fap. 7.60.
1 Cor.4.12,13
1 Pet. 2.23;
3.9.

*Iov 25.3.

*Lc. 6.32.

*Gen. 17.1.
Lev. 11.44;
19.2.
Col. 1.28;
4.12.
Iac. 1.4.
1Pet. 1.15,16
**Ef. 5.1.

*Rom. 12.8.

*Lc. 14.14.

*2 Împ. 4.33.

*Ecl. 5.2.
**1Împ.18.26;
18.29.

*Cap. 26.39;
26.42.
Fap. 21.14.
**Ps. 103.20;
103.21.
*Iov 23.12.
Pr. 30.8.
*Cap. 18.21.
*Cap. 26.41.
Lc. 22.40,46.
1 Cor. 10.13.
2 Pet. 2.9.
Apoc. 3.10.
**Ioan 17.15
*Mc. 11.25;
11.26.
Ef. 4.32.
Col. 3.13.
*Cap. 18.35.
Iac. 2.13.

*Is. 58.5.

*Rut 3.3.
Dan. 10.3.

*Pr. 23.4.
1 Tim. 6.17.
Ev. 13.5.
Iac. 5.1.
*Cap. 19.21.
Lc. 18.22.
1 Pet. 1.4.

a Unele ms. omit �binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor care vă urăsc�    b Unele ms.
omit �se poartă rău cu voi şi�   c Perceptori de tributuri cuvenite autorităţii romane de ocupaţie    d Unele
ms. �vameşii�    e Unele ms. �astfel�    f Unele ms. �care este în ceruri�    g Unele ms. �dreptatea�    h Gr.
�hipokritees�, actori care jucau mai multe roluri într-o piesă de teatru     i Unele ms. ad. �El�    j Unele
ms. ad. �pe faţă�    k Unele ms. �când vă rugaţi, să nu fiţi�    l Să vină    m Sau �cea necesară până mâine�
n Sau �datoriile�    o Unele ms. ad. �Pentru că a Ta este Împărăţia şi puterea şi gloria pentru totdeauna.
Amin� (1 Cr. 29.11)    p Unele ms. omit �lor�    q Sau �sapă�    r Unele ms. �voastră�

6Milostenia şi
rugăciunea

Comori în cer
(Lc. 11.34-36;
12.33-34)

Tatăl nostru
(Lc. 11.1-4)

Postul
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acolo va fi şi inima taa. Lumina
trupului este ochiul; deci, dacă
ochiul tău este curatb, tot trupul
tău va fi plin de lumină; dar, dacă
ochiul tău este rău, tot trupul tău
va fi plin de întuneric. Deci,
dacă lumina care este în tine este
întuneric, ce mare este întuneri-
cul! Nimeni* nu poate slujic la doi
stăpâni; pentru că, sau va urî pe
unul şi va iubi pe celălalt, sau se
va alipi de unul şi va dispreţui
pe celălalt. Nu** puteţi slujic lui
Dumnezeu şi lui Mamona.

De aceea vă spun: Nu* vă în-
grijoraţi pentru viaţa voastră, ce
veţi mânca şi ce veţi bea; nici pen-
tru trupul vostru, ce veţi îmbrăca.
Nu este viaţa mai mult decât hra-
na, şi trupul mai mult decât îm-
brăcămintea? Uitaţi-vă* la păsă-
rile cerului, că nu seamănă, nici
nu seceră, nici nu adună în grânare
şi Tatăl vostru cel ceresc le hră-
neşte; nu sunteţi voi cu mult mai
de preţ decât ele? Dar cine dintre
voi, îngrijorându-se, poate să ada-
uge un singur cot la staturad lui?
Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcă-
minte? Priviţi cu atenţiee crinii
câmpului cum cresc: ei nu trudesc,
nici nu torc; dar vă spun că nici
chiar Solomon, în toată gloria lui,
nu s-a îmbrăcat ca unul dintre
aceştia. Iar dacă astfel îmbracă
Dumnezeu iarba câmpului, care
astăzi este şi mâine se aruncă în
cuptor, oare nu cu mult mai mult
vă va îmbrăca pe voi, puţin-cre-
dincioşilor? Deci nu vă îngrijo-
raţi, spunând: «Ce vom mânca?»
sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce
ne  vom îmbrăca?», pentru că toate
acestea naţiunile le caută; pentru
că Tatăl vostru cel ceresc ştie că
aveţi nevoie de toate acestea.
Căutaţi* dar întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate
acestea vi se vor da pe deasupraf.

Nu vă îngrijoraţi deci pentru ziua
de mâine, pentru că ziua de mâine
se va îngrijora de ea însăşig.
Ajunge zilei necazul ei.

Nu* judecaţi, ca să nu fiţi
judecaţi; deoarece, cu ce judecată
judecaţi, veţi fi judecaţi; şi* cu ce
măsură măsuraţi, vi se va mă-
surah. Dar de ce vezi paiul care
este în ochiul fratelui tău, şi nu
zăreşti bârna care este în ochiul
tău? Sau cum vei spune fratelui
tău: «Lasă să scot paiul din ochiul
tău», şi, iată, bârna este în ochiul
tău?  Făţarnicule, scoate întâi
bârna din ochiul tău şi atunci vei
vedea limpede să scoţi paiul din
ochiul fratelui tău.

Nu* daţi ce este sfânt câinilor;
nici nu aruncaţi perlele voastre îna-
intea porcilor, ca nu cumva să le
calce în picioare şi, întorcându-se,
să vă sfâşie.

Cereţii* şi vi se va da! Căutaţi
şi veţi găsi! Bateţi şi vi se va des-
chide! Pentru că oricine* cere
primeşte; şi cine caută găseşte; şi
celui care bate i se va deschide.
Sau cine este omul acela dintre
voi care, dacă îi va cere fiul său
pâinej, el îi va da o piatră? şi, dacă
îi va cere un peşte, îi va da un
şarpe? Deci dacă voi, fiind* răi,
ştiţi să daţi daruri bune copiilor
voştri, cu cât mai mult Tatăl vos-
tru care este în ceruri va da lu-
cruri bune celor care Îi cer?
Toate deci* câte doriţi să vă facă
vouă oamenii,  faceţi-le şi voi la
fel; pentru că în aceasta** este
legea şi profeţii.

Intraţi pe poarta cea strâmtă!
pentru că lată este poarta şi largă
este calea care duce la pieire şi
mulţi sunt cei care intră  pe ea;
pentru că strâmtă este poarta şi
îngustă este calea care duce la
viaţă şi puţini sunt cei care o
găsesc.
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*Lc. 16.13.
**Gal. 1.10.
1 Tim. 6.17.
Iac. 4.4.
1 Ioan 2.15.

*Ps. 55.22.
Filip. 4.6.
1 Pet. 5.7.

*Iov 38.41.
Ps. 147.9.

*1 Împ.3.13.
Ps. 37.25.
Mc. 10.30.
1 Tim. 4.8.

*Rom. 2.1;
14.3,4,10,13.
1 Cor. 4.3,5.
Iac. 4.11,12.
*Mc. 4.24.

*Pr. 9.7,8;
23.9.
Fap. 13.45;
13.46.

*Cap. 21.22.
Mc. 11.24.
Lc. 18.1.
Ioan 14.13;
15.7;
16.23,24.
Iac. 1.5,6.
1 Ioan 3.22;
5.14,15.
*Pr. 8.17.
Ier.29.12,13.
*Gen. 6.5;
8.21.

*Lc. 6.31.
**Lev. 19.18
Cap. 22.40.
Rom.13.8-10
Gal. 5.14.
1 Tim. 1.5.

a Unele ms. �voastră�    b Lit. �simplu�    c Slujire de rob   d Sau �creşterea�, �vârsta�    e Ca să învăţaţi
de la    f Lit. �vi se vor adăuga�    g Unele ms. �de ale sale�    h Unele ms. ad. �în schimb�    i Cereţi
stăruitor   j Lit. �Sau cine este omul dintre voi, de la care, dacă fiul său va cere pâine�

Judecarea
altora

(Lc. 6.37-38;
6.41-42)

Cerere în
rugăciune

(Lc. 11.9-13)

Poarta cea
strâmtă

(Lc. 13.24)

7
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Îngrijorările
(Lc. 12.22-31)
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Dar păziţi-vă* de falşii pro-
feţi, care** vin la voi în haine de
oi, dar pe dinăuntru sunt lupi�
răpitori. După* roadele lor îi veţi
cunoaşte; oare se culeg struguri
din spini sau smochine din mără-
cini? Astfel, orice* pom bun face
roade bune, dar pomul răua face
roade rele. Un pom bun nu poate
să facă roade rele, nici un pom
răua să facă roade bune. Orice*
pom care nu face rod bun este tă-
iat şi aruncat în foc. Astfel, după
roadele lor îi veţi cunoaşte.

Nu oricine Îmi zice «Doam-
ne*, Doamne!» va intra în Împă-
răţia cerurilor, ci cel care face voia
Tatălui Meu care este în ceruri.
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea:
«Doamne, Doamne! nu în Numele
Tău am* profeţit şi nu în Numele
Tău am scos demoni şi nu în
Numele Tău am făcut multe
lucrări de putere?» Şi atunci* le
voi spune deschis: «Niciodată nu
v-am cunoscut; plecaţi** de la
Mine, lucrători ai fărădelegii».

Deci pe oricine aude aceste
cuvinte ale Mele şi le face, îl voi
asemăna cu un om chibzuit, care
şi-a zidit casa pe stâncă; şi a că-
zut ploaia şi au venit şuvoaiele şi
au suflat vânturile şi au bătut în
casa aceea şi nu a căzut, pentru
că fusese întemeiată pe stâncă.
Şi oricine aude aceste cuvinte ale
Mele şi nu le face va fi asemănat
cu un om nechibzuit, care şi-a
zidit casa pe nisip; şi a căzut
ploaia şi au venit şuvoaiele şi au
suflat vânturile şi au izbit în casa
aceea şi ea a căzut şi căderea ei a
fost mare�.
Şi a fost că, atunci când Isus a

sfârşit cuvintele acestea, mulţimi-
le erau uimite* de învăţătura Lui;
pentru că* El îi învăţa ca având
autoritateb şi nu precum cărturarii
lorc.

Iar când a coborât de pe mun-
te, mari mulţimi L-au urmat. Şi
iată, un lepros a venit la Eld şi I
s-a închinat, spunând: �Doamne,
dacă vrei, poţi să mă curăţeşti�.
Şi Isuse, întinzând mâna, l-a atins,
spunând: �Vreau, fii curăţit!�
Şi îndată a fost curăţit de lepra lui.
Şi Isus ·i-a spus: �Vezi* să nu spui
nimănui; ci mergi, arată-te** preo-
tului şi adu darul pe care l-a rân-
duit Moise, ca mărturie pentru ei�.
Şi, după ce a intratf în Caper-

naum, a venit la El un centurion,
rugându-L şi spunând: �Doamne,
slujitorul meu zace în casă pa-
ralizat, chinuindu-se cumplit�.
Şi Isus ·i-a spus: �Voi veni şi îl
voi vindeca�. Şi centurionul, răs-
punzând, a spus: �Doamne, nu*
sunt vrednic să intri sub acope-
rişul meu; ci numai rosteşte**
un cuvânt, şi slujitorul meu se
va  vindeca. Pentru că şi eu sunt
om sub autoritate, având în sub-
ordinea mea ostaşi; şi-i zic aces-
tuia: «Du-te!» şi se duce; şi al-
tuia: «Vino!» şi vine; şi robului
meu: «Fă aceasta!» şi face�.
Şi Isus, auzind, S-a minunat şi le-a
spus celor care-L urmau: �Ade-
vărat vă spun, nici chiar în Israel
n-am găsit atâta credinţă. Dar vă
spun că vor veni mulţi* de la
răsărit şi de la apus şi vor sta
la masă cu Avraam şi Isaac şi
Iacov în Împărăţia cerurilor;
iar* fiii Împărăţiei vor** fi arun-
caţi în întunericul de afarăg; acolo
vor fi plânsul şi scrâşnirea din-
ţilor�. Şi Isus i-a spus centurionu-
lui: �Du-te şie fie-ţi după cum ai
crezut�. Şi slujitorul lui a fost
vindecat în ceasul acela.
Şi, când a venit Isus în casa

lui Petru, a văzut-o pe soacra*
acestuia zăcând şi cu febră; şi i-a
atins mâna şi a lăsat-o febra; şi
ea s-a ridicat şi I-a slujith.
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*Deut. 13.3.
Ier. 23.16.
Cap. 24.4,11.
Mc. 13.22.
Rom. 16.17.
Ef. 5.6.
Col. 2.8.
2 Pet. 2.1-3.
1 Ioan 4.1.
**Mica 3.5.
2 Tim. 3.5.
�Fap. 20.29.
*Cap. 12.33.
*Ier. 11.19.
*Cap. 3.10.
Lc. 3.9.
Ioan 15.2,6.

*Osea 8.2.
Cap.25.11,12
Lc. 13.25.
Fap. 19.13.
Rom. 2.13.
Iac. 1.22.
*Num. 24.4.
Ioan 11.51.
1 Cor. 13.2.

*2 Tim. 2.19.
**Ps. 5.5;
6.8.
Cap. 25.41.

*Cap. 13.54.
Mc. 1.22;
6.2.
Lc. 4.32.
*Ioan 7.46.

*Cap. 9.30.
Mc. 5.43.
**Lev. 14.3;
14.4,10.
Lc. 17.14.

*Lc. 15.19.
**Ps. 107.20.

*Gen. 12.3.
Is. 2.2,3;
11.10.
Mal. 1.11.
Lc. 13.29.
Fap. 10.45;
11.18; 14.27.
Rom. 15.9.
Ef. 3.6.
*Cap. 21.43.
**Cap.13.42;
13.50; 22.13;
24.51; 25.30.
Lc. 13.28.
2 Pet. 2.17.
Iuda 13.

*1 Cor. 9.5.

Vindecarea
unui lepros

(Mc. 1.40�45;
Lc. 5.12�16)

a Sau �stricat�, �putred�    b Sau �putere�    c Unele ms. omit �lor�; alte ms. �cărturarii şi fariseii lor�
d Unele ms. omit �la El�; alte ms. �venind, I se închina�    e Unele ms. omit     f Unele ms. ad. �Isus�    g Sau
�cel mai din afară�    h Unele ms. �le-a slujit�

8Falşii profeţi
(Lc. 6.43-44)

Vindecarea
slujitorului

unui centurion
(Lc. 7.1-10;

Ioan 4.43-54)

Vindecări în
casa lui Petru
(Mc. 1.29-39;
Lc. 4.38-44)

Casa zidită
pe stâncă

(Lc. 6.46-49)
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Şi, când s-a făcut seară, au
adus la El mulţi demonizaţi. Şi
El a scos duhurile prin cuvânta şi
i-a vindecat pe toţi care erau
bolnavi; ca să se împlinească
ceea ce s-a spus prin profetul Isa-
ia, care zice: �El* Însuşi a luat
neputinţele noastre şi a purtat bo-
lile noastre�.
Şi Isus, văzând mari mulţimi în

jurul Său, a poruncitb să treacă de
partea cealaltă. Şi un cărturar,
apropiindu-se, I-a spus: �Învăţă-
torule, Te voi urma oriunde vei
merge�. Şi Isus ·i-a spus: �Vulpile
au vizuini şi păsările cerului
au cuiburi, dar Fiul Omului n-are
unde să-Şi plece capul�. Iar un
altul, dintre ucenicii Săic, I-a spus:
�Doamne, dă-mi* voie întâi să
merg şi să-l înmormântez pe tatăl
meu�. Dar Isus i-a spus: �Urmea-
ză-Mă! şi lasă morţii să-şi în-
mormânteze morţii�.
Şi, după ce a intrat în corabie,

ucenicii Săi L-au urmat. Şi, iată,
s-a stârnit o furtună puternică
pe mare, încât corabia era aco-
perită de valuri; iar El dormea.
Şi uceniciid s-au apropiat şi L-au
trezit, spunând: �Doamne, sal-
vează-ne, pierim!� Şi El ·le-a
spus: �De ce sunteţi fricoşi, pu-
ţin-credincioşilor?� Apoi, ridi-
cându-Se*, a mustrat vânturile şi
marea şi s-a făcut linişte mare.
Iar oamenii se mirau, spunând:
�Ce fel de Om este Acesta, că şi
vânturile şi marea ascultă de El?�
Şi, când a venit El de partea

cealaltă, în ţinutul ghergheseni-
lore, L-au întâmpinat doi demoni-
zaţi, ieşind din morminte, foarte
furioşi, încât nimeni nu putea
trece pe drumul acela; şi, iată, ei
au strigat, spunând: �Ce avem noi
a face cu Tine, f Fiu al lui Dumne-

zeu? Ai venit aici ca să ne chinu-
ieşti înainte de vreme?� Şi, depar-
te de ei, era o turmă cu mulţi porci
păscând. Şi demonii Îl rugau,
spunând: �Dacă ne scoţi afară,
trimite-neg  în turma de porci�. Şi
El le-a spus: �Duceţi-vă!� Şi ei,
ieşind, s-au dus în turma deh

porci; şi, iată, toată turmai s-a
repezit de pe malul abrupt în mare;
şi a pierit în ape. Dar cei care îi
păşteau au fugit şi s-au dus în
cetate şi au spus tot, şi cele cu
demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea
a ieşit în întâmpinarea lui Isus;
şi, văzându-L, L-au* rugat să ple-
ce din ţinuturilej lor.
Şi, intrând în corabie, a trecut

de cealaltă  parte şi* a venit în
cetatea Sa. Şi, iată, I-au adus un
paralitic, zăcând pe pat. Şi Isus,
văzându-le* credinţa, i-a spus
paraliticului: �Îndrăzneşte, copi-
le; iertate ksunt  păcatele tale�.
Şi, iată, unii dintre cărturari au
zis în ei înşişi: �Acesta huleşte�.
Şi Isus, ştiindu-le* gândurile, le-a
spus: �De ce gândiţi voi rele în
inimile voastre? Pentru că ce este
mai uşor, a spune: «Iertate-ţi sunt
păcatelel», sau a spune: «Ridi-
că-te şi umblă»? Dar, ca să ştiţi
că Fiul Omului are autoritatem

pe pământ să ierte păcatele�, a-
tunci ·i-a spus paraliticului: �Ridi-
că-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!�
Şi, după ce s-a ridicat, a plecat
acasă. Iar mulţimile, văzând aceas-
ta, s-au temutn şi L-au glorificat pe
Dumnezeu care a dat oamenilor o
astfel de autoritatem.
Şi Isus, trecând de acolo mai

departe, a văzut un om, numit Ma-
tei, şezând  la vamă şi ·i-a spus:
�Urmează-Mă!� Şi el s-a ridicat şi
L-a urmat. Şi a fost că, pe când
stăteao El la masă în casă, iată,
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*Is. 53.4.
1 Pet. 2.24.

*1 Împ.19.20

*Ps. 65.7;
89.9; 107.29.

*Deut. 5.25.
1 Împ. 17.18.
Lc. 5.8.
Fap. 16.39.

*Cap. 4.13.
*Cap. 8.10.

*Ps. 139.2.
Cap. 12.25.
Mc. 12.15.
Lc. 6.8;
9.47; 11.17.

 a Sau �cu un cuvânt�     b Ucenicilor     c Unele ms. omit     d Unele ms. ad. �Săi�; alte ms. omit �ucenicii�
e Unele ms. �gadarenilor�; alte ms. �gherasenilor�     f Unele ms. ad. �Isuse�     g Unele ms. �dă-ne voie să
mergem�     h Unele ms. omit �turma de�     i Unele ms. ad. �de porci�     j Lit. �hotarele�     k Unele ms. ad.
�îţi�     l Unele ms. �Iertate sunt păcatele tale�     m Sau �putere�     n Unele ms. �s-au minunat�     o Stătea
întins
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Potolirea
furtunii

(Mc. 4.35-41;
Lc. 8.22-25)

Vindecarea
 a doi

demonizaţi
(Mc. 5.1-17;
Lc. 8.26-37)

Chemarea lui
Matei

(Mc. 2.13-17;
Lc. 5.27-32)

Vindecarea
unui paralitic
(Mc. 2.1-12;
Lc. 5.17-26)

(9)

Cum  să-L
urmăm pe

Isus
(Lc. 9.57-62)
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mulţi vameşi şi păcătoşi au venit
şi au stat la masă cu Isus şi cu
ucenicii Săi. Şi fariseii, văzând
acestea, au spus ucenicilor Săi:
�De ce mănâncă Învăţătorul vos-
tru cu vameşii* şi cu păcătoşii**?�
Iar Isusa, auzind, le-a spusb: �Nu
cei sănătoşic au nevoie de doctor,
ci cei care sunt bolnavi. Mergeţi
dar şi învăţaţi ce înseamnăd:
«Milă* voiesc, şi nu jertfă»; pen-
tru că n-am venit să chem pe cei
drepţi, ci** pe păcătoşie�.

Atunci ucenicii lui Ioan ·au ve-
nit la El, spunând: �De ce* noi şi
fariseii postim adesea, iar ucenicii
Tăi nu postesc?� Şi Isus le-a spus:
�Se pot întrista prietenii* mireluif

în timp ce mirele este cu ei? Dar
vor veni zile când mirele va fi luat
de la ei şi atunci** vor posti.
Nimeni dar nu pune un petic de
stofă nouă la o haină veche;
pentru că peticul ei rupe din haină
şi se face o ruptură mai rea.
Nici nu se pune vin nou în burdu-
furi vechi; dacă s-ar pune, se
spargg burdufurile şi vinul se var-
să şi burdufurile se vor strica; ci
se pune vin nou în burdufuri noi şi
amândouă se păstrează împreună�.

În timp ce le vorbea acestea,
iată, un mai-mare al sinagogii,
venindh, I s-a închinat, spunând:
�Fiica mea tocmai a murit; dar
vino şi pune-Ţi mâna peste ea, şi
va trăi�. Şi Isus, ridicându-Se, l-a
urmat şi la fel şi ucenicii Săi. Şi,
iată, o femeie care avea de doispre-
zece ani hemoragie, venind pe di-
napoi, a atins margineai hainei
Lui; pentru că zicea în sinea ei:
�Dacă voi atinge numai haina Lui,
voi fi vindecatăj�. Dar Isus, întor-
cându-Se şi văzând-o, a spus: �În-
drăzneşte, fiică; credinţa* ta  te-a
vindecatk�. Şi femeia a fost vin-
decată din ceasul acela.
Şi, când a venit Isus la casa

mai-marelui* sinagogii şi a văzut
pe cei care cântau din fluier şi mul-
ţimea tulburată, le-a spusl: �De-
părtaţi-vă*, pentru că fetiţa n-a
murit, ci doarme�. Şi râdeau de
El. Dar, când mulţimea a fost scoasă
afară, El a intrat, a apucat-o de
mână şi fetiţa s-a ridicat. Şi vestea
aceasta a ieşit în tot ţinutul acela.
Şi, pe când trecea Isus de acolo

mai departe, doi orbi L-au urmat,
strigând şi spunând: �Ai milă de
noi, Fiu* al lui David!� Şi, când a
intrat în casă, orbii au venit la El şi
Isus ·le-a spus: �Credeţi că pot
face aceasta?� Ei ·I-au spus: �Da,
Doamne�. Atunci le-a atins ochii,
spunând: �Fie-vă după credinţa
voastră!� Şi ochii lor s-au deschis;
şi Isus le-a poruncit cu tărie, spu-
nând: �Vedeţi*, nimeni să nu ştie!�
Dar* ei, când au ieşit, L-au făcut
cunoscut în tot ţinutul acela.
Şi, pe* când ieşeau ei, iată,

I-au adus un om mut, demonizat.
Şi, după ce a fost scos demonul,
mutul a vorbit; şi mulţimile se
minunau, spunând: �Niciodată nu
s-a văzut aşa ceva în Israel!�
Dar fariseii spuneau: �El* scoate
demonii prin căpetenia demo-
nilor�.
Şi Isus străbătea* toate cetă-

ţile şi satele, învăţându-i** în
sinagogile lor şi predicând Evan-
ghelia Împărăţiei şi vindecând
orice boală şi orice neputinţă tru-
peascăm. Dar, când* a văzut mul-
ţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru
că erau necăjiten şi risipite ca**
nişte oi fără păstor.

Atunci El ·a spus ucenicilor
Săi: �Secerişul*, în adevăr, este
mare, dar lucrătorii, puţini; rugaţi
deci* pe Domnul secerişului să
scoată lucrători la secerişul Său�.
Şi, chemând la Sine pe cei

doisprezece ucenici ai Săi, le-a
dat autoritateo asupra duhurilor
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*Cap. 11.19.
Lc. 5.30.
**Lc. 15.2.
Gal. 2.15.

*Osea  6.6.
Mica 6.6-8.
Cap. 12.7.
**1 Tim.1.15

*Lc. 18.12.
*Ioan 3.29.
**Fap.13.2,3;
14.23.
1 Cor. 7.5.

*Lc. 7.50;
17.19; 18.42

*2 Cr. 35.25.

*Fap. 20.10.

*Cap. 15.22;
20.30,31.
Mc.10.47,48.
Lc. 18.38,39.

*Cap. 8.4;
12.16; 17.9.
Lc. 5.14.

*Mc. 7.36.

*Cap. 12.22.
Lc. 11.14.

*Cap. 12.24.
Mc. 3.22.
Lc. 11.15.

*Mc. 6.6.
Lc. 13.22.
**Cap. 4.23.

*Mc. 6.34.
**Num.27.17
1 Împ. 22.17.
Ezec. 34.5.
Zah. 10.2.

*Lc. 10.2.
Ioan 4.35.

*2 Tes. 3.1.

a Unele ms. omit     b Unele ms. �a spus�    c Sau �tari�    d Lit. �ce este�    e Unele ms. ad. �la pocăinţă�
f Lit. �fiii camerei de nuntă�    g Lit. �altfel se sparg�    h Sau �intrând�    i Sau �ciucurele�    j Sau �mântuită�    k Sau
�te-a mântuit�    l Unele ms. �le spune�    m Unele ms. ad. �în popor�    n Unele ms. �obosite�    o Sau �putere�

Postul
(Mc. 2.18-22;
Lc. 5.33-39)

Vindecarea
a doi orbi

Vindecarea
unui mut
posedat

Nevoia de
lucrători

Trimiterea ce-
lor doisprezece
(Mc. 6.7-11;

Lc. 9.1-6)

10

Vindecarea
unei femei
şi învierea
unei fetiţe

(Mc. 5.21-43;
Lc. 8.40-56)
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necurate, ca să le scoată afară
şi să vindece orice boală şi orice
neputinţă trupească.

Iar numele celor doisprezece*
apostoli sunt acestea: primul,
Simon**, care se numeşte Petru, şi
Andrei, fratele lui; Iacov al lui
Zebedei şi Ioan, fratele lui; Filip
şi Bartolomeu; Toma şi Matei,
vameşul; Iacov al lui Alfeu
şi Lebeu, zis Tadeu; Simon*
Canaanitula şi Iuda** Iscario-
teanul, care L-a şi vândutb.

Pe aceştia doisprezece i-a
trimis Isus, când le-a poruncit,
spunând*: �Nu mergeţi pe vreo
cale a naţiunilorc şi nu intraţi în
vreo cetate a samaritenilord**,
ci* mergeţi mai degrabă la oile**
pierdute ale casei lui Israel. Şi,
mergând, predicaţi, spunând:
«Împărăţia cerurilor este a-
proape!» Vindecaţi pe bolnavi,
înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe
leproşie, scoateţi demoni; fără*
plată aţi primit, fără plată daţi.
Nu* vă luaţif aur, nici argint, nici
aramăg la brâiele voastre, nici
traistă pentru drum, nici două
haineh, nici încălţămintei, nici
toiag; pentru că* vrednic este
lucrătorul de hrana lui. Dar în*
orice cetate sau sat intraţi, cer-
cetaţi cine este vrednic acolo; şi
acolo rămâneţi până când veţi
pleca. Şi, când intraţi în casă,
salutaţi-o. Şi* dacă, în adevăr,
casa este vrednică, pacea voastră
să vină peste ea; dar** dacă nu
este vrednică, pacea voastră să se
întoarcă la voi. Şi*, dacă cinevaj

nu vă va primi, nici nu va asculta
cuvintele voastre, când plecaţi
din casa sau din cetatea aceea,
scuturaţi** praful de pe picioa-
rele voastre. Adevărat vă spun că
va fi mai* uşor pentru ţinutul

Sodomei şi al Gomorei în ziua
judecăţii, decât pentru cetatea
aceea.

Iată*, Eu vă trimit ca pe nişte
oi în mijlocul lupilor; fiţi** dar
prudenţi ca şerpii şi nevinovaţik�
ca porumbeii. Dar păziţi-vă de
oameni; pentru că vă* vor preda
sinedriilor şi vă** vor biciui în si-
nagogile lor; şi veţi* fi aduşi îna-
intea guvernatorilor şi a împăraţi-
lor pentru Mine, spre mărturie
pentru ei şi pentru naţiuni. Iar* când
vă vor preda, nu vă îngrijoraţi
cum sau ce veţi vorbi, pentru că
vi** se va da în ceasul acela ce să
vorbiţi; pentru că* nu voi sunteţi
cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui
vostru care vorbeşte în voi.
Şi frate* va da la moarte pe

frate, şi tată pe copil; şi copiii se
vor ridica împotriva părinţilor şi
vor face să fie omorâţil. Şi veţi fi
urâţi de toţi, pentru Numele Meu;
dar* cine va răbda până la sfârşit,
acela va fi mântuit.

Iar, când* vă vor persecuta în
cetatea aceasta, fugiţi în alta;
pentru că, adevărat vă spun, nu
veţi sfârşi cetăţile lui Israel,
până** când va veni Fiul Omului.
Nu* este ucenic mai presus decât
învăţătorul său, nici rob mai pre-
sus decât stăpânul său. Ajunge
ucenicului să fie ca învăţătorul
său, şi robului ca stăpânul său.
Dacă pe* stăpânul casei L-au
numitm Beelzebuln, cu cât mai mult
pe cei din casa Lui? Deci nu vă
temeţi de ei; pentru că* nu este ni-
mic acoperit care nu va fi desco-
perit, nici ascuns care nu va fi cu-
noscut. Ce vă spun Eu la întuneric,
vorbiţi la lumină; şi ce auziţi la ure-
che, predicaţi de pe acoperişuri.
Şi nu* vă temeţi de ceio care

ucid trupul, dar nu pot ucide su-
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*Mc. 3.14.
Lc. 6.13.
**Ioan 1.42.

*Lc. 6.15.
Fap. 1.13.
**Ioan 13.26

*Cap. 4.15.
**2Împ.17.24.
Ioan 4.9,20.

*Cap. 15.24.
Fap. 13.46.
**Is. 53.6.
Ier. 50.6,17.
Ezec. 34.5;
34.6,16.
1 Pet. 2.25.
*Cap. 3.2;
4.17.
Lc. 10.9.
*Fap. 8.18;
8.20.

*1 Sam. 9.7.
Lc. 10.4;
22.35.
*Lc. 10.7.
1 Cor. 9.7.
1 Tim. 5.18.

*Lc. 10.8.

*Lc. 10.5.
**Ps. 35.13.

*Lc. 10.10;
10.11.
**Neem.5.13
Fap. 13.51;
18.6.

*Cap.11.22;
11.24.

*Lc.10.3.
**Rom.16.19
Ef. 5.15.
�1 Cor.14.20
Filip. 2.15.
*Cap. 24.9.
Mc. 13.9.
Lc. 21.12.
**Fap. 5.40.
*Fap. 12.1;
24.10; 25.7;
25.23.
2 Tim. 4.16.
*Mc. 13.11.
Lc. 21.14,15.
**Ex. 4.12.
Ier. 1.7.
*2 Sam.23.2.
Fap. 4.8;6.10
2 Tim. 4.17.
*Mica 7.6.
Lc. 21.16.

*Dan. 12.12;
12.13.
Cap. 24.13.
Mc. 13.13.

*Cap. 2.13;
4.12; 12.15.
Fap. 8.1;
9.25; 14.6.
**Cap.16.28.

*Lc. 6.40.
Ioan 13.16;
15.20.
*Cap. 12.24.
Mc. 3.22.
Lc. 11.15.
Ioan 8.48,52.

*Mc. 4.22.
Lc. 8.17.

*Is. 8.12,13.
1 Pet. 3.14.

a Foarte probabil cuvântul ebraic pentru termenul grecesc �Zelotul�    b Lit. �predat�    c Gr. nearticulat:
se referă la oricare  dintre naţiuni    d Sau �de samariteni�    e Unele ms. pun �curăţiţi pe leproşi� înainte de
�înviaţi pe cei morţi�; alte ms. omit �înviaţi pe cei morţi�    f Sau �Nu faceţi rost de�    g Bani de aramă
h Sau �cămăşi�    i Lit. �sandale�    j Lit. �Şi oricine�    k Lit. �fără amestec�    l Prin instanţe juridice
m Unele ms. �supranumit�    n Sau �Beelzebub�, căpetenia demonilor    o Lit. �nu daţi înapoi de teama celor�
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fletul; ci temeţi-vă mai degrabă de
Acela care poate să omoare şi
sufletul şi trupul în gheenă. Nu se
vând oare două vrăbii cu un bana?
Şi nici una din ele nu va cădea pe
pământ fără ştirea Tatălui vostru;
dar vouă chiar perii* capului, toţi
vă sunt număraţi. Deci nu vă te-
meţi! Voi sunteţi mai de preţ  decât
multe vrăbii. Deci* pe oricine Mă
va mărturisi înaintea oamenilor, îl
voi mărturisi** şi Eu înaintea Ta-
tălui Meu care este în ceruri.
Dar* pe oricine Mă va tăgădui
înaintea oamenilor, pe acela îl voi
tăgădui şi Eu înaintea Tatălui Meu
care este în ceruri.

Să nu* gândiţi că am venit să
aducb pace pe pământ; n-am ve-
nit să aducb pace, ci sabie. Pentru
că am venit să* întorc pe om
împotriva tatălui său şi pe fiică
împotriva mamei sale şi pe noră
împotriva soacrei sale; şi vrăj-
maşi* ai omului vor fi cei din casa
lui. Cine* iubeşte pe tată sau pe
mamă mai mult decât pe Mine
nu este vrednic de Mine; şi cine
iubeşte pe fiu sau pe fiică mai
mult decât pe Mine nu este vred-
nic de Mine. Şi cine* nu-şi ia
crucea sa şi vine după Mine nu
este vrednic de Mine. Cine* îşi
găseşte viaţa o va pierde; şi cine
îşi pierde viaţa pentru Mine o va
găsi. Cine* vă primeşte pe voi pe
Mine Mă primeşte; şi cine Mă
primeşte pe Mine primeşte pe Cel
care M-a trimis pe Mine. Cine*
primeşte un profet în numele unui
profet va primi răsplata unui
profet; şi cine primeşte un om
drept în numele unui om drept va
primi răsplata unui om drept. Şi*
oricine va da de băut numai un
pahar cu apă rece unuia din
micuţii aceştia, în numele unui

ucenic, adevărat vă spun, nicide-
cum nu-şi va pierde răsplata�.
Şi a fost că, atunci când Isus

terminase de poruncit celor doi-
sprezece ucenici ai Săi, a plecat de
acolo, ca să-i înveţe şi să predice
în cetăţile lor.

Iar Ioan, auzind în* închisoa-
re despre lucrările lui Hristosc,
a trimis prin ucenicii săi şi I-a
spusd: �Tu eşti Cel* care vine, sau
să aşteptăm pe altul?� Şi Isus, răs-
punzând, le-a spus: �Mergeţi şi
spuneţi lui Ioan ce auziţi şi vedeţi:
orbiie* văd şi şchiopii umblă, le-
proşii sunt curăţiţi şi surzii aud
şif morţii înviază şi săracilor** li
se vesteşte Evanghelia; şi fericit
este oricine nu se va* poticni de
Mine�. Iar pe când plecau, Isus a
început să vorbească mulţimilor
despre Ioan: �Ce aţi ieşit să priviţi
în pustiu? o trestie* clătinată de
vânt? Dar ce aţi ieşit să vedeţi?
un om îmbrăcat în hainef fine? Iată,
cei care poartă cele fine sunt în
casele împăraţilor. Dar ce aţi ieşit
să vedeţi? un profet?g Da, vă spun,
şi* mai mult decât un profet;
pentru căh acesta este cel despre
care este scris: «Iată*, Euf trimit
înaintea feţei Tale pe solul Meu,
carei Îţi va pregăti calea înaintea
Ta». Adevărat vă spun că, între cei
născuţi din femei, nu s-a ridicat
unul mai mare decât Ioan Bote-
zătorul; dar cine este mai micj în
Împărăţia cerurilor este mai mare
decât el. Iar din* zilele lui Ioan
Botezătorul până acum, Împărăţia
cerurilor este luată cu năvală şi
cei năvalnici o apucă. Pentru că
toţi* profeţii şi legea au profeţit
până la Ioan; şi, dacă vreţi să
primiţi, el este Ilie* care trebuie
să vinăk. Cine* are urechi de auzit
să audă. Dar cu* cine voi asemăna
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*1Sam. 14.45
2 Sam. 14.11
Lc.  21.18.
Fap. 27.34.

*Rom. 10.9;
10.10.
**Apoc. 3.5.

*Mc. 8.38.
Lc. 9.26.
2 Tim. 2.12.

*Lc. 12.49;
12.51-53.

*Mica 7.6.

*Ps. 41.9;
55.13.
Ioan 13.18.
*Lc. 14.26.

*Cap. 16.24.
Mc. 8.34.
Lc. 9.23;
14.27.
*Cap. 16.25.
Lc. 17.33.
Ioan 12.25.

*Cap. 18.5.
Lc. 9.48;
10.16.
Ioan 12.44;
13.20.
Gal. 4.14.
*1Împ.17.10;
18.4.
2 Împ. 4.8.

*Cap. 18.5,6;
25.40.
Mc. 9.41.
Ev. 6.10.
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*Gen. 49.10.
Num. 24.17.
Dan. 9.24.
Ioan 6.14.
*Is. 29.18;
35.4-6; 42.7.
Ioan 2.23;
3.2; 5.36;
10.25,38;
14.11.
**Ps. 22.26.
Is. 61.1.
Lc. 4.18.
Iac. 2.5.
*Is. 8.14,15.
Cap. 13.57;
24.10; 26.31.
Rom. 9.32,33
1 Cor. 1.23;
2.14.
Gal. 5.11.
1 Pet. 2.8.
*Ef. 4.14.

*Cap. 14.5;
21.26.

*Mal. 3.1.
Mc. 1.2.
Lc. 1.76;
7.27.

*Lc. 16.16.

*Mal. 4.6.
*Mal. 4.5.
Cap. 17.12.
Lc. 1.17.
*Cap. 13.9.
Lc. 8.8.
Apoc. 2.7,11;
2.17,29;
3.6,13,22.
*Lc. 7.31.

a Gr. �asarion�, o monedă cu valoare foarte mică    b Lit. �să arunc�    c Sau �Hristosului�    d Unele ms.
�trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, I-a spus�    e Toate substantivele din v.5 în gr. sunt nearticulate
f  Unele ms. omit    g Sau �Dar pentru ce aţi ieşit? să vedeţi un profet?�    h Unele ms. omit �pentru că�
i Unele ms. �şi�    j Sau �cel mai mic�    k Acela care avea această caracteristică pentru evrei, conform
profeţiei.

Mărturia lui
Isus despre

Ioan
Botezătorul
(Lc. 7.18-35)
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generaţia aceasta? Este asemenea
unor copiia stând în pieţe şi
strigând către tovarăşii lorb şi
spunândc: «V-am cântat din fluier
şi n-aţi jucat; v-am cântatd de jale
şi nu v-aţi jelite». Pentru că a venit
Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei
spun: «Are demon!» A venit Fiul
Omului, mâncând şi bând, şi ei spun:
«Iată un om mâncăcios şi băutor de
vin, prieten* al vameşilor şi al păcă-
toşilor». Şi înţelepciunea a fost
îndreptăţită de copiiif ei�.

Atunci a început să mustre
cetăţile în care avuseseră loc cele
mai multe din lucrările Lui de
putere, pentru că nu se pocăiseră.
�Vai de tine, Horazine! Vai de
tine, Betsaida! Pentru că, dacă în
Tir şi în Sidon ar fi avut loc
lucrările de putere care au avut loc
în voi, de mult s-ar fi pocăit* în
sac şi cenuşă. Dar vă spun că mai*
uşor va fi pentru Tir şi Sidon în
ziua judecăţii, decât pentru voi.
Şi tu, Capernaume, care ai fost
înălţat* până la cerg, vei fi cobo-
râth până la Locuinţa morţilori,
pentru că, dacă lucrările de putere
care au avut loc în tine ar fi avut
loc în Sodoma, ar fi rămas până
astăzi. Dar vă spun că mai uşor
va fi pentru pământul Sodomei în
ziua judecăţii, decât pentru tine�.

În timpul acela, Isus, răspun-
zând, a spus: �Te laud, Tată, Domn
al cerului şi al pământului, pentru
că* ai ascuns acestea de cei înţe-
lepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit
pruncilor. Da, Tată, pentru că aşa
a fost plăcut înaintea Ta. Toate*
Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi
nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul,
în afară de Tatăl; nici** pe Tatăl
nu-L cunoaşte deplin cineva, în
afară de Fiul şi de acela căruia

vrea Fiul să i-L descopere. Veniţi
la Mine toţi cei trudiţi şi împovă-
raţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi
jugul Meu asupra voastră şi* în-
văţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt
blând şi smerit** cu inima; şi� veţi
găsi odihnă pentru sufletele voas-
tre. Pentru că* jugul Meu este bunj

şi sarcina Mea este uşoară�.
În timpul acela, Isus mergea*

în sabat prin semănături; şi uceni-
cii Săi erau flămânzi şi au început
să smulgă spice şi să mănânce. Iar
fariseii, văzând aceasta, I-au spus:
�Iată, ucenicii Tăi fac ce nu este
permis a face în sabat�. Dar El le-a
spus: �N-aţi citit ce* a făcut David
când a flămânzit, elk şi cei care
erau cu el? cum a intrat în casa lui
Dumnezeu şi a mâncat pâinile*
punerii înainte, pe care nu era per-
mis să le mănânce nici el, nici cei
împreună cu el, ci** numai preoţii?
Sau n-aţi citit în lege* că, în sa-
bat, preoţii din templul profanează
sabatul şi sunt nevinovaţi? Dar vă
spun că Unul m* mai mare decât
templull este aici. Dar, dacă aţi fi
cunoscut ce înseamnăn: «Milă* voiesc,
şi nu jertfă», nu i-aţi fi condamnat pe
cei nevinovaţi. Pentru că Fiul
Omului este Domno al sabatului�.
Şi, plecând de acolo, a intrat

în sinagoga lor. Şi, iată, era un om
având mâna paralizatăp; şi L-au
întrebat, spunând: �Este permis*
a vindeca în sabat?�, ca să-L poată
acuza. Dar El le-a spus: �Cine este
omul dintre voi care are o singură
oaie şi, dacă* aceasta cade în
groapă în sabat, n-o va apuca şi
n-o va ridica? Cu atât mai de preţ
este deci un om decât o oaieq! Aşa
că este permis a face bine în
sabat�. Atunci ·i-a spus omului:
�Întinde-ţi mâna!� Şi el a întins-o
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*Cap. 9.10.

*Ioan 8.7,8.

*Cap. 10.15.

*Is. 14.13.
Plân. 2.1.

*Ps. 8.2.
1 Cor. 1.19;
1.27; 2.8.
2 Cor. 3.14.
*Ioan 3.35;
13.3; 17.2.
1 Cor. 15.27.
**Ioan 1.18;
6.46; 10.15.

*Ioan 13.15.
Filip. 2.5.
1 Pet. 2.21.
1 Ioan 2.6.
**Zah. 9.9.
Filip. 2.7,8.
�Ier. 6.16.
*1 Ioan 5.3.

*Deut.23.25.

*1 Sam.21.6.

*Ex. 25.30.
Lev. 24.5.
**Ex.29.32;
29.33.
Lev. 8.31;
24.9.
*Num.28.9.
Ioan 7.22.

*2 Cr. 6.18.
Mal. 3.1.

*Osea 6.6.
Mica 6.6-8.
Cap. 9.13.

*Lc. 13.14;
14.3.
Ioan 9.16.
*Ex. 23.4,5.
Deut. 22.4.

a Unele ms. �copilaşi�    b Unele ms. omit �lor�    c Unele ms. �stând în pieţe, care, strigând către tovarăşii
lor, spun�    d Unele ms. �am cântat�    e Sau �nu v-aţi bătut în piept�    f Unele ms. �din lucrările�    g Unele
ms. �Şi tu, Capernaume, ai fost înălţat până la cer?�    h Unele ms. �vei coborî�    i Gr. �hades�, ebr. �şeol�,
loc distinct de gheenă (loc al chinului)    j Lit. �uşor de purtat�    k Unele ms. ad. �însuşi�    l Gr. �hieron�
m Unele ms. �Cel care este�    n Lit. �ce este�    o Unele ms. ad. �şi�   

p Lit. �uscată�    q Sau �Cât de mult se
deosebeşte deci un om de o oaie�

12:13

Mustrarea
cetăţilor

nepocăite
(Lc. 10.13-15)

Isus laudă pe
Tatăl. Chemarea

la odihnă
(Lc. 10.21-22)

Isus, Domn
al sabatului
(Mc. 2.23-28;

 Lc. 6.1-5)

Omul cu
mâna

paralizată
(Mc. 3.1-6;
Lc. 6.6-11)
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şi s-a făcut sănătoasă ca cealal-
tă. Dar fariseii*, ieşind, s-au
sfătuit împotriva Lui cum să-L
omoare.

Dar Isus, cunoscând aceasta,
a plecat* de acolo; şi** mari
mulţimi L-au urmat şi i-a vindecat
pe toţi; şi le-a poruncit* cu tărie
să nu-L facă să fie cunoscut pu-
blic, ca să se împlinească ce a fost
spus prin profetul Isaia, care zice:
�Iată* Robul Meu pe care L-am
ales, Preaiubitul Meu în** care
sufletul Meu Îşi găseşte plăcerea.
Voi pune Duhul Meu peste El şi
va vesti judecată naţiunilor. Nu Se
va certa, nici nu va striga, nici nu-I
va auzi cineva glasul pe străzi.
Nu va rupe o trestie frântă şi nu
va stinge un fitil care fumegă,
până va aducea biruinţa judecăţii.
Şi naţiunile vor spera în Numele
Lui�.

Atunci* I s-a adus un demoni-
zat orb şi mut; şi El l-a vindecat,
încât mutul vorbea şi vedeab.
Şi toate mulţimile erau uimite şi
spuneau: �Oare Acesta este Fiul
lui David?� Dar fariseii, auzind,
au spus*: �Acesta nu scoate
demonii decât prin Beelzebulc,
căpetenia demonilor�. Dar Eld,
ştiindu-le* gândurile, le-a spus:
�Orice împărăţie dezbinată împo-
triva ei însăşi este pustiită; şi orice
cetate sau casă dezbinată îm-
potriva ei însăşi nu va dăinui.
Şi, dacă Satan scoate afară pe
Satan, el este dezbinat împotriva
lui însuşi; deci cum va dăinui
împărăţia lui? Şi, dacă Eu scot
demonii prin Beelzebulc, fiii
voştri prin cine-i scot? De aceea,
ei vor fi judecătorii voştri. Dar,
dacă Eu scot demonii prin Duhul
lui Dumnezeu, atunci Împărăţia*
lui Dumnezeu a venit peste voi.
Sau* cum poate cineva să intre în
casa celui tare şi să-i jefuiască

bunurile, dacă nu va lega întâi
pe cel tare? Şi atunci îi va jefui
casa. Cine nu este cu Mine este
împotriva Mea; şi cine nu adună
cu Mine risipeşte. De aceea vă
spun: Orice* păcat şi orice hulă
vor fi iertate oamenilor; dar**
hula împotriva Duhului nu va
fi iertată oamenilore. Şi oricui
va rosti* un cuvânt împotriva
Fiului Omului, i se va ierta**;
dar oricui va vorbi împotriva
Duhului Sfânt, nu i se va ierta
nici în veacul acesta, nici în cel
viitor. Ori faceţi pomul* bun şi
rodul lui bun, ori faceţi pomul
răuf şi rodul lui răuf; pentru că
după rod se cunoaşte pomul.
Pui* de năpârci, cum puteţi voi
să vorbiţi cele bune, fiind răi?
Pentru că** din prisosul inimii
vorbeşte gura. Omul bun scoate
cele bune din comoara bunăg; şi
omul rău scoate cele rele din
comoara rea. Dar vă spun că de
orice cuvânt nefolositor, pe care-l
vor rosti oamenii, vor da so-
coteală în ziua judecăţii. Pentru
că  din cuvintele tale vei
fi îndreptăţit şi din cuvintele tale
vei fi condamnat�.

Atunci* unii dintre cărturari
şi dintre farisei I-au răspunsh, zi-
când: �Învăţătorule, dorim să ve-
dem un semn de la Tine�. Dar El,
răspunzând, le-a spus: �O gene-
raţie rea şi adulteră* cere un
semn; şi nu i se va da un alt semn,
decât semnul profetului Iona.
Pentru că*, aşa cum Iona a
fost în pântecele peştelui celui
mare trei zile şi trei nopţi, aşa
va fi Fiul Omului în inima pă-
mântului trei zile şi trei nopţi.
Bărbaţi niniviteni se vor ridica
la judecată cu generaţia aceasta
şi* o vor condamna: pentru
că** ei s-au pocăit la vestirea lui
Iona; şi, iată, aici este mai mult
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*Cap. 27.1.
Mc. 3.6.
Lc. 6.11.
Ioan 5.18;
10.39; 11.53.

*Cap. 10.23.
Mc. 3.7.
**Cap. 19.2.
*Cap. 9.30.

*Is. 42.1.
**Cap. 3.17;
17.5.

*Cap. 9.32.
Mc. 3.11.
*Cap. 9.34.

*Cap. 9.4.
Ioan 2.25.
Apoc. 2.23.

*Dan. 2.44;
7.14.
Lc. 1.33;
17.20,21.

*Is. 49.24.
Lc.11.21-23.

*Ev. 6.4;
10.26,29.
1 Ioan 5.16.
**Fap. 7.51.

*Cap. 11.19;
13.55.
Ioan 7.12,52.
**1 Tim.1.13

*Cap. 7.17.
Lc. 6.43,44.

*Cap. 3.7;
23.33.
**Lc. 6.45.

*Cap. 16.1.
Mc. 8.11.
Lc. 11.16.
Ioan 2.18.
1 Cor. 1.22.
*Is. 57.3.
Cap. 16.4.
Mc. 8.38.
Ioan 4.48.
*Iona 1.17.

*Ier. 3.11.
Ezec. 16.52.
Rom. 2.27.
**Iona 3.5.

a Sau �va arăta� (după ce a fost ţinută ascunsă un timp)    b Unele ms. �cel orb şi mut şi vorbea şi vedea�
c Sau �Beelzebub�    d Unele ms. �Isus�    e Unele ms. omit    f Sau �stricat�, �putred�    g Unele ms. ad. �a
inimii�    h Unele ms. �au răspuns�

Robul ales
şi preaiubit

al lui
Dumnezeu

Vindecarea
unui demoni-
zat orb şi mut
(Mc. 3.20-30;
Lc. 11.14-23;
12.10)

Semnul lui
Iona

(Lc. 11.29-32)
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decât Iona. O împărăteasă* din
sud se va ridica la judecată cu
generaţia aceasta şi o va con-
damna: pentru că ea a venit de la
marginile pământului ca să audă
înţelepciunea lui Solomon; şi,
iată, aici este mai mult decât
Solomon.

Iar când duhul necurat a ieşit
din om, umblă* prin locuri fără
apă, căutând odihnă, şi nu găseşte.
Atunci spune: «Mă voi întoarce
în casa mea, de unde am ieşit»;
şi, venind, o găseşte neocupatăa,
măturată şi împodobită. Atunci
merge şi ia cu sine alte şapte du-
huri mai rele decât el şi, intrând,
locuiesc acolo; şi* starea din urmă
a acelui om devine mai rea decât
cea dintâi. Astfel va fi şi cu gene-
raţia aceasta rea�.

Iar pe când vorbea El încă
mulţimilor, iată, mama şi fraţii
Lui stăteau afară, căutând să-I
vorbească. Atunci cineva I-a spus:
�Iată, mama Ta şi fraţii* Tăi stau
afară, căutând să-Ţi vorbească�.
Dar El, răspunzând, a spus celui
care I-a vorbit: �Cine este mama
Mea şi cine sunt fraţii Mei?�
Şi, întinzându-Şib mâna spre
ucenicii Săi, a spus: �Iată mama
Mea şi fraţii Mei. Pentru că ori-
cine* va face voia Tatălui Meu
care este în ceruri, acela Îmi este
frate sau soră sau mamă�.
Şi, în ziua aceea, Isus a ieşit

din casă şi şedea lângă mare.
Şi s-au adunat la El mari mulţimi,
încât El, intrând* în corabie,
S-a aşezat; şi toată mulţimea
stătea pe ţărm. Şi le-a vorbit multe
în parabole, spunând: �Iată,
semănătorul a ieşit să semene. Şi,
pe când semăna el, unele seminţe
au căzut lângă drum; şi au venit
păsările şi le-au mâncat. Şi altele
au căzut pe locurile stâncoase,
unde nu aveau mult pământ; şi
îndată au răsărit, pentru că nu

aveau pământ adânc; dar, când
a răsărit soarelec, au fost arse
şi, pentru că nu aveau rădăcină,
s-au uscat. Şi altele au căzut între
spini şi spinii au crescut şi le-au
înăbuşit. Şi altele au căzut pe
pământul cel bun şi au dat rod:
una o sută*, alta şaizeci şi alta
treizeci. Cine* are urechid să
audă�.
Şi ucenicii s-au apropiat şi

I-au spus: �De ce le vorbeşti în
parabole?� Iar El, răspunzând,
le-a spus: �Pentru că vouă* vă
este dat să cunoaşteţi tainele
Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le
este dat; pentru că* oricui are i
se va da şi va avea din belşug;
iar oricui nu are, şi ceea ce are i
se va lua. De aceea le vorbesc în
parabole, pentru că, văzând, ei nu
văd şi, auzind, nu aud, nici nu
înţeleg. Şi în ei se împlineşte
profeţia lui Isaia care zice: «Cu
urechile veţi* auzi şi nicidecum
nu veţi înţelege; şi cu ochii veţi
vedea şi nicidecum nu veţi cu-
noaşte. Pentru că inima acestui
popor s-a împietrit şi au auzit
greu* cu urechile şi şi-au închis
ochii; ca nu cumva să vadă cu
ochii şi să audă cu urechile şi să
înţeleagă cu inima şi să se întoar-
căe şi să-i vindec». Dar ferice* de
ochii voştri, pentru că văd; şi de
urechile voastre, pentru că aud.
Pentru că, adevărat vă spun,
mulţi* profeţi şi oameni drepţi au
dorit să vadă ceea ce vedeţi voi
şi n-au văzut; şi să audă ceea ce
auziţi voi şi n-au auzit. Voi deci
ascultaţi parabola semănătorului.
Când aude cineva Cuvântul Împă-
răţiei* şi nu-l înţelege, cel rău vine
şi răpeşte ceea ce a fost semănat
în inima lui; acesta este cel semă-
nat lângă drum. Iar cel semănat pe
locurile stâncoase, acesta este cel
care aude Cuvântul şi îndată îl
primeşte* cu bucurie; dar nu are

*1 Împ.10.1.
2  Cr. 9.1.

*Iov 1.7.
1 Pet. 5.8.

*Ev. 6.4;
10.26.
2 Pet.2.20-22

*Cap. 13.55.
Mc. 6.3.
Ioan 2.12;
7.3,5.
Fap. 1.14.
1 Cor. 9.5.
Gal. 1.19.

*Ioan 15.14.
Gal. 5.6;6.15.
Col. 3.11.
Ev. 2.11.

*Lc. 5.3.
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*Gen. 26.12.

*Cap. 11.15.

*Cap. 11.25;
16.17.
1 Cor. 2.10.
1 Ioan 2.27.

*Cap. 25.29.
Mc. 4.25.
Lc. 8.18;
19.26.

*Is. 6.9.
Ezec. 12.2.
Ioan 12.40.
Fap. 28.26.
Rom. 11.8.
2 Cor.  3.15.

*Ev. 5.11.

*Cap. 16.17.
Lc. 10.23,24.
Ioan 20.29.

*Ev. 11.13.
1 Pet. 1.10.

*Cap. 4.23.

*Is. 58.2.
Ezec.33.32.
Ioan 5.35.
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Duhul
necurat

(Lc. 11.24-26)

Mama şi fraţii
lui Isus

(Mc. 3.31-35;
Lc. 8.19-21)

Parabola
semănătorului
(Mc. 4.1-20;
Lc. 8.4-15)
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rădăcină în el însuşi, ci este numai
pentru un timp; şi când vine necaz
sau persecuţie din cauza Cu-
vântului, îndată se* poticneşte.
Şi cel semănat* între** spini,
acesta este cel care aude Cu-
vântul; şi grija veaculuia acestuiab

şi înşelăciunea bogăţiei înăbuşă
Cuvântul şi el devine neroditor.
Dar cel semănat pe pământul cel
bun, acesta este cel care aude Cu-
vântul şi-l înţelege; care, în adevăr,
rodeşte şi face: unul o sută, altul
şaizeci şi altul treizeci�.

Le-a pus înainte altă parabolă,
spunând: �Împărăţia cerurilor se
aseamănă cu un om care seamă-
nă sămânţă bună în ogorul lui;
dar, în timp ce oamenii dormeau,
vrăjmaşul lui a venit şi a semănat
neghinăc printre grâu şi a plecat.
Iar când a crescut firul şi a făcut
rod, atunci s-a arătat şi neghina.
Şi robii stăpânului casei au venit
şi i-au spus: «Domnule, n-ai
semănat sămânţă bună în ogorul
tău? De unde are atunci neghi-
năd?» Şi el le-a spus: «Un vrăjmaş
a făcut aceasta». Şi robii i-au spus:
«Vrei deci să mergem şi să o
adunăm?» Dar el a spus: «Nu, ca
nu cumva, adunând neghina, să
smulgeţi şi grâul* odată cu ea.
Lăsaţi-le să crească amândouă îm-
preună până la seceriş; şi, la timpul
secerişului, voi spune secerăto-
rilor: culegeţi întâi neghina şi le-
gaţi-o în snopi, ca să fie arsă; iar
grâul adunaţi-l în grânarul meu»�.

Le-a pus înainte altă parabolă,
spunând: �Împărăţia* cerurilor
este asemenea unui grăunte de
muştar, pe care l-a luat un om şi
l-a semănat în ogorul lui: el este,
în adevăr, mai mic decât toate se-
minţele, dar, după ce a crescut,
este mai mare decât verdeţurile
şi se face un copac, astfel încât

păsările cerului vin şi se cuibăresc
în ramurile lui�.

Le-a spus altă parabolă: �Îm-
părăţia cerurilor este asemenea
unui aluat pe care l-a luat o feme-
ie şi l-a ascuns în trei măsuri
de făină, până s-a dospit tot�.

Toate acestea* le-a vorbit Isus
mulţimilor în parabole şi fără
parabolă nu le vorbeae, ca să se
împlinească ce a fost spus prin
profetul care zice: �Îmi voi* des-
chide gura în parabole, voi** rosti
lucruri ascunse de la întemeierea
lumiib�.

Apoi, dând drumul mulţimi-
lor, Elf a intrat în casă; şi ucenicii
Săi au venit la El, spunând:
�Explică-ne parabola neghinei din
ogor�. Iar El, răspunzând, le-a
spusg: �Cel care seamănă sămânţa
bună este Fiul Omului; şi ogorul*
este lumea; şi sămânţa bună, aceş-
tia sunt fiii Împărăţiei; iar neghina
sunt fiii** celui rău; şi vrăjmaşul
care a semănat-o este diavolul; şi
secerişul* este sfârşitul veaculuih;
şi secerătorii sunt îngerii. Deci,
după cum se adună neghina şi se
arde în foc, aşa va fi  la sfârşitul
veaculuii. Fiul Omului va trimite
pe îngerii Săi şi* ei vor aduna din
Împărăţia Sa toate prilejurile de
poticnire şi pe cei care practică
nelegiuirea şi* îi vor arunca în
cuptorul de foc; acolo** va fi plân-
sul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci*
cei drepţi vor străluci ca soarele
în Împărăţia Tatălui lor. Cine are
urechij să audă.

kÎmpărăţia cerurilor este ase-
menea unei comori ascunse în
ogor, pe care un om, găsind-o, a
ascuns-o; şi, de bucuria eil, merge
şi vinde* tot ce are şi cumpără**
ogorul acela.

Din nou, Împărăţia cerurilor
este asemenea unui negustor care
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*Cap. 11.6.
2 Tim. 1.15.

*Cap. 19.23.
Mc. 10.23.
Lc. 18.24.
1 Tim. 6.9.
2 Tim. 4.10.
**Ier. 4.3.

*Cap. 3.12.

*Is. 2.2,3.
Mica 4.1.

*Mc. 4.33;
4.34.

*Ps. 78.2.
**Rom.16.25;
16.26.
1 Cor. 2.7.
Ef. 3.9.
Col. 1.26.

*Cap. 24.14;
28.19.
Mc.16.15,20.
Lc. 24.47.
Rom. 10.18.
Col. 1.6.
**Gen. 3.15.
Ioan 8.44.
Fap. 13.10.
1 Ioan 3.8.
*Ioel 3.13.
Apoc.14.15.

*Cap. 18.7.
2 Pet. 2.12.

*Cap. 3.12.
Apoc. 19.20;
20.10.
**Cap. 8.12.

*Dan. 12.3.
1 Cor. 15.42;
15.43,53.

*Filip. 3.7,8.
**Is. 55.1.
Apoc. 3.18.

a Cu sensul de �curs al evenimentelor�    b Unele ms. omit    c Gr. �zizania�    d Unele ms. �neghina�
e Unele ms. ad. �nimic�    f Unele ms. �Isus�; alte ms. omit    g Unele ms. �a spus�    h Gr. �aion�, perioadă
de timp nedeterminată, având înţeles profetic    i Unele ms. �acestui veac�    j Unele ms. ad. �de auzit�
k Unele ms. ad. �Din nou:�    l Unele  ms. �lui�

Explicarea
parabolei
neghinei

Parabola
comorii
ascunse

Parabola
perlei

Parabola
neghinei

Parabola
grăuntelui de

muştar
(Mc. 4.30-32;
Lc. 13.18-19)

Parabola
aluatului

(Lc. 13.20-21)
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caută perle frumoase; şi, găsinda

o* perlă de mare valoare, a mers
şi a vândut tot ce avea şi a cum-
părat-o.

Din nou, Împărăţia cerurilor
este asemenea unui năvod aruncat
în mare şi care a adunat* de toate;
din care, când s-a umplut, tră-
gându-l pe ţărm şi stând jos, au
adunat în vase pe cele bune şi au
aruncat afară pe cele rele.
Aşa va fi la sfârşitul veacului:
îngerii vor ieşi şi vor despărţi* pe
cei răi din mijlocul celor drepţi;
şi* îi vor arunca în cuptorul de
foc: acolo va fi plânsul şi scrâş-
nirea dinţilor�.

Isus le-a spusb: �Aţi înţeles
toate acestea?� Ei ·I-au spus: �Da,
Doamnec�. Şi El le-a spus: �De
aceea, orice cărturar care a fost
făcut ucenic pentrud Împărăţia
cerurilor este asemenea unui
stăpân al casei care scoate din
comoara lui lucruri noi* şi vechi�.
Şi a fost că, atunci când Isus a

sfârşit parabolele acestea, a plecat
de acolo; şi*, venind în patria Sa,
îi învăţa în sinagoga lor, astfel
încât ei erau uimiţi şi spuneau:
�De unde are Acesta înţelepciu-
nea aceasta şi lucrările de putere?
Nu* este Acesta fiul tâmplarului?
Nu se numeşte mama Lui Maria,
iar fraţii** Lui, Iacov� şi Iosife şi
Simon şi Iuda? Şi surorile Lui, nu
sunt toate la noi? De unde are El
atunci toate acestea?� Şi se potic-
neau* de El. Dar Isus le-a spus:
�Un profet** nu este dispreţuit de-
cât în patria lui şi în casa lui�. Şi
n-a făcut multe lucrări de putere
acolo, din cauza necredinţei lor.

În timpul acela, tetrarhul
Irod a auzit de faima lui Isus; şi
spunea slujitorilor săi: �Acesta
este Ioan Botezătorul; el a înviat
dintre cei morţi şi de aceea lucră-
rile de putere se manifestă prin el�.

Pentru că Irod îl prinsese pe
Ioan şi îl legase şi-l pusese în în-
chisoare, din cauza Irodiadei, so-
ţia fratelui său, Filipc; pentru că
Ioan îi spunea: �Nu-ţi* este per-
mis s-o ai�. Şi, dorind să-l omoa-
re, se temea de mulţime, pentru
că* ei îl considerau profet.
Dar, când s-a sărbătorit ziua
naşteriif lui Irod, fiica Irodiadei a
dansat în mijlocul lor şi a plăcut
lui Irod. De aceea el a promis cu
jurământ să-i dea orice ar cere.
Dar ea, îndemnată de mama ei,
·a spus: �Dă-mi aici, pe o farfurie,
capul lui Ioan Botezătorul�.
Şi împăratul s-a întristat, dar, din
cauza jurămintelor şi a celor care
stăteau la masă împreună cu el, a
poruncit să-i fie dat; şi a trimis şi
a tăiat capul lui Ioan în închisoa-
re. Şi capul lui a fost adus pe o
farfurie şi a fost dat fetei; şi ea l-a
dus mamei sale. Şi ucenicii lui au
venit şi au luat trupul şi l-au în-
mormântat; şi au venit şi au dat de
ştire lui Isus.
Şi Isus, când a auzit*, a plecat

de acolo într-o corabie, spre un
loc pustiu, deoparte; şi mulţimile,
auzind, L-au urmat pe jos, din ce-
tăţi. Şi, ieşind, Elg a văzut o mare
mulţime şi I* s-a făcut milă de ei
şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar
când s-a făcut seară, uceniciih au
venit la El, spunând: �Locul este
pustiu şi timpul deja trecut; dă
drumuli mulţimilor, ca să  mear-
gă în sate şi să-şi cumpere mân-
care�. Dar Isus le-a spus: �N-au
nevoie să meargă; daţi-le voi să
mănânce�. Dar ei ·I-au spus:
�N-avem aici decât cinci pâini şi
doi peşti�. Şi El le-a spus: �Adu-
ceţi-le aici la Mine�. Şi, poruncind
mulţimilor să stea jos pe iarbă şic

luând cele cinci pâini şi cei doi
peşti, privind spre cer, a bine-
cuvântat* şi, frângând pâinile,
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*Pr. 2.4;
3.14,15;
8.10,19.

*Cap. 22.10.

*Cap. 25.32.

*Vers. 42.

*Cânt. 7.13.

*Cap. 2.23.

*Is. 49.7.
Lc. 3.23.
Ioan 6.42.
**Cap.12.46.
�Mc. 15.40.

*Cap. 11.6.
**Ioan 4.44.

*Lev. 18.16;
20.21.

*Cap. 21.26.
Lc. 20.6.

*Cap. 10.23;
12.15.
*Cap. 9.36.

*Cap. 15.36.

a Unele ms. �care, găsind�    b Unele ms. omit �Isus le-a spus�; în greacă verbul este la timpul prezent
c Unele ms. omit    d Sau �în�    e Unele ms. �Iose�; alte ms. �Ioan�    f Unele ms. �Dar, când a venit
sărbătoarea naşterii�    g Unele ms. �Isus�    h Unele ms. ad. �Săi�    i Unele ms. ad. �deci�
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(Mc. 6.1-6;
Lc. 4.16-30)
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 lui Ioan

Botezătorul
(Mc. 6.14-29;
Lc. 3.19-20;

9.7-9)

Prima
înmulţire a

pâinilor
(Mc. 6.30-44;
Lc. 9.10-17;
Ioan 6.1-13)
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le-a dat ucenicilor, şi ucenicii
mulţimilor. Şi toţi au mâncat şi
s-au săturat; şi au ridicat prisosul
de firimituri, douăsprezece coş-
niţea pline. Iar cei care mâncaseră
erau cam cinci mii de bărbaţi, în
afară de femei şi de copii.
Şi îndată Elb i-a obligat pe

ucenicii Săic să intre în corabie şi
să treacă înaintea Lui de cealaltă
parte, până va dad drumul mulţi-
milor. Şi, după ce a date drumul
mulţimilor, S-a suit pe munte,
deoparte, ca să Se roage; şi, când
s-a făcut seară, era singur acolo,
iar corabia era acum în mijlocul
mării, bătută de valuri, pentru că
vântul era împotrivă. Dar, la a
patra strajă din noapte, Elb a
pornit spre  ei, umblând* pe mare.
Şi ucenicii, văzându-L umblând
pe mare, s-au tulburat, spunând:
�Este o nălucăf!�; şi, de frică, au
strigat. Dar Isus le-a vorbit îndată,
spunând: �Îndrăzniţi; Eu sunt, nu
vă temeţi!� Şi Petru, răspunzân-
du-I, a spus: �Doamne, dacă eşti
Tu, porunceşte-mi să vin la Tine
pe ape�. Şi El i-a spus: �Vino!� Şi
Petru, coborând din corabie,
umbla pe ape, ca să vină la Isus.
Dar, văzând vântul puternic, s-a
temut; şi, începând să se afunde,
a strigat, spunând: �Doamne,
scapă-mă!� Şi îndată Isus a întins
mâna şi l-a apucat şi ·i-a spus:
�Puţin-credinciosule, pentru ce
te-ai îndoit?� Şi, când au intratg

ei în corabie, vântul s-a potolit;
iar cei din corabie au venit şi I
s-au* închinat, spunând: �Cu
adevărat eşti Fiu al lui Dum-
nezeu!�
Şi, trecând dincolo, au venit

în ţinutul Ghenezaretului. Şi, când
oamenii din locul acela L-au

recunoscut, au trimis în tot ţinutul
acela şi au adus la El pe toţi aceia
care erau bolnavi; şi Îl rugau ca
numai să-I atingă margineah hainei;
şi toţi câţi* s-au atins au fost
vindecaţi deplin.

Atunci cărturarii şi fariseii din
Ierusalim ·au venit la Isus, spu-
nând: �De ce ucenicii Tăi încalcă
tradiţia* bătrânilori? pentru că nu
îşi spală mâinile când mănâncă
pâine�. Iar El, răspunzând, le-a
spus: �Dar voi, de ce încălcaţi
porunca lui Dumnezeu pentru
tradiţia voastră? Pentru că Dum-
nezeu a poruncit, spunândj: «Ono-
rează* pe tată şi pe mamăk»; şi:
«Cine** vorbeşte de răul pe tată
sau pe mamă să moară negreşitm»;
dar voi spuneţi: «Oricine va spune
tatălui săuc sau mamei: Orice ai
putea folosi de la mine este con-
sacratn lui Dumnezeu!, onu va
onorap nicidecum pe tatăl său
sau pe mama sa»; şi aţi desfiinţat
poruncaq lui Dumnezeu pentru
tradiţia voastră. Făţarnicilor, bine
a profeţit Isaia despre voi, spu-
nând: «Poporul* acestar Mă ono-
rează cu buzele, dar inima luis este
departe de Mine; dar în zadar Mi
se închină ei, învăţând* ca în-
văţături porunci ale oamenilor»�.
Şi, chemând la Sine mulţimea,

le-a spus: �Ascultaţi şi înţelegeţi:
Nu* ceea ce intră în gură întinează
pe omt, ci ceea ce iese din gură,
aceea întinează pe omt�. Atunci
ucenicii Săic, apropiindu-se, ·I-au
spus: �Ştii că fariseii, auzind
cuvântul acestac, s-au poticnit?�
Iar El, răspunzând, a spus: �Ori-
ce* plantă pe care n-a plantat-o
Tatăl Meu cel ceresc va fi dez-
rădăcinată. Lăsaţi-i; sunt* călăuze
oarbe ale orbilor: iar dacă un orb
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Cap. 16.16;
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Mc. 1.1.
Lc. 4.41.
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Rom. 1.4.
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*Cap. 9.20.
Mc. 3.10.
Lc. 6.19.
Fap. 19.12.

*Col. 2.8.

*Ex. 20.12.
Lev. 19.3.
Deut. 5.16.
Pr. 23.22.
Ef. 6.2.
**Ex. 21.17.
Lev. 20.9.
Deut. 27.16.
Pr. 20.20;
30.17.

*Is. 29.13.
Ezec. 33.31.

*Col. 2.18;
2.22.
Tit 1.14.

*Fap. 10.15.
Rom. 14.14;
14.17,20.
1 Tim. 4.4.
Tit 1.15.

*Ioan 15.2.
1 Cor. 3.12.
*Is. 9.16.
Mal. 2.8.
Cap. 23.16.
Lc. 6.39.

a Coş de mână, pentru călătorie, în care poartă un om hrana pentru o zi    b Unele ms. �Isus�    c Unele ms.
omit    d Lit. �va fi dat�    e Unele ms. ad. �deci�    f Gr. �fantasma�    g Unele ms. �s-au suit�    h Sau �ciucurii�
i Sau �ceea ce a fost dat de bătrâni�    j Unele ms. �Pentru că Dumnezeu a spus�    k Unele ms. �pe tatăl tău
şi pe mama ta�    l Sau �blestemă�    m Lit. �de moarte să moară�    n Ebr. �corban� � Lev. 1.2    o Unele ms.
ad. �şi�    p Unele ms. �nu onorează�    q Unele ms. �legea�; alte ms. �Cuvântul�    r Unele ms. ad. �se apropie
de Mine cu gura lor şi�    s Lit. �lor�    t Lit. �omul�
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Isus umblă

pe mare
(Mc. 6.45-52;
Ioan 6.16-21)

Vindecări la
Ghenezaret

(Mc. 6.53-56)

Fariseii şi
tradiţia

(Mc. 7.1-13)

Lucrurile care
întinează

 pe om
(Mc. 7.14-23)
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călăuzeşte pe un orb, amândoi
vor cădea în groapă�. Şi Petru,
răspunzând, I-a spus: �Explică-ne
parabola aceastaa�. Iar Elb a spus:
�Şi* voi sunteţi tot fără pricepe-
re? Încăa nu înţelegeţi că orice*
intră în gură trece în pântece şi se
aruncă în hazna? Dar* ceea ce iese
din gură vine din inimă şi acestea
întinează pe omc. Pentru că* din
inimă ies gânduri rele, ucideri,
adultere, curvii, furturi, mărturii
false, hule; acestea sunt cele care
întinează pe omc; dar a mânca
având mâini nespălate nu înti-
nează pe omc�.
Şi Isus, ieşind de acolo, a

plecat în părţiled Tirului şi
ale Sidonului. Şi, iată, o femeie
canaanită, ieşind din acele ţi-
nuturie, a strigatf, spunându-I: �Ai
milă de mine, Doamne, Fiu al lui
David! Fiica mea este chinuită
rău de un demon�. Dar El nu i-a
răspuns nici un cuvânt. Şi ucenicii
Săi s-au apropiat şi-L rugau,
spunând: �Dă-i drumul, pentru că
strigă după noi�. Dar El, răs-
punzând, a spus*: �Nu sunt trimis
decât la oile pierdute ale casei
lui Israel�. Dar ea a venit şi I
s-a închinat, spunând: �Doamne,
ajută-mă!� Iar El, răspunzând, a
spus: �Nu este bineg să iei pâi-
nea copiilor şi s-o arunci la
căţeih*�. Dar ea a spus: �Da,
Doamne, dar şi căţeii mănâncă
din firimiturile care cad de la
masa stăpânilor lor�. Atunci Isus,
răspunzând, i-a spus: �O, femeie,
mare este credinţa ta; fie-ţi după
cum doreşti!� Şi fiica ei a fost
vindecată din ceasul acela.
Şi Isus*, plecând de acolo, a

venit lângă** Marea Galileii; şi
S-a suit pe munte şi a stat jos
acolo. Şi* mari mulţimi au venit

la El, având cu ei şchiopi, orbi,
muţi, ciungi şi mulţi alţii, şi i-au
aruncat la picioarele Luii şi El i-a
vindecat; astfel că mulţimilej se
minunau văzând pe muţi vorbind,
pe ciungi sănătoşi, kpe şchiopi
umblând şi pe orbi văzând; şi-L
glorificau pe Dumnezeul lui Is-
rael. Dar Isus, chemând la Sine
pe ucenicii Săi, a spus: �Mi-e
milă de mulţime, pentru că stau
deja de trei zile cu Mine şi n-au
ce să mănânce; şi nu vreau să le
dau drumul flămânzi, ca nu cum-
va să leşine pe drum�. Şi uceni-
cii* Săia ·I-au spus: �De unde să
avem noi atâtea pâini în pustiu,
încât să săturăm o mulţime atât
de mare?� Şi Isus ·le-a spus:
�Câte pâini aveţi?� Iar ei au spus:
�Şapte şi câţiva peştişori�. Şi El
a poruncit mulţimilor să se aşeze
pe pământ; şi, luând* cele şapte
pâini şi peştii, a mulţumit**, le-a
frânt şi le-a dat ucenicilor Săia,
şi ucenicii, mulţimii. Şi toţi au
mâncat şi s-au săturat; şi au ri-
dicat prisosul de firimituri, şapte
coşuril pline; iar cei care au
mâncat erau patru mii de bărbaţi,
în afară de femei şi de copii. Şi*,
dând drumul mulţimilor, a intrat
în corabie şi a venit în ţinuturilem

Magdalan.
Şi fariseii* şi saducheii, apro-

piindu-se, I-au cerut, ispitindu-L,
să le arate un semn din cer. Iar El,
răspunzând, le-a spus: �Când se
face seară, voi spuneţi: «Timp bun,
pentru că cerul este roşu»; şi dimi-
neaţa: «Furtună astăzi, pentru că
cerul este roşu-întunecat»; oînfăţi-
şarea cerului ştiţi să o deosebiţi,
dar semnele timpurilor nu le puteţi
deosebi?p O generaţie* rea şi
adulteră cere un semn; şi nu i se
va da un alt semn, decât semnul

*Cap. 16.9.

*1 Cor. 6.13.

*Iac. 3.6.

*Gen. 6.5;
8.21.
Pr. 6.14.
Ier. 17.9.

*Cap. 10.5,6.
Fap. 3.25,26;
13.46.
Rom. 15.8.

*Cap. 7.6.
Filip. 3.2.

*Mc. 7.31.
**Cap. 4.18.
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Lc. 7.22.

*2 Împ. 4.43.

*Cap. 14.19.
**1 Sam. 9.13
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Lc. 11.16;
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a Unele ms. omit    b Unele ms. �Isus�    c Lit. �omul�    d În vecinătatea    e Lit. �hotare�    f Unele ms.
ad. �către El�    g Unele ms. �drept�; alte ms. �potrivit�    h Gr. expresie mai dispreţuitoare decât �câini�
i Unele ms. �lui Isus�    j Unele ms. �mulţimea�    k Unele ms. ad. �şi�    l Coş mai mare, purtat de două
persoane, folosit pentru a transporta peşte    m Lit. �hotarele�    n Unele ms. �Magadan�; alte ms.
�Magdalan�    o Unele ms. ad. �făţarnicilor�    p Unele ms. omit de la �Când� din v.2 până la sfârşitul v.3.
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Femeia
canaanită

(Mc. 7.24-30)

A doua înmul-
ţire a pâinilor

(Mc. 8.1-9)

Aluatul
fariseilor şi al
saducheilor

(Mc. 8.11-21;
Lc. 11.29)
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lui Ionaa�. Şi i-a lăsat şi a plecat.
Şi, când ucenicii Săib au venit

pe celălalt ţărm, uitaseră să ia
pâine. Şi Isus le-a spus: �Vedeţi*
şi fiţi atenţic la aluatul fariseilor
şi al saducheilor�. Şi ei se gândeau
în ei înşişi, spunând: �Pentru că
n-am luat pâine�. Şi Isus, ştiind
aceasta, le-a spusd: �Pentru ce vă
gândiţi în voi înşivă, puţin-cre-
dincioşilor, că nu aţi luat pâine?
Tot nu* înţelegeţi, nici nu vă
amintiţi de cele cinci pâini ale
celor cinci mii şi câte coşniţe aţi
luat? Nici* de cele şapte pâini ale
celor patru mii şi câte coşuri aţi
luat? Cum nu înţelegeţi că nu
despre pâine v-am spus: «Fiţie

atenţi la aluatul fariseilor şi al
saducheilor»?� Atunci au înţeles
că nu le-a spus să fie atenţi la alua-
tul de pâinef, ci la învăţătura fa-
riseilor şi a saducheilor.

Iar când a venit Isus în părţile
Cezareii lui Filip, i-a întrebat pe
ucenicii Săi, spunând: �Cine zic
oamenii că sunt Eu, Fiul Omu-
luig?� Şi ei* au spus: �Unii, Ioan
Botezătorul; iar alţii, Ilie; iar alţii,
Ieremia sau unul dintre profeţi�.
El ·le-a spus: �Dar voi, cine ziceţi
că sunt Eu?� Şi Simon Petru,
răspunzând, a spus: �Tu* eşti
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu�. Şi Isus, răspunzând, i-a spus:
�Ferice de tine, Simone, fiul lui
Iona, pentru că* nu carnea şi sân-
gele ţi-au descoperit aceasta, ci
Tatăl** Meu care este în ceruri.
Şi Eu de asemenea îţi spun că tu*
eşti Petruh şi pe** această stâncăi

voi zidi Adunarea Mea şi� porţile
Locuinţei morţilorj nu o vor învin-
ge. Şi îţi* voi da cheile Împărăţiei
cerurilor; şi orice vei lega pe pă-
mânt va fi legatk în ceruri şi orice
vei dezlega pe pământ va fi dezle-

gatl în ceruri�. Atunci* a poruncit
ucenicilor Săim să nu spună ni-
mănui că El esten Hristosul.

De atunci, Isus a început să le
arate* ucenicilor Săi că El trebuie
să meargă la Ierusalim şi să su-
fere multe de la bătrâni şi de la
preoţii de seamă şi de la cărturari
şi să fie omorât şi a treia zi să
învieze. Şi Petru, luându-L deopar-
te, a început să-L mustre, spunând:
�Dumnezeu să Se îndure de Tine,
Doamne! Nicidecum să nu Ţi se
întâmple aşa cevao!� Dar, întor-
cându-Se, i-a spus lui Petru: �Plea-
că înapoia Mea, Satan*! Tu** eşti
un prilej de poticnire pentru Mine,
pentru că gândurile tale nu sunt la
cele ale lui Dumnezeu, ci la cele
ale oamenilor�. Atunci* Isus le-a spus
ucenicilor Săi: �Dacă vrea cineva
să vină după Mine, să se lepede
de sine însuşi şi să-şi ia crucea şi
să Mă urmeze; pentru că oricine*
va vrea să-şi salveze viaţa o va
pierde; dar oricine îşi va pierde
viaţa pentru Mine o va găsi; căci
ce i-ar folosi unui om dacă ar
câştiga toată lumea şi şi-ar
pierde sufletul? Sau ce* va da un
om în schimb pentru sufletul său?
Pentru că Fiul* Omului va veni în
gloria Tatălui Său, cu** îngerii
Săi, şi� atunci va da fiecăruia
după faptele lui. Adevărat vă spun,
sunt unii dintre cei care stau aici
care nicidecum nu vor gusta moar-
tea până nu vor vedea pe Fiul
Omului venind în Împărăţia Sa�.
Şi, după şase zile, Isus ·i-a luat

cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi
pe Ioan, fratele lui, şi ·i-a dus pe
un munte înalt, deoparte. Şi a fost
transfiguratp înaintea lor şi faţa
Lui a strălucit ca soarele, iar hai-
nele Lui au devenit albe ca lumi-
na. Şi, iată, Moise şi Ilie li s-au

16:5
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*Cap. 14.17.
Ioan 6.9.
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11.27.
Fap. 8.37;
9.20.
Ev. 1.2,5.
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Primul anunţ
al morţii şi al
învierii Sale
(Mc. 8.31-

9.1; Lc. 9.22-
27)

a Unele ms. ad. �profetul�    b Unele ms. omit �Săi�; un singur ms. omite �ucenicii Săi�    c Vegheaţi, ca să
vă păziţi de    d Unele ms. �a spus�    e Unele ms. �Să fiţi�    f Unele ms. �aluatul fariseilor şi al saducheilor�
g Unele ms. �că este Fiul Omului�    h Gr. �petros� sau �o piatră�    i Gr. �petra�    j Gr. �hades�    k Sau �a
fost deja legat�    l Sau �a fost deja dezlegat�    m Unele ms. omit     n Unele ms. ad. �Isus�    o Sau �să nu-Ţi
fie aceasta�    p Sau �S-a schimbat la faţă�

Mărturia lui
Petru despre

Isus
(Mc. 8.27-30;
Lc. 9.18-21)

Transfigurarea
(Mc. 9.2-13;
Lc. 9.28-36)
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arătat, vorbind cu El. Şi Petru,
răspunzând, I-a spus lui Isus:
�Doamne, este bine ca noi să fim
aici; dacă vrei, să facem aici trei
corturia: pentru Tine unul şi pentru
Moise unul şi unul pentru Ilie�.
Pe când* vorbea el încă, iată, un
nor luminosb i-a umbrit; şi iată un
glas din nor, spunând: �Acesta**
este Fiul Meu Preaiubitc în� care
Îmi găsesc plăcerea; de�� El să
ascultaţi!� Şi* ucenicii, auzind, au
căzut cu faţa la pământ şi s-au
temut foarte mult. Şi Isus, apro-
piindu-Se, i-a atins* şi le-a spus:
�Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!�
Şi, ridicându-şi ochii, n-au văzut
pe nimeni, decât pe Isus singur.
Şi, pe când coborau de pe munte,
Isus* le-a poruncit, zicând: �Nu
spuneţi nimănui viziunea, până va
învia Fiul Omului dintre morţi�.
Şi uceniciid L-au întrebat, zi-
când: �Atunci de ce* spun cărtu-
rarii că trebuie să vină întâi Ilie?�
Şi Ele, răspunzând, le-a spusf:
�În adevăr, Ilie vine întâig şi va
restabili* toate. Dar* Eu vă spun
că Ilie a venit deja şi ei nu l-au
cunoscut, ci** i-au făcut ce au
vrut; tot astfel şi� Fiul Omului are
să sufere din partea lor�. Atunci
ucenicii au înţeles că le vorbea
despre Ioan Botezătorul.
Şi, pe când veneau spre mul-

ţime, s-a apropiat de El un om, a
căzut în genunchi înaintea Lui şi
a spus: �Doamne, ai milă de fiul
meu, pentru că este lunatic şi
suferă răuh; pentru că deseori cade
în foc şi deseori în apă. Şi l-am
adus la ucenicii Tăi şi ei n-au
putut să-l vindece�. Şi Isus, răs-
punzând, a spus: �O, generaţie
necredincioasă şi stricată, până
când voi fi cu voi? până când vă

voi îngădui? Aduceţi-l aici la
Mine!� Şi Isus l-a mustrat şi de-
monul a ieşit din el şi băiatul a
fost vindecat din ceasul acela.
Atunci ucenicii, apropiindu-se de
Isus, deoparte, au spus: �Noi de
ce n-am putut să-l scoatem?�
Şi Ele ·le-a spus: �Din cauza ne-
credinţei voastre. Pentru că, ade-
vărat vă spun, dacă* veţi avea
credinţă cât un grăunte de muştar,
veţi zice muntelui acestuia: «Mu-
tă-te de aici acolo!», şi se va
muta; şi nimic nu vă va fi impo-
sibil. Dar acest fel de demoni nu
iese decât prin rugăciune şi post�.i

Şi, pe când* locuiauj ei în Ga-
lileea, Isus le-a spus: �Fiul Omului
va fi dat în mâinile oamenilor; şi ei
Îl vor omorî şi a treia zi va învia�.
Şi ei s-au întristat foarte mult.
Şi, când au venit în Caperna-

um, cei care strângeau didrah-
melek au venit la Petru şi i-au
spus: �Învăţătorul vostru nu plăteş-
te didrahmele?� El ·a spus: �Ba
da!� Şi, când a intrat în casă, Isus
i-a luat-o înainte, spunând: �Ce gân-
deşti, Simone? Împăraţii pămân-
tului de la cine primesc vamă sau
taxă? De la fiii lor, sau de la stră-
ini?� Petrul ·I-a spus: �De la stră-
ini�. Isus i-a zis: �Deci fiii sunt
scutiţi. Dar, ca să nu-i facem să
se poticnească, mergi la mare şi
aruncă o undiţă şi ia primul peşte
care vine; şi, deschizându-i gura,
vei găsi un staterm; ia-l şi dă-li-l
lor pentru Mine şi pentru tine�.

În ceasul acela*, ucenicii au
venit la Isus, spunând: �Cine este
deci mai mare în Împărăţia ce-
rurilor?� Şi Isusn, chemând la
Sine un copilaş, l-a pus în mijlocul
lor şi a spus: �Adevărat vă spun,
dacă* nu vă veţi întoarce şi nu
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*2 Pet. 1.17.
**Cap. 3.17.
Mc. 1.11.
Lc. 3.22.
�Is. 42.1.
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Fap. 3.22,23.
*2 Pet. 1.18.

*Dan. 8.18;
9.21;
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*Cap. 16.20.
Mc. 8.30.

*Mal. 4.5.
Cap. 11.14.

*Mal. 4.6.
Lc. 1.16,17.
Fap. 3.21.
*Cap. 11.14.
**Cap.14.3,10
�Cap. 16.21.

*Cap. 21.21.
Mc. 11.23.
Lc. 17.6.
1 Cor. 12.9;
13.2.

*Cap. 16.21;
20.17.
Mc. 8.31; 10.33
Lc. 9.22;
18.31; 24.6,7.

*Lc. 22.24.
*Ps. 131.2.
Lc. 18.16.
1 Cor. 14.20.
1 Pet. 2.2.
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a Unele ms. �voi face aici trei corturi�; sau  �trei colibe�    b Cuvânt folosit şi referitor la norul care
acoperea şi umplea de glorie Cortul Întâlnirii    cLit. �Fiul Meu cel Preaiubit�    dUnele ms. ad. �Săi�
e Unele ms. �Isus�    f Unele ms. �a spus�    g Unele ms. omit �întâi�; alte ms. pun �întâi� după �va restabili�
h Unele ms. �este într-o stare rea�    i Unele ms. omit v. 21    j Sau �străbăteau�    k Două drahme constituiau
taxa personală anuală pentru templu (cf. Ex. 30.13,16)    l Unele ms. �el�    m Monedă de argint
grecească, echivalentă cu două didrahme    n Unele ms. �El�

18 Mai mare în
Împărăţia
cerurilor

(Mc. 9.33-37;
Lc. 9.46-48)

Vindecarea
unui lunatic

(Mc. 9.14-29;
Lc. 9.37-43)

Taxa pentru
templu

Al doilea anunţ
al morţii şi al
învierii Sale

(Mc. 9.30-32;
Lc. 9.43-45)



MATEI

1016

veţi fi precum copilaşii, nici-
decum nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor. Oricine* deci se va smeri
ca acest copilaş, acela este mai
mare în Împărăţia cerurilor. Şi ori-
cine* va primi un astfel de copilaş
în Numele Meu, pe Mine Mă
primeşte.

Dar oricui va face să se potic-
nească unul singur din aceşti micuţi
care cred în Mine, îi este de folos
să i se atârne de gât o piatră mare
de moarăa şi să fie scufundat în
adânculb mării. Vai de lume, din
cauza prilejurilor* de poticnire;
pentru că trebuie să vină prilejuri
de poticnire; dar vai** de omul
acelac prin care vine prilejul de
poticnire! Şi, dacă* mâna ta
sau piciorul tău te fac să te po-
ticneşti, taie-led şi aruncă-le de la
tine; este mai bine pentru tine să
intri în viaţă ciung sau şchiop,
decât, având două mâini sau două
picioare, să fii aruncat în focul
etern. Şi, dacă ochiul tău te face
să te poticneşti, scoate-l şi arun-
că-l de la tine; este mai bine pen-
tru tine să intri în viaţă cu un
singur ochi, decât, având doi ochi,
să fii aruncat în gheena focului.

Vedeţi să nu dispreţuiţi pe
vreunul din aceşti micuţi; pentru
că vă spun că îngerii* lor, în
ceruri, privesc** neîncetat faţa
Tatălui Meu care este în ceruri.
Pentru că* Fiul Omului a venit să
mântuiască ce era pierdut.e

Ce gândiţi? Dacă un om ar avea o
sută de oi şi una dintre ele s-ar
rătăci, nu merge el şi o caută pe
cea care s-a rătăcit, lăsându-le pe
cele nouăzeci şi nouă pe munţi?
Şi, dacă ar fi să o găsească, ade-
vărat vă spun că se bucură de
ea mai mult decât de cele nouă-
zeci şi nouă care nu s-au rătăcit.
Tot aşa, nu este voiaf Tatălui vos-

tru care este în ceruri ca unul din-
tre aceşti micuţi să piară.

Iar* dacă fratele tău va păcă-
tui împotriva tag, mergi şic mus-
tră-lh între tine şi el singur. Dacă
va asculta de tine, ai** câştigat pe
fratele tău. Dar, dacă nu tec va as-
culta, ia cu tine încă unul sau doi,
ca* «prin gura a doi martori sau a
trei» să fie întărită orice vorbă.
Iar dacă nu va asculta de ei, spu-
ne-l adunării; şi, dacă nu va asculta
nici de adunare, să-ţi* fie ca unul
dintre naţiuni sau vameş. Adevă-
rat vă spun, orice* veţi lega pe pă-
mânt va fi legati în cer; şi orice
veţi dezlega pe pământ va fi dez-
legatj în cer. Din nou vă* spun că,
dacă doi dintre voi se vor învoi
pe pământ asupra oricărui lucru,
orice ar cere, li se va facek** de
la Tatăl Meu care este în ceruri.
Pentru că unde sunt doi sau trei
adunaţi înl Numele Meu, acolo
Eu sunt în mijlocul lor�.

Atunci Petru, venind la El, I-a
spus: �Doamne, de câte ori va pă-
cătui fratele meu împotriva mea,
şi eu îl voi ierta? până* la şapte
ori?� Isus îi spune: �Nu îţi spun
până la şapte ori, ci* până la
şaptezeci de ori câte şapte.

De aceea, Împărăţia cerurilor
se aseamănă cu un împărat care a
vrut să se socotească cu robii săi.
Şi, începând să facă socoteala, i-a
fost adus unul care îi datora zece
mii de talanţi. Dar, neavând cu ce
să plătească, domnul luic a porun-
cit să* fie vânduţi el şi soţia lui şi
copiii luic şi tot ce avea şi să se
plătească datoria. Robulm deci,
căzând la pământ, i s-a închinat,
spunând: «Doamnec, ai răbdare cu
mine şi îţi voi plăti tot». Şi dom-
nul acelui rob, făcându-i-se milă,
i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.
Dar robul acela, ieşind, a găsit pe

18:4

*Cap. 20.27;
23.11.

*Cap. 10.42.

*1 Cor.11.19.
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a Piatră de moară învârtită cu ajutorul unui măgar, mai mare decât piatra de moară învârtită manual
b Unele ms. �adâncurile�    c Unele ms. omit    d Unele ms. �taie-l�    e Unele ms. omit v.11    f Lit. �nu este voie
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unul dintre cei împreună-robi cu
el, care îi datora o sută de dinari.
Şi, apucându-l, îl strângea de gât,
spunând: «Plăteşte-mia ce eşti
datorb!» Deci cel împreună-rob cu
el, căzând la pământ, la picioa-
rele luic, îl ruga, spunând: «Ai
răbdared cu mine şi îţi voi plătie!»
Dar el nu a vrut, ci a mers şi l-a a-
runcat în închisoare, până va plăti
ce datora. Dar cei împreună-robi
cu el, văzând cele întâmplate, s-au
întristat foarte mult şi au venit şi
i-au istorisit domnului lor tot ce se
întâmplase. Atunci domnul lui,
chemându-l la sine, ·i-a spus:
«Rob rău, eu ţi-am iertat toată da-
toria aceea, pentru că m-ai rugat;
n-ar fi trebuit ca şi tu să ai milă
de cel împreună-rob cu tine, după
cum şi eu am avut milă de tine?»
Şi domnul său, mâniindu-se, l-a
predat chinuitorilor, până va plăti
tot ce îi datora. Tot astfel* vă va
face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă
nu veţi ierta, din inimile voastre,
fiecare fratelui săuf�.
Şi a fost că, atunci* când Isus

a sfârşit cuvintele acestea, a ple-
cat din Galileea şi a venit în ţi-
nuturileg Iudeii, dincolo de Iordan.
Şi* mari mulţimi L-au urmat şi
El i-a vindecat acolo.
Şi au venit la El fariseiih, is-

pitindu-L şi spunândi: �Este per-
mis unui om să-şi lase soţia pentru
orice motiv?� Iar El, răspunzând,
a spusj: �Nu aţi citit că* Cel care
i-a făcut, de la început i-a făcutk

bărbat şi femeie, şi a spus: «De
aceea* va lăsa omul pe tatăl său
şi pe mama sa şi se va lipi de
soţia sa şi cei** doi vor fi un sin-
gur trupl»? astfel că nu mai sunt
doi, ci un singur trup; deci ce a

unitm Dumnezeu, omul să nu des-
partă�. Ei ·I-au spus: �Atunci de
ce* a poruncit Moise să-i dea o
carte de despărţire şi să on lase?�
El ·le-a spus: �Din cauza împie-
tririi inimii voastre v-a permis
Moise să vă lăsaţi soţiile, dar de
la început nu a fost aşa. Dar Eu*
vă spun că oricine îşi va lăsa
soţia în afară de motiv de curvie
şi se va căsători cu alta, comite
adulter; şi cine se căsătoreşte cu
una lăsată de bărbat comite adul-
ter�. Ucenicii Săin I-au spusx:
�Dacă* astfel este situaţia omului
cu soţia luin, nu este de foloso să
se căsătorească�. Şi El le-a spus:
�Nu* toţi pot primi cuvântul aces-
ta, ci aceia cărora le este dat; pen-
tru că sunt fameni care au fost năs-
cuţi aşa din pântecele mamei; şi
sunt fameni care au fost făcuţi fa-
meni de către oameni; şi sunt fa-
meni* care singuri s-au făcut
fameni pentru Împărăţia cerurilor.
Cine poate primi, să primească�.

Atunci I-au fost aduşi copilaşi
ca să-Şi punăp mâinile peste ei şi
să Se roage; iar ucenicii i-au
mustrat. Dar Isus a spusj: �Lăsaţi
copilaşii şi nu-i opriţi să vină la
Mine, pentru că Împărăţia ceru-
rilor este a* unora ca ei�. Şi, după
ce Şi-a pusq mâinile peste ei, a
plecat de acolo.
Şi, iată, un om, apropiindu-se,

I-a spus: �Învăţătoruler*, ce bines

să fac ca să am viaţă eternă?�
Şi El i-a zis: �Ce Mă întrebi de-
spre bunătate? Unul singur este
bunt. Dar, dacă vrei să intri în
viaţă, ţine poruncile�. El ·I-a spus:
�Care?� Şi Isus i-a spus: �Să* nu
ucizi, să nu comiţi adulter, să nu
furi, să nu mărturiseşti fals; ono-

*Pr. 21.13.
Cap. 6.12.
Mc. 11.26.
Iac. 2.13.

*Ioan 10.40.
 *Cap. 12.15.

*Gen. 1.27;
5.2.
Mal. 2.15.

*Gen. 2.24.
Ef. 5.31.
**1 Cor. 6.16;
7.2.
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*Deut. 24.1.
Cap. 5.31.

*Cap. 5.32.
Lc. 16.18.
1 Cor. 7.10;
7.11.

*Pr. 21.19.

*1 Cor. 7.2;
7.7,9,17.

*1 Cor. 7.32;
7.34; 9.5,15.

*Cap. 18.3.

*Lc. 10.25.

*Ex. 20.13.
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a Unele ms. �Plăteşte�    b Unele ms. �Plăteşte-mi, dacă (sau �pentru că�) eşti dator�    c Unele ms. omit
�la picioarele lui�    d Lit. �îndelungă-răbdare� (şi în v. 26)    e Unele ms. ad. �tot�    f Unele ms. ad.
�greşelile lor�    g Lit. �hotarele�    h Unele ms. �farisei�    i Unele ms. �spunându-I�    j Unele ms. �le-a spus�
k Sau �Cel care i-a făcut de la început, i-a făcut�    l Lit. �spre o singură carne�    m Lit. �ce a înjugat
împreună�    n Unele ms. omit    o Sau �nu este avantajos�, �nu este convenabil�    p Unele ms. �să pună�
q Unele ms. �a pus�    r Unele ms. �Bunule Învăţător�    s Sau �ce lucru bun�    t Unele ms. �Pentru ce Mă
numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât Unul singur, Dumnezeu�; alte ms. �Unul singur este Cel bun�
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Isus şi bogatul
(Mc. 10.17-31;
Lc. 18.18-30)

19Despre
căsătorie,

divorţ,
necăsătorie

(Mc. 10.1-12)

Isus şi
copilaşii

(Mc. 10.13-16;
Lc. 18.15-17)
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rează* pe tatăl tău şi pe mama
taa; şi să** iubeşti pe aproapele
tău ca pe tine însuţi!� Tânărul
·I-a spus: �Toate acestea le-am
ţinutb; ce-mi mai lipseşte?� Isus
i-a spus: �Dacă vrei să fii desăvâr-
şit, du-te*, vinde ce ai şi dă la să-
raci şi vei avea comoară în cer;
şi vino, urmează-Mă!� Dar tână-
rul, când a auzit cuvântul acesta, a
plecat întristat, pentru că avea mul-
te proprietăţi. Şi Isus le-a spus
ucenicilor Săi: �Adevărat vă spun:
Cu greu* va intra un bogat în Îm-
părăţia cerurilor. Şi din nou vă spun:
Mai uşor este să treacăc o cămilă
printr-o ureche de ac, decât să
intred un bogat în Împărăţia lui
Dumnezeu�. Şi uceniciie, când au
auzit, au fost foarte uimiţi, spu-
nând: �Cine deci poate fi mântuit?�
Dar Isus, privind la ei, le-a spus:
�La oameni, aceasta este imposi-
bil, dar* la Dumnezeu toate sunt
posibile�. Atunci Petru, răspun-
zând, I-a spus: �Iată, noi* am lăsat
toate şi Te-am urmat; ce va fi deci
cu noi?� Şi Isus le-a spus: �Ade-
vărat vă spun că voi, care M-aţi
urmat, când Fiul Omului va şedea
pe tronul Său de glorie, la în-
noireaf tuturor lucrurilor, veţi*
şedea şi voi pe douăsprezece
tronuri, judecând cele douăspre-
zece seminţii ale lui Israel. Şi ori-
cineg a lăsat case, sau fraţi, sau su-
rori, sau tată, sau mamă, sau soţieh,
sau copii, sau ogoare, pentru Nu-
mele Meu, va primi însutiti şi va
moşteni viaţa eternă. Dar* mulţi
din cei dintâi vor fi cei din urmă
şi cei din urmă vor fi cei dintâi.

Pentru că Împărăţia cerurilor
este asemenea unui stăpân al
caseij care a ieşit dis-de-dimi-
neaţă ca să angajeze lucrători

pentru via sa. Şi, învoindu-se cu
lucrătorii pentru un dinar pe zi, i-a
trimis în via sa. Şi, ieşind pe la
ceasul al treileak, a văzut pe alţii
stând în piaţă fără lucru; şi lor
le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi
vă voi da ce este drept». Şi ei
s-au dus. Din nou, ieşind pe la cea-
sul al şaselea şi al nouălea, a fă-
cut la fel. Ieşind iar pe la ceasull

al unsprezecelea, a găsit pe alţii
stândm şi ·le-a spus: «De ce staţi
aici toată ziua fără lucru?» Ei ·i-au
spus: «Pentru că nu ne-a angajat
nimeni». El ·le-a spus: «Mergeţi
şi voi în vie şi veţi primi ce este
dreptn». Dar, când s-a făcut seară,
stăpânul viei ·i-a spus administra-
torului său: «Cheamă pe lucrători
şi dă-le platao, începând de la
cei din urmă, până la cei dintâi».
Şi, când au venit cei de pe la
ceasul al unsprezecelea, au primit
fiecare câte un dinar. Şi, când au
venit cei dintâi, gândeau că vor
primi mai mult şi au primit şi ei
câte un dinar. Şi, când l-au primit,
murmurau împotriva stăpânului
casei, spunând: «Aceştia din urmă
au lucrat un ceas şi i-ai făcut egali
cu noi, care am dus greul zilei şi ar-
şiţa». Dar el, răspunzând, i-a spus
unuia dintre ei: «Prietene, nu te
nedreptăţesc; nu te-ai învoit cu
mine pentru un dinar? Ia ce este
al tău şi pleacă! Dar vreaup să dau
acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi
este permis* să fac ce vreau cu
ale mele? qEste** ochiul tău rău
pentru că eu sunt bun?» Astfel*
vor fi cei din urmă întâi, şi cei din-
tâi în urmă, pentru că** mulţi sunt
chemaţi, dar puţini aleşir�.
Şi* Isus, suindu-Se la Ierusa-

lim, a luat la Sine pe cei doispre-
zece ucenicil deoparte, pe drum,
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*Cap. 15.4.
**Lev.19.18.
Cap. 22.39.
Rom. 13.9.
Gal. 5.14.
Iac. 2.8.
*Cap. 6.20.
Lc. 12.33;
16.9.
Fap. 2.45;
4.34,35.
1 Tim. 6.18;
6.19.

*Cap. 13.22.
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1 Tim. 6.9;
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a Lit. �pe tatăl şi pe mama�; alte ms. �pe tatăl tău şi pe mama�    b Unele ms. ad. �din tinereţea mea�
c Unele ms. �să intre�    d Unele ms. omit �să intre�    e Unele ms. ad. �Săi�    f Renaşterea    g Lit. �oricine
care�    h Unele ms. omit �sau soţie�    i Unele ms. �mult mai mult�    j Lit. �om stăpân de casă�    k Unele
ms. �pe la al treilea ceas�    l Unele ms. omit    m Unele ms. ad. �fără lucru�    n Unele ms. omit �şi veţi primi
ce este drept�    o Unele ms. �dă plata�    p Sau �este voia mea�    q Unele ms. ad. �Sau�    r Unele ms. omit
�pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi�

(20)Parabola
lucrătorilor

viei
Al treilea anunţ

al morţii şi al
învierii

(Mc.10.32-34;
Lc.18.31-34)
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şi le-a spus: �Iată*, ne suim la
Ierusalim şi Fiul Omului va fi
predat preoţilor de seamă şi căr-
turarilor; şi Îl vor condamna la
moarte şi* Îl vor preda naţiunilor
ca să-L batjocorească şi să-L bi-
ciuiască şi să-L răstignească; şi
a treia zi va învia�.

Atunci a venit la El mama
fiilor* lui Zebedei împreună cu fiii
ei, închinându-se şi cerându-I ce-
va. Şi El i-a spus: �Ce vrei?� Ea
·I-a zis: �Spune ca să şadă* aceşti
doi fii ai mei, unul la dreapta Taa

şi altul la stânga Taa, în Împără-
ţia Ta�. Şi Isus, răspunzând, a
spus: �Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să
beţi paharul* pe care îl voi bea
Eub?� Ei ·I-au spus: �Putem�. Şia

El ·le-a zis: �În adevăr*, veţi bea
paharul Meuc, dar a şedea la
dreapta Mea şi la stânga Meaa

nu este al Meu să** dau, ci se va
da acelora pentru care a fost
pregătit de Tatăl Meu�. Şi cei
zece, auzind*, s-au supărat pe cei
doi fraţi. Dar Isus, chemându-i la
Sine, a spus: �Ştiţi că stăpânitorii
naţiunilor domnesc peste ele şi
cei mari exercită autoritate asu-
pra lor. dÎntre* voi nu va fi aşa,
ci oricine** va fie mare între voi
va fif slujitorul vostru; şi* oricine
va fi cel dintâi între voi să fie
robul vostru; după* cum Fiul**
Omului n-a venit ca să I se slu-
jească, ci� ca El să slujească şi
să-Şi�� dea viaţa ca răscumpăra-
re pentru*� mulţi�.
Şi, pe când ieşeau din Ierihon,

o mare mulţime Îl urma. Şi, iată,
doi* orbi, şezând lângă drum,
auzind că trece Isus, au strigat,
spunând: �Ai milă de noi, Doam-
ne, Fiu al lui David!� Iar mulţi-
mea îi mustra, ca să tacă. Dar ei
strigau şi mai tare, spunând: �Ai

milă de noi, Doamne, Fiu al lui
David!� Şi Isus, oprindu-Se, i-a
chemat şi le-a zis: �Ce vreţi să vă
fac?� Ei ·I-au spus: �Doamne, să
ni se deschidă ochii!� Şi Isus, fă-
cându-I-se milă, le-a atins ochii;
şi îndată ochii lor şi-au primit
vedereag; şi L-au urmat.
Şi, când s-au apropiat de Ie-

rusalim şi au venit la Betfaghe,
spre Muntele* Măslinilor, atunci
Isus a trimis doi ucenici, spunân-
du-le: �Mergeţi în satul dinaintea
voastră şi îndată veţi găsi o
măgăriţă legată şi un măgăruş
cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la
Mine. Şi, dacă vă va zice cineva
ceva, veţi spune: «Domnul are
nevoie de ei»; şi îndată îi va
trimite�. Dar aceastah s-a făcut ca
să se împlinească ce a fost spus
prin profetul care zice: �Spuneţi*
fiicei Sionului: «Iată, Împăratul
tău vine la tine blând şi călare
pe măgar, chiar pei măgăruş,
mânzul unei măgăriţej»�. Iar
ucenicii, mergând şi făcând cum
le poruncise Isus, au adus măgări-
ţa şi măgăruşul, şi peste ei au*
pus hainele lor, şi El S-a aşezatk

peste ele. Iar o mare parte din
mulţime şi-a aşternut hainele pe
drum şi alţii* tăiau ramuri din
copaci şi le aşterneau pe drum.
Şi mulţimile care mergeau înain-
tea Luia şi cele care mergeau
după El strigau, spunând: �Osa-
nal* Fiului lui David; binecuvân-
tat** fie Cel care vine în Numele
Domnului; Osana în celem prea-
înalte!� Şi, pe când* intra în
Ierusalim, toată cetatea a fost
pusă în mişcare, spunând: �Cine
este Acesta?� Şi mulţimile spu-
neau: �Acesta este Isus, Pro-
fetul*, Cel din Nazaretul Ga-
lileii�.

*Ioan 12.12.
*Cap. 16.21.

*Cap. 27.2.
Mc. 15.1,16.
Lc. 23.1.
Ioan 18.28.
Fap. 3.13.

*Cap. 4.21.

*Cap. 19.28.

*Cap. 26.39;
26.42.
Mc. 14.36.
Lc. 22.42.
Ioan 18.11.
*Fap. 12.2.
Rom. 8.17.
2 Cor. 1.7.
Apoc. 1.9.
**Cap. 25.34.

*Mc. 10.41.
Lc. 22.24.

*1 Pet. 5.3.
**Cap. 23.11.
Mc. 9.35.
*Cap. 18.4.
*Ioan 13.4.
**Filip. 2.7.
�Lc. 22.27.
Ioan 13.14.
��Is.53.10,11
Dan. 9.24,26.
Ioan 11.51,52
1 Tim. 2.6.
Tit 2.14.
1 Pet. 1.19.
*�Cap.26.28.
Rom.5.15,19.
Ev. 9.28.

*Cap. 9.27.
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a Unele ms. omit    b Unele ms. ad. �şi (alte ms. �sau�) să fiţi botezaţi cu botezul* cu care sunt botezat Eu�
(*Lc. 12.50)   c Unele ms. ad. �şi (alte ms. �sau�) veţi fi botezaţi cu botezul cu care sunt botezat Eu�
d Unele ms. ad. �Dar�    e Sau �ar vrea să fie�    f Sau �să fie�    g Sau �îndată au văzut�; alte ms. �îndată ochii
lor au văzut�    h Unele ms. ad. �toată�    i Lit. �şi pe�; unele ms. omit  �pe�    j Lit. �fiul celei de sub jug�
k Unele ms. �ei L-au aşezat�    l Ebr. �Mântuieşte acum�    m Cerurile
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21Cererea
 mamei fiilor
lui Zebedei

(Mc. 10.35-45)

Doi orbi
vindecaţi

(Mc. 10.46-52;
Lc. 18.35-43)

Intrarea în
Ierusalim

(Mc. 11.1-11;
Lc. 19.28-40;

Ioan 12.12-19)
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Şi Isus a intrat în templula lui
Dumnezeub şi i-a scos afară pe
toţi cei care vindeau şi cumpărau
în templua şi a răsturnat mesele
schimbătorilor* de bani şi scaune-
le celor care vindeau porumbei.
Şi ·le-a spus: �Este scris: «Casa*
Mea va fi numită casă de rugă-
ciune», dar** voi aţi făcutc din ea
«peşteră de tâlhari»�. Şi au venit la
El, în templua, orbi şi şchiopi,
şi El i-a vindecat. Şi, când preo-
ţii de seamă şi cărturarii au văzut
minunile pe care le făcea şi pe
copii strigând în templua şi spu-
nând: �Osana Fiului lui David!�,
s-au indignat; şi I-au zis: �Auzi
ce spun aceştia?� Şi Isus ·le-a
spus: �Da! N-aţi citit niciodată:
«Din* gura pruncilor şi a sugarilor
Ţi-ai pregătit laudă»?� Şi, lăsân-
du-i, a ieşit afară din cetate, spre
Betania*, şi a înnoptat acolo.

Iar dis-de-dimineaţă, pe când
Se întorcea în cetate, a flămânzit;
şi, văzând un smochin lângă drum,
a venit la el şi n-a găsit nimic în
el decât numai frunze. Şi ·i-a zis:
�dSă nu mai fie rod din tine nicio-
dată!� Şi smochinul s-a uscat în-
dată. Şi, când au văzut ucenicii a-
cest lucru, s-au minunat, spunând:
�Cum s-a uscat smochinul îndată?�
Şi Isus, răspunzând, le-a spus:
�Adevărat vă spun, dacă* aveţi cre-
dinţă şi nu** vă îndoiţi, veţi face nu
numai ce s-a făcut smochinului, ci�
chiar dacă aţi zice muntelui acestuia:
«Ridică-te şi aruncă-te în mare», se
va face. Şi toate* câte veţi cere în
rugăciune, crezând, veţi primi�.
Şi, când a venit în templua, pe

când îi învăţa, preoţii de seamă
şi bătrânii poporului s-au apropiat
de El, spunând*: �Cu ce autorita-
tee faci acestea? şi cine Ţi-a dat
autoritatea aceasta?� Şi Isus, răs-
punzând, le-a spus: �Vă voi între-
ba şi Eu un singur lucru şi, dacă

Îmi veţi răspunde, vă voi spune şi
Eu cu ce autoritate fac aceste lu-
cruri: Botezul lui Ioan de unde
era? din cer, sau de la oameni?� Şi
ei se gândeau în ei înşişi, spunând:
�Dacă vom zice: «Din cer», ne va
spune: «Atunci de ce nu l-aţi cre-
zut?» Iar dacă vom zice: «De la
oameni», ne temem de mulţime,
pentru că* toţi îl consideră pe Ioan
profet�. Şi, răspunzând lui Isus,
I-au spus: �Nu ştim�. El, de aseme-
nea, le-a zis: �Nici Eu nu vă spun
cu ce autoritate fac aceste lucruri.

Dar ce gândiţi? Un om avea
doi copii şi, venind la cel dintâi, a
spus: «Copile, du-te astăzi, lucrea-
ză în via meaf». Şi el, răspunzând,
a spus: «Nu vreau»; dar după
aceea, părându-i rău, s-a dus. Şi,
venind la al doilea, a spus la fel;
şi el, răspunzând, a zis: «Eu,
domnule, mă duc», şi nu s-a dus.
Care dintre cei doi a făcut voia
tatălui?� Ei ·I-au spusg: �Cel din-
tâi�. Isus ·le-a spus: �Adevărat*
vă spun că vameşii şi curvele merg
înaintea voastră în Împărăţia
lui Dumnezeu. Pentru că Ioan* a
venit la voi peh calea dreptăţii şi
nu l-aţi crezut, dar** vameşii şi
curvele l-au crezut; iar voi aţi vă-
zut lucrul acesta şi nu v-aţi căit
după aceea, ca să-l credeţi.

Ascultaţi o altă parabolă. Era un
stăpân al caseii care* a plantat o
vie şi a împrejmuit-o cu gard
şi a săpat un teasc în ea şi a zidit
un turn şi a arendat-o unor viti-
cultori şi a plecat** din ţară. Iar
când s-a apropiat timpul roade-
lor, a trimis pe robii săi la viticul-
tori, ca* să primească roadele lui.
Şi viticultorii* au luat pe robii lui,
şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au
omorât şi pe altul l-au ucis cu
pietre. A trimis din nou alţi robi,
mai mulţi decât cei dintâi, şi le-au
făcut la fel. Şi, la urmă, l-a trimis
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*Is. 56.7.
**Ier. 7.11.

*Ps. 8.2.

*Mc. 11.11.
Ioan 11.18.

*Cap. 17.20.
Lc. 17.6.
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la ei pe fiul său, spunând: «Îl vor
respecta pe fiul meu». Dar viticul-
torii, văzând pe fiul, au zis între
ei: «Acesta* este moştenitorul;
veniţi**, să-l omorâm şi să luăm
în stăpânirea moştenirea lui!»
Şi* l-au luat şi l-au scos afară
din vie şi l-au omorât. Deci, când
va veni stăpânul viei, ce va face
el viticultorilor acelora?� Ei ·I-au
spus: �Pe cei răi, îngrozitor îi va
omorî*, iar** via o va arenda altor
viticultori, care îi vor da roadele
la timpul lor�. Isus ·le-a spus:
�N-aţi* citit niciodată în Scripturi:
«Piatra pe care au lepădat-o
ziditorii, aceasta a ajunsb cap de
unghi; aceasta a fost de la Domnul
şi este minunată în ochii noştri»?
De aceea vă spun că* Împărăţia
lui Dumnezeu va fi luată de la voi
şi va fi dată unei naţiuni care va
face roadele ei. Şi cine va* cădea
pe piatra aceasta va** fi sfărâmat;
iar pe acela peste care va cădea
ea, îl va spulbera�. Şi preoţii de
seamă şi fariseii, auzind parabo-
lele Lui, au înţeles că despre ei
vorbeşte. Şi, căutând să-L prindă,
s-au temut de mulţimi, pentru că*
Îl considerau profet.
Şi Isus, răspunzând, le-a vor-

bit* din nou în parabole, spunând:
�Împărăţia cerurilor se aseamănă
cu un împărat care a făcut nuntăc

fiului său; şi a trimis pe robii săi
să cheme pe cei invitaţi la nuntăc.
Şi ei n-au vrut să vină. A trimis
din nou alţi robi, zicând: «Spuneţi
celor invitaţi: Iată, am pregătit
masa mea; boii* mei şi vitele mele
cele îngrăşate sunt înjunghiate şi
toate sunt gata; veniţi la nuntă».
Dar ei, nesocotind aceasta, au
plecat: unul la ogorul lui şi altul
la negustoria lui. Iar ceilalţi,
punând mâna pe robii săi, s-au
purtat rău cu ei şi i-au omorât.
Şi împăratuld s-a mâniat şi, tri-
miţând armatele* sale, i-a omorât

pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.
Atunci ·le-a spus robilor săi: «Nun-
ta este gata, dar cei invitaţi n-au
fost vrednici*. Mergeţi deci la răs-
pântiile drumurilore şi, pe câţi îi
veţi găsi, invitaţi-i la nuntă». Şi
robii aceia au ieşit la drumurie şi
i-au* adunat pe toţi pe care i-au
găsit, şi răi, şi buni, şi sala de
nuntăf s-a umplut cu oaspeţi. Şi
împăratul, intrând să privească
oaspeţii, a văzut acolo un om care
nu era îmbrăcat* în haină de nuntă.
Şi ·i-a spus: «Prietene, cum ai
intrat aici neavând haină de nun-
tă?» Iar el a amuţit. Atunci împă-
ratul le-a spus slujitorilor: «Le-
gaţi-i picioarele şi mâinile şi luaţi-lg

şi aruncaţi-l* în întunericul de afară!
Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor. Pentru că* mulţi sunt
chemaţi, dar puţini aleşi»�.

Atunci fariseii au mers şi s-au
sfătuit cum să-L prindă cu vorba.
Şi ·au trimis la El pe ucenicii lor
cu irodianii, spunând: �Învăţătoru-
le, ştim că eşti adevărat şi că îi
înveţi calea lui Dumnezeu în ade-
văr şi că nu-Ţi pasă de nimeni,
pentru că nu priveşti la înfăţişarea
oamenilor. Spune-ne deci ce gân-
deşti: se cuvine să dăm tribut
Cezarului, sau nu?� Dar Isus, cu-
noscându-le răutatea, a spus: �Pen-
tru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Ară-
taţi-mi moneda pentru tribut�. Şi I-au
adus un dinar. Şi El ·le-a spus: �Ale
cui sunt chipul acesta şi inscripţia?�
Ei ·I-au spus: �Ale Cezarului�. A-
tunci El ·le-a zis: �Daţi* deci Ceza-
rului cele ale Cezarului şi lui Dum-
nezeu cele ale lui Dumnezeu!�
Şi, când au auzit, s-au minunat; şi
L-au lăsat şi au plecat.

În ziua aceea au venit la El
nişte saduchei, care* zic că nu
există înviere; şi L-au întrebat,
spunând: �Învăţătorule, Moise* a
spus: «Dacă va muri cineva ne-
având copii, fratele său să ia în

*Ps. 2.8.
Ev. 1.2.
**Ps. 2.2.
Cap. 26.3,4;
27.1.
Ioan 11.53.
Fap. 4.27.
*Cap. 26.50.
Mc. 14.46.
Lc. 22.54.
Ioan 18.12.
Fap. 2.23.
*Lc. 21.24.
Ev. 2.3.
**Fap. 13.46;
15.7; 18.6;
28.28.
Rom. 10.19;
11.11.
*Ps. 118.22.
Is. 28.16.
Fap. 4.11.
Ef. 2.20.
1 Pet. 2.6,7.

*Cap. 8.12.

*Is. 8.14,15.
Zah. 12.3.
Rom. 9.33.
1 Pet. 2.8.
**Is. 60.12.
Dan. 2.44.

*Vers. 11.
Lc. 7.16.
Ioan 7.40.

*Apoc.19.7,9

*Pr. 9.2,3.

*Dan. 9.26.
Lc. 19.27.
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Col. 3.10,12.
Apoc. 3.4;
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*Cap. 20.16.

*Cap. 17.25.
Rom. 13.7.

*Fap. 23.8.
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a Unele ms. �să avem noi�    b Sau �a fost făcută�    c Lit. �sărbătoare de nuntă�    d Unele ms. ad. �auzind�
e Drumuri mari    f Lit. �şi nunta�    g Unele ms. omit �şi luaţi-l�
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căsătorie pe soţia lui şi să-i ridi-
ce urmaşa fratelui său». Şi erau la
noi şapte fraţi; şi cel dintâi, după
ce s-a căsătorit, a murit; şi, ne-
având urmaş, a lăsat pe soţia lui
fratelui său. În acelaşi fel şi al
doilea, şi al treilea, până la al
şaptelea. Şi la urma tuturor a
murit şi femeia. Deci, la înviere,
căruia dintre cei şapte îi va fi so-
ţie? pentru că toţi au avut-o�. Şi
Isus, răspunzând, le-a spus: �Vă
rătăciţi, necunoscând* Scripturile,
nici puterea lui Dumnezeu. Pentru
că la înviere nici nu se însoară,
nici nu se mărită, ci sunt* ca în-
geriib lui Dumnezeuc în cer. Iar de-
spre învierea morţilor, n-aţi citit
ce vi s-a spus de către Dumnezeu,
care zice: «Eu* sunt Dumnezeul lui
Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacov»? Dumne-
zeud nu este Dumnezeu al celor
morţi, ci al celor vii�. Şi, când
mulţimile au auzit aceasta, au*
fost uimite de învăţătura Lui.

Dar fariseii, auzind că El a
închis gura saducheilor, s-au adu-
nat. Şi unul dintre ei, învăţător al
legii, L-a întrebat, ispitindu-L şi
spunânde: �Învăţătorule, care po-
runcă este cea mare în lege?�
Şi Elf i-a spus: «Să* iubeşti pe
Domnul Dumnezeul tău cu toată
inima ta şi cu tot sufletul tău şi
cu tot cugetulg tău». Aceasta este
porunca cea mare şi cea dintâih.
Şi o a doua asemenea ei este: «Să*
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi». De aceste* două porunci
depind toată legea şi profeţii�.
Şi fariseii fiind adunaţi, Isus

i-a întrebat, spunând: �Ce gândiţi
voi despre Hristos? Al cui fiu
este?� Ei ·I-au spus: �Al lui Da-
vid�. El ·le-a spus: �Cum atunci

David, vorbind în Duh, Îl numeşte
Domn, spunând: «Domnul* a zis
Domnului meu: Şezi la dreapta
Mea până voi pune pe vrăjmaşii
Tăi sub picioarelei Tale»? Deci,
dacă David Îl numeşte Domn,
cum este El fiu al lui?� Şi nimeni*
nu I-a putut răspunde un cuvânt;
nici n-a** îndrăznit cineva, din
ziua aceea, să-L mai întrebe.

Atunci Isus a vorbit mulţimi-
lor şi ucenicilor Săi, spunând: �Pe
scaunul lui Moise s-au aşezat
cărturarii* şi fariseii. Deci toate
câte vă spun ei, faceţi şi ţineţij, dar
nu faceţi după faptele lor, pentru
că ei* spun şi nu fac, cik* leagă
poveri grele şi greu de purtat şi le
pun pe umerii oamenilor, dar ei
nici cu degetul lor nu vor să le
mişte. Şi toate faptele lor le fac*
ca să fie priviţi de oameni; pentru
căl îşi** lăţesc filacteriilem şi îşi
lărgesc marginilen hainelor loro;
şi iubesc*  locul de seamă la mese
şi scaunele de seamă în sinagogi
şi saluturile în pieţe şi să fie nu-
miţi de oameni: Rabip, Rabi; dar
voi* să nu fiţi numiţi Rabi, pen-
tru că** unul singur este Îndru-
mătorulq vostrur; şi voi toţi sun-
teţi fraţi. Şi nu numiţi tatăl vostru
pe nimeni pe pământ, pentru că
Unul singur este Tatăl vostru:
Acela care este în ceruri; nici să
nu vă numiţi îndrumători, pentru
că Unul singur este Îndrumătorul
vostru: Hristosul. Iar cine* este
mai mare între voi va fis slujitorul
vostru. Şi oricine* se va înălţa pe
sine va fi smerit; şi oricine se va
smeri pe sine va fi înălţat.

Dar vai* de voi, cărturari şi
farisei, făţarnicilor! pentru că voi
închideţi Împărăţia cerurilor îna-
intea oamenilor; pentru că nici voi
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nu intraţi, nici pe cei care intră
nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi,
cărturari şi farisei, făţarnicilor!
pentru că* devoraţi casele vădu-
velor şi, de ochii lumii, vă rugaţi
îndelung; de aceea, veţi primi mai
aspră sentinţă.a Vai de voi, căr-
turari şi farisei, făţarnicilor!
pentru că înconjuraţi marea şi
uscatul ca să faceţi un singur
prozelit şi, când s-a făcut,  îl faceţi
fiu al gheenei de două ori mai
mult decât voi. Vai de voi, călău-
ze* oarbe, care spuneţi: «Orici-
ne** va jura pe templub nu este
nimic; dar oricine va jura pe aurul
templuluib este datorc»! Nebuni şi
orbi! pentru că ce este mai mare,
aurul, sau* templulb care sfinţeşte
aurul? Şi: «Oricine va jura pe altar
nu este nimic; dar oricine va jura
pe darul care este deasupra lui
este dator». Nebuni şi orbi!d pentru
că ce este mai mare, darul, sau al-
tarul* care sfinţeşte darul? Deci cine
jură pe altar jură pe el şi pe toate
câte sunt deasupra lui. Şi cine jură
pe templub jură pe el şi pe Cel*
care locuieştee în el. Şi cine jură
pe cer jură pe tronul* lui Dum-
nezeu şi pe Cel care stă pe el. Vai
de voi, cărturari şi farisei, făţar-
nicilor! pentru că* daţi zeciuială
din mentă şi din anason şi din
chimion şi aţi lăsat** deoparte
cele mai grele lucruri ale legii:
judecata şi mila şi credinţa; pe
acestea trebuia să le faceţi, şi
pe acelea să nu le lăsaţi nefăcu-
te. Călăuze oarbe, care strecuraţi
ţânţarul, dar înghiţiţi cămila!
Vai de voi, cărturari şi farisei,
făţarnicilor! pentru că* voi cură-
ţaţi exteriorul paharului şi al
farfuriei, dar în interior sunt pline
de jefuire şi de necumpătaref.
Fariseu orb! curăţă întâi interio-
rul paharului şi al farfuriei, pentru
ca şi exteriorul lor să fie curat.

Vai de voi, cărturari şi farisei,
făţarnicilor! pentru că* sunteţi
ca mormintele văruite, care în
afară se arată frumoase, dar înă-
untru sunt pline de oasele morţilor
şi de orice necurăţie. Aşa şi voi,
în afară vă arătaţi drepţi oame-
nilor, dar înăuntru sunteţi plini de
făţărnicie şi de nelegiuire. Vai de
voi, cărturari şi farisei, făţarni-
cilor! pentru că* voi zidiţi mor-
mintele profeţilor şi împodobiţi
monumentele celor drepţi şi spu-
neţi: «Dacă am fi fost noi în zi-
lele părinţilor noştri, n-am fi fost
părtaşi cu ei la sângele profeţilor».
Astfel dar mărturisiţi despre voi
înşivă că sunteţi* fii ai celor care
i-au omorât pe profeţi; şi voi*
umpleţi măsura părinţilor voştri!
Şerpi, pui* de năpârci! cum veţi
scăpa de judecata gheenei?

De aceea*, iată, Eu trimit la
voi profeţi şi înţelepţi şi cărturari;
şig pe** unii dintre ei îi veţi ucide
şi îi veţi răstigni şi pe� unii din-
tre ei îi veţi biciui în sinagogile
voastre şi-i veţi persecuta din ce-
tate în cetate; ca* să vină asupra
voastră tot sângele nevinovath

vărsat pe pământ, de la** sângele
lui Abel, cel drept, până la sân-
gele� lui Zaharia, fiul lui Bara-
chia, pe care l-aţi omorât între
templub şi altar. Adevărat vă spun,
toate acestea vor veni peste ge-
neraţia aceasta.

Ierusalime*, Ierusalime, ceta-
te care omoară pe profeţi şi**
ucide cu pietre pe cei trimişi la
ea! De câte ori am vrut să� adun
pe copiii tăi cum îşi adună o
găină puii sub�� aripi, şi n-aţi
vrut! Iată, vi se lasă casa pustie.
Pentru că vă spun: Nicidecum nu
Mă veţi mai vedea de acum,
până când veţi zice: «Binecuvân-
tat* fie Cel care vine în Numele
Domnului!»�
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Tit 1.11.
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gă), atunci cei care sunt în Iudeea
să fugă în munţi; cine este pe
acoperiş să nu coboare ca să ia
celeg din casa lui; şi cine este la
câmp să nu se întoarcă înapoi ca
să-şi ia hainah. Dar vai* de cele
însărcinate şi de cele care alăp-
tează în acele zile! Rugaţi-vă însă
ca fuga voastră să nu fie iarna,
nici în sabat; pentru că* atunci va
fi necaz mare, aşa cum nu a fost
de la începutul lumii până acum,
nici nu va mai fi vreodată. Şi,
dacă n-ar fi fost scurtate zilele
acelea, n-ar fi fost mântuită nici o
făpturăi; însă*, datorită celor
aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
Atunci*, dacă cineva vă va spune:
«Iată, aici este Hristosul», sau:
«Aici», să nu credeţi. Pentru că se*
vor ridica falşi Hristoşi şi falşi
profeţi şi vor facej semne mari şi
minuni, ca să amăgească, dacă**
este posibil, chiar pe cei aleşi. Iată,
v-am spus dinainte. Deci, dacă ei
vă spun: «Iată, este în pustiu!», să
nu ieşiţi; «Iată-L în cămăruţe as-
cunsek!», să nu credeţi.

Pentru că*, aşa cum iese ful-
gerul de la răsărit şi se arată până
la apus, aşa va fil venirea Fiului
Omului. Pentru căm oriunde* este
cadavrul, acolo se vor aduna
vulturii. Iar îndată* după necazul
acelor zile, soarele** se va întu-
necat şi luna nu-şi va da lumina
şi stelele vor cădea din cer şi pu-
terile cerurilor vor fi clătinate. Şi
atunci* se va arăta semnul Fiului
Omului în cer şi atunci toate**
seminţiile pământului se vor jeli
şi� vor vedea pe Fiul Omului
venind pe norii cerului cu putere
şi cu glorie mare. Şi* va trimite
pe îngerii Săi cu sunet puternic
de trâmbiţă şi vor strânge pe
aleşii Săi din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor până
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Şi Isus a ieşit şi a plecat de
la templua; şi ucenicii Săi s-au
apropiat ca să-I arate clădirile
templului. Şi El, răspunzând, le-a
spusb: �Nu vedeţi voi toate aces-
tea? Adevărat vă spun*, nu va fi
lăsată aici piatră pe piatră care
nu va fi dărâmată�. Şi, pe când şe-
dea El pe Muntele Măslinilor,
ucenicii au venit la El, deoparte,
spunând: �Spune-ne* când vor fi
acestea şi care este semnul venirii
Tale şi al sfârşitului veaculuic�.
Şi Isus, răspunzând, le-a spus:
�Vedeţi* să nu vă amăgească
cineva! Pentru că* mulţi vor veni
în Numele Meu, spunând: «Eu
sunt Hristosul»; şi vor amăgi pe
mulţi. Şi veţi auzi de războaie şi
de zvonuri de războaie; vedeţi să
nu vă tulburaţi, pentru că toated

trebuie să fie. Dar nu este încă
sfârşitul. Pentru că se va ridica*
naţiune contra naţiune şi împă-
răţie contra împărăţie; şi vor fi
foamete şi epidemiie, şi cutremure
în diferite locuri. Dar toate acestea
vor fi începutul durerilor. Atunci*
vă vor da necazului şi vă vor
ucide; şi veţi fi urâţi de toate
naţiunile pentru Numele Meu.
Şi atunci mulţi se vor* poticni şi
se vor vinde unii pe alţii şi se
vor urî unii pe alţii. Şi mulţi* falşi
profeţi se vor** ridica şi vor
amăgi pe mulţi. Şi, din cauză că
se va înmulţi nelegiuirea, dragos-
tea celor mai mulţi se va răci;
dar* cine rabdă până la sfârşit,
acela va fi mântuit. Şi această
Evanghelie* a Împărăţiei va** fi
predicată în toată lumeaf, spre
mărturie pentru toate naţiunile; şi
atunci va veni sfârşitul.

Când* veţi vedea deci urâciu-
nea pustiirii, despre care s-a spus
prin profetul Daniel**, stând în
loc sfânt (cine� citeşte să înţelea-
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meu întârzie să vinăi», şi va în-
cepe să-i bată pe cei împreu-
nă-robi cu el şi va mânca şi va
beaj cu beţivii, domnul acelui rob
va veni într-o zi în care el nu aş-
teaptă şi într-un ceas pe care nu-l
ştie; şi îl va tăia în două şi îi va rân-
dui partea cu cei făţarnici; acolo*
va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Atunci Împărăţia cerurilor se
va asemăna cu zece fecioare
care, luându-şi candelelek, au ieşit
în întâmpinarea mirelui*. Şi
cinci* dintre ele erau chibzuite, şi
cinci nechibzuitel. Cele nechibzui-
te şi-au luat candelele şi n-au
luat untdelemn cu ele, dar cele
chibzuite au luat untdelemn în
vasele lor, odată cu candelele lor.
Dar mirele întârziind, ele au*
aţipit toate şi au adormit. Dar la
miezul nopţii a fost un* strigăt:
«Iată mirelem, ieşiţi-i în întâm-
pinare!» Atunci toate fecioarele
acelea s-au ridicat şi şi-au* pre-
gătit candelele. Şi cele nechib-
zuite au spus celor chibzuite:
«Daţi-ne din untdelemnul vostru,
pentru că ni se sting candelele».
Dar cele chibzuite le-au răspuns,
zicând: «Nu, ca nu cumva să nu
ne ajungă nici nouă, nici vouă;
nmergeţi mai bine la cei care vând
şi cumpăraţi-vă». Dar, pe când
mergeau ele să cumpere, a venit
mirele; şi cele care erau gata au
intrat cu el la nuntăo şi uşa a
fost* închisă. După aceea au
venitx şi celelalte fecioare, spu-
nând: «Doamne*, Doamne, des-
chide-ne!» Dar el, răspunzând, a
zis: «Adevărat vă spun, nu* vă
cunosc». Vegheaţi* deci, pentru
că nu ştiţi ziua, nici ceasulp.

Pentru că* este ca un om care,
plecând din ţară, i-a chemat pe ro-
bii săi şi le-a încredinţat averea

la cealaltă margine a lor.
Dar de* la smochin învăţaţi pa-

rabola: când ramura lui este deja
fragedă şi dă frunze, cunoaşteţi că**
vara este aproape. Aşa şi voi, când
veţi vedea toate acestea, să ştiţi că
estea aproape, la uşi. Adevărat vă
spun: Nicidecum nu* va trece
această generaţie, până nu vor avea
loc toate acestea. Cerul* şi pământul
vor trece, dar cuvintele Mele nicide-
cum nu vor trece.

Dar despre* ziua aceea şi
despre ceasul acelab, nimeni nu
ştie, nici îngerii cerurilorc, ci
numai** Tatăld. Şi cum au fost
zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea
Fiului Omului. Pentru că, aşa
cum* erau oamenii în zilele
dinainte de potop, mâncând şi
bând, însurându-se şi măritân-
du-se, până în ziua când a intrat
Noe în corabie, şi n-au ştiut până
a venit potopul şi i-a luat pe
toţi, aşa va fi şi venirea Fiului O-
mului. Atunci* doi vor fi la câmp:
unul este luat şi unul este lăsat;
două măcinând la moară: una
este luată şi una este lăsată. Ve-
gheaţi* deci, pentru că nu ştiţi
în care cease vine Domnul vostru.
Dar să ştiţi* aceasta că, dacă ar fi
ştiut stăpânul casei la care strajă
din noapte vine hoţul, ar fi vegheat
şi n-ar fi lăsat să i se spargăf casa.
De aceea* şi voi fiţi gata, pentru
că în ceasul în care nu gândiţi
vine Fiul Omului. Cine este atunci
robul* credincios şi chibzuit, pe
care l-a pus stăpânul săug peste
servitorii săih, ca să le dea hrana
la timp? Fericit* este robul acela
pe care stăpânul lui, când va veni,
îl va găsi făcând aşa. Adevărat
vă spun că* îl va pune peste toată
averea lui. Dar, dacă robul acela
rău va zice în inima lui: «Stăpânul
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lui; şi unuia i-a dat cinci talanţi,
altuia doi şi altuia unul: fiecăruia*
după puterea lui; şi îndată a plecat
din ţară. Şi cel care primise cei
cinci talanţi s-a dus, a lucrat cu ei
şi a câştigata alţi cinci talanţib.
Tot astfel şi cel care primise cei
doi a câştigatc alţi doi. Dar cel
care primise unul s-a dus şi a să-
pat în pământ şi a ascuns banuld

stăpânului său. Şi, după mult timp,
stăpânul robilor acelora vine şi se
socoteşte cu ei. Şi cel care primise
cei cinci talanţi s-a apropiat şi a
adus alţi cinci talanţi, spunând:
«Doamne, mi-ai încredinţat cinci
talanţi; iată, am câştigat alţi cinci
talanţie». fStăpânul său i-a spus:
«Bine, rob bun şi credincios, ai
fost credincios peste* puţine, te
voi pune peste multe; intră în
bucuria** domnului tău». Şi cel
care primiseb cei doi talanţi s-a
apropiat şi el şi a spus: «Doamne,
mi-ai încredinţat doi talanţi; iată,
am câştigat alţi doi talanţie».
Stăpânul său i-a spus: «Bine, rob
bun şi credincios, ai fost cre-
dincios peste puţine, te voi pune
peste multe; intră în bucuria dom-
nului tău». Şi cel care primise un
talant, apropiindu-se şi el, a spus:
«Doamne, te ştiam că eşti om
aspru, care seceri unde n-ai se-
mănat şi aduni de unde n-ai
vânturat; şi, temându-mă, m-am
dus şi am ascuns talantul tău în
pământ; iată, ai ce este al tău».
Şi stăpânul său, răspunzând, i-a
spus: «Rob rău şi leneş, ştiai că
secer unde n-am semănat şi adun
de unde n-am vânturat; se cuve-
nea deci ca tu să depui banuld

meu la schimbătorii de bani şi eu,
venind, aş fi luat ce este al meu
cu dobândă. Luaţi-i deci talantul
şi daţi-l celui care are cei zece
talanţi. Pentru că* oricui are i se
va da şi va avea din belşug, dar
de la cel care nu are, şi ceea ce

are i se va lua. Şi aruncaţi pe ro-
bul nefolositor în* întunericul de
afară. Acolo va fi plânsul şi
scrâşnirea dinţilor».

Dar, când* va venig Fiul
Omului în gloria Sa, şi toţi îngeriih

cu El, atunci va şedea pe tronul
gloriei Sale; şi toate naţiunile vor*
fi adunate înaintea Lui şi** le va
despărţi pe unele de altele, aşa
cum desparte păstorul oile de
capre; şi va pune oile la dreapta
Sa şi caprele la stânga. Atunci
Împăratul va spune celor de la
dreapta Sa: «Veniţi, binecuvân-
taţii Tatălui Meu, moşteniţi*
Împărăţia** pregătită pentru voi
de la întemeierea lumii. Pentru
că* am fost flămând şi Mi-aţi dat
să mănânc; am fost însetat şi
Mi-aţi dat să beau; am fost stră-
in** şi M-aţi primit; dezbrăcat*
şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav
şi M-aţi vizitat; am fost în**
închisoare şi aţi venit la Mine».
Atunci cei drepţi Îi vor răspun-
de, spunând: «Doamne, când
Te-am văzut noi flămând şi Te-am
hrănit? sau însetat şi Ţi-am dat
să bei? Şi când Te-am văzut
noi străin şi Te-am primit? sau
dezbrăcat şi Te-am îmbrăcat?
Şi când Te-am văzut noi bolnav
sau în închisoare şi am venit la
Tine?» Şi Împăratul, răspunzând,
le va zice: «Adevărat vă spun,
întrucât* aţi făcut acestea unuia
dintre aceşti foarte mici fraţi ai
Mei, Mie Mi-aţi făcut». Atunci va
spune şi celor de la stânga: «Ple-
caţi* de la Mine, blestemaţilor,
în** focul etern, pregătit pentru dia-
volul� şi îngerii lui. Pentru că am
fost flămând şi nu Mi-aţi dat să
mănânc; am fost însetat şi nu Mi-aţi
dat să beau; am fost străin şi
nu M-aţi primit; dezbrăcat şi nu
M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în
închisoare şi nu M-aţi vizitat».
Atuncii vor răspunde şi ei, zicând:

25:15
*Rom. 12.6.
1 Cor. 12.7;
12.11,29.
Ef. 4.11.

*Cap. 24.47.
Vers. 34,46.
Lc. 12.44;
22.29,30.
**2Tim.2.12.
Ev. 12.2.
1 Pet. 1.8.

*Cap. 13.12.
Mc. 4.25.
Lc. 8.18;
19.26.
Ioan 15.2.

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15

21

29

*Cap. 8.12;
24.51.

*Zah. 14.5.
Cap. 16.27;
19.28.
Mc. 8.38.
Fap. 1.11.
1 Tes. 4.16.
2 Tes. 1.7.
Iuda 14.
Apoc. 1.7.
*Rom. 14.10.
2 Cor. 5.10.
Apoc. 20.12.
**Ezec.20.38;
34.17,20.
Cap. 13.49.
*Rom. 8.17.
1 Pet. 1.4,9;
3.9.
Apoc. 21.7.
**Cap.20.23.
Mc. 10.40.
1 Cor. 2.9.
Ev. 11.16.
*Is. 58.7.
Ezec. 18.7.
Iac. 1.27.
**Ev. 13.2.
3 Ioan 5.
*Iac.2.15,16.
**2Tim.1.16.

*Pr. 14.31;
19.17.
Cap. 10.42.
Mc. 9.41.
Ev. 6.10.

*Ps. 6.8.
Cap. 7.23.
Lc. 13.27.
**Cap.13.40;
13.42.
�2 Pet. 2.4.
Iuda 6.

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

30

31

32

34

35

36

40

41

a Unele ms. �a făcut�    b Unele ms. omit     c Unele ms. ad. �şi el�    d Sau �argintul�    e Unele ms. ad. �pe
lângă ei�    f Unele ms. ad. �Iar�     g Sau �va fi venit�    h Unele ms. �sfinţii îngeri�    i Unele ms. ad. �Îi�

Judecata
naţiunilor



MATEI

1027

«Doamne, când Te-am văzut noi
flămând, sau însetat, sau străin,
sau dezbrăcat, sau bolnav, sau în
închisoare şi nu Ţi-am slujit?»
Atunci El le va răspunde, zicând:
«Adevărat vă spun, întrucât* n-aţi
făcut unuia dintre aceştia foarte
mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut».
Şi aceştiaa vor* merge la pedeap-
să eternă, iar cei drepţi la viaţă
eternă�.
Şi a fost că, atunci când a

sfârşit Isus toate cuvintele acestea,
a spus ucenicilor Săi: �Ştiţi*
că după două zile este Paştele
şi Fiul Omului va fi datb să fie
răstignit�. Atunci* preoţii de seamăc

şi bătrânii poporului s-au adunat
în curtea palatului marelui preot
care se numea Caiafa; şi au ţinut
sfat împreună, ca să-L prindă pe
Isus prin viclenie şi să-L omoare.
Dar spuneau: �Nu în sărbătoare,
ca să nu fie tulburare în popor�.

Iar* Isus fiind în Betania**, în
casa lui Simon Leprosul, a venit
la El o femeie având un vas de
alabastru cu mir foarte scump şi
l-a turnat pe capul Lui, pe când
stătea la masă. Dar, când au văzut
uceniciid acest lucru, s-au supărat,
spunând: �Pentru ce risipa aceas-
ta? Pentru căe acesta se putea vinde
cu mult şi să se dea săracilor�. Dar
Isus, cunoscând aceasta, le-a spus:
�De ce faceţi supărare femeii? Pen-
tru că ea a făcut o lucrare bună
faţă de Mine. Pentru că* pe săraci
întotdeauna îi aveţi cu voi, dar**
pe Mine nu Mă aveţi întotdeauna.
Pentru că ea, turnând acest mir
pe trupul Meu, a făcut-o pentru
înmormântarea Mea. Adevărat vă
spun, oriunde va fi predicată
Evanghelia aceasta, în toată lu-
mea, se va vorbi şi despre ce a
făcut femeia aceasta, spre amin-
tirea ei�.

Atunci* unul din cei doispre-
zece, cel numit Iuda** Iscariotea-
nul, a mers la preoţii de seamă şi
le-a spus: �Ce* vreţi să-mi daţi,
şi eu vi-L voi preda?� Şi ei i-au
hotărâtf treizeci de arginţi. Şi de
atunci căuta o ocazie potrivită ca
să-L predea.

Iar în* cea dintâi zi a Azime-
lor, ucenicii au venit la Isus, spu-
nândg: �Unde vrei să-Ţi pregătim
să mănânci paştele?� Şi El a
spus: �Mergeţi în cetate la cutare
om şi spuneţi-i: «Învăţătorul zice:
Timpul Meu este aproape; voi
faceh Paştele în casa tai, cu uce-
nicii Mei»�. Şi ucenicii au făcut
cum le poruncise Isus şi au pre-
gătit paştele.
Şi, când s-a făcut seară, El a

stat la masă cu cei doisprezecej.
Şi, pe când mâncau, El a zis:
�Adevărat vă spun că unul dintre
voi Mă va preda�. Şi ei, întristân-
du-se foarte mult, au început să-I
spună fiecare: �Nu cumva sunt
eu, Doamne?� Iar El, răspunzând,
a spus: �Cel* care a înmuiatk cu
Mine mâna în farfurie, acela Mă
va preda. Fiul Omului Se duce, în
adevăr, după cum* este scris de-
spre El; dar vai** de omul acela
prin care este vândut Fiul Omului!
Bine ar fi fost  pentru omul acela
dacă nu s-ar fi născut�. Şi Iuda, cel
care L-a predat, răspunzând,
I-a zis: �Nu cumva sunt eu, Rabi?�
El ·i-a spus: �Tu ai zis�.
Şi, pe când mâncau ei, Isus,

luând* pâinel şi binecuvântândm,
a frânt-o şi a dat-o ucenicilor şi a
spus: �Luaţi, mâncaţi; acesta** este
trupul Meu�. Şi, luând paharuln şi
mulţumind, le-a dat, spunând:
�Beţi toţi din el; pentru că acesta*
este sângele Meu, al** noului le-
gământo, cel care se varsă pentru�
mulţi spre iertarea păcatelor. Dar
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*Pr. 14.31;
17.5.
Zah. 2.8.
Fap. 9.5.

*Dan. 12.2.
Ioan 5.29.
Rom. 2.7,8.

*Ioan 13.1.

*Ps. 2.2.
Ioan 11.47.
Fap. 4.25;
4.26.

*Ioan 11.1,2;
**Cap.21.17.

*Deut. 15.11.
Ioan 12.8.
**Cap.18.20;
28.20.
Ioan 13.33;
14.19;
16.5,28;
17.11.

*Ioan13.2,30
**Cap. 10.4.
*Zah. 11.12.
Cap. 27.3.

*Ex. 12.6,18.

*Ps. 41.9.

*Ps. 22.
Is. 53.
Dan. 9.26.
Mc. 9.12.
Lc. 24.25;
24.26,46.
Fap. 17.2,3;
26.22,23.
1 Cor. 15.3.
**Ioan 17.12

*1 Cor.11.
23-25.
**1Cor.10.16
*Ex. 24.8.
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**Ier. 31.31.
�Cap. 20.28.
Rom. 3.15.
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26:29
Trădarea lui

Iuda
(Mc. 14.10-11;

Lc. 22.3-6)

a Cei de la stânga    b Lit. �este predat�    c Unele ms. ad. �şi cărturarii�    d Unele ms. ad. �Săi�    e Unele
ms. ad. �mirul�    f Sau �cântărit�    g Unele ms. �spunându-I�    h Unele ms. �fac�    i Unele ms. �la tine�
j Unele ms. ad. �ucenici�    k Sau �înmoaie�    l Unele ms. �pâinea�    m Sau �mulţumind�    n Unele ms. �un
pahar�  o Unele ms. �al legământului�

26

Descoperirea
trădătorului

(Mc. 14.17-21;
Lc. 22.21-23;

Ioan 13.21-30)

Ungerea lui
Isus la
Betania

(Mc. 14.3-9;
Ioan 12.1-8)

Sărbătorirea
Paştelui

(Mc.14.12-21;
Lc. 22.7-13;
22. 21-23;

Ioan 13.21-30)
Sfat împotriva

lui Isus
(Mc. 14.1-2;
Lc. 22.1-2;

Ioan 11.45-53)

Instituirea
Cinei Domnului
(Mc. 14.22-25;
Lc. 22.15-20;

 1 Cor. 11.23-25)
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vă spun că de acum nicidecum nu
voi bea din acest rod al viţei,
până* în ziua aceea când îl voi bea
cu voi noua, în Împărăţia Tatălui
Meu�. Şi, după ce* au cântat o
cântare de laudăb, au ieşit spre
Muntele Măslinilor.

Atunci Isus ·le-a spus: �În noap-
tea aceasta toţi* vă veţi** poticni
de Mine, pentru că este scris: «Voi
bate� păstorul şi oile turmei se vor
risipi». Dar, după învierea Mea,
voi* merge înaintea voastră în
Galileea�. Şi Petru, răspunzând, I-a
spus: �Dacăc toţi se vor poticni de
Tine, eu niciodată nu mă voi potic-
ni�. Isus i-a zis: �Adevărat îţi spun
că, în noaptea aceasta, mai înainte
de a cânta cocoşuld, de trei ori Mă
vei tăgădui�. Petru ·I-a spus: �Chiar
dacă ar trebui să mor împreună cu
Tine, nicidecum nu Te voi tăgădui�.
Şi toţi ucenicii spuneau la fel.

Atunci* Isus ·a venit cu ei
într-un loc numit Ghetsimani şi
·le-a spus ucenicilore: �Şedeţi aici
până voi merge să Mă rog acolo�.
Şi, luând cu Sine pe Petru şi pe*
cei doi fii ai lui Zebedei, a început
să Se întristeze şi să Se tulbure
adânc. Atunci Elf ·le-a spus: �Su-
fletul Meu este foarte întristat*,
până la moarte; rămâneţi aici şi
vegheaţi împreună cu Mine�. Şi,
mergând puţin mai înainte, a căzut
cu faţa la pământ, rugându-Se* şi
spunând: �Tatăl Meu, dacă este
posibil, să treacă** de la Mine
paharul acesta; însă nu� cum vreau
Eu, ci cum vrei Tu�. Şi ·a venit la
ucenici şi ·i-a găsit dormind şi ·i-a
spus lui Petru: �Aşa, n-aţi fost în
stare un singur ceas să vegheaţi
împreună cu Mine? Vegheaţi* şi
rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită;
duhul, în adevăr, este plin de râvnăg,
dar carnea, fără putere�. Mergând

din nou, a doua oară, Se ruga, spu-
nând: �Tatăl Meu, dacă nu se poate
să treacăh acestai fără să-l beau, fa-
că-se voia Ta�. Şi, venind, i-a găsitj

din nouk dormind, pentru că ochii
le erau îngreuiaţi. Şi, lăsându-i, a
mers din nou şi S-a rugat a treia
oară, spunând acelaşi cuvânt.
Atunci ·a venit la ucenicil şi ·le-a
spus: �Dormiţi de acum şi odih-
niţi-vă; iată, s-a apropiat ceasul, şi
Fiul Omului este dat în mâinile pă-
cătoşilor. Ridicaţi-vă, să mergem!
Iată, s-a apropiat cel care Mă vinde�.
Şi, pe când* vorbea El încă,

iată, a venit Iuda, unul din cei doi-
sprezece, şi cu el o mare mulţime
cu săbii şi cu ciomege, de la preo-
ţii de seamă şi de la bătrânii po-
porului. Iar cel care L-a vândut le
dăduse un semn, spunând: �Pe
care-L voi săruta, Acela este; a-
pucaţi-L!� Şi îndată, apropiin-
du-se de Isus, a spus: �Salutarem,
Rabi!�; şi L-a* sărutat multn. Dar
Isus i-a spus: �Prietene, pentru ce
ai venit?� Atunci ei, apropiin-
du-se, au pus mâinile pe Isus şi
L-au apucat. Şi, iată, unul dintre
cei care erau cu Isus a întins
mâna, şi-a scos sabia şi, lovind pe
robul marelui preot, i-a tăiat ure-
chea. Atunci Isus ·i-a spus: �Pu-
ne-ţi sabia la locul ei, pentru că*
toţi cei care iau sabia, de sabie vor
pieri. Sau gândeşti că nu pot să
rog acum pe Tatăl Meu, şi să-Mi
pună la îndemână mai* mult de
douăsprezece legiuni de îngeri?
Atunci cum se vor împlini Scrip-
turile, care zic că* aşa trebuie să
fie?� În ceasul acela, Isus a spus
mulţimilor: �Aţi ieşit ca împotriva
unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege,
ca să Mă prindeţi? În fiecare zi
şedeam cu voio învăţându-vă în
templup şi nu M-aţi prins. Dar

26:30
*Fap. 10.41.

*Mc. 14.26.

*Ioan 16.32.
**Cap. 11.6.
�Zah. 13.7.
*Cap. 28.7;
28.10,16.
Mc. 16.7.

*Ioan 18.1.

*Cap. 4.21.

*Ioan 12.27.

*Ev. 5.7.
**Cap.20.22.
�Ioan 5.30;
6.38.
Filip. 2.8.

*Mc. 13.33.
Ef. 6.18.
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a Nu din nou, ci într-un fel nou    b Un psalm    c Unele ms. �Chiar dacă�    d Lit. �cocoş� (şi în v.74, 75)
e Unele ms. ad. �Săi�    f Unele ms. �Isus�    g Lit. �gata�    h Unele ms. ad. �de la Mine�    i Unele ms.
�acest pahar�    j Unele ms. �îi găseşte�    k Unele ms. �Şi, venind din nou, i-a găsit�    l Unele ms. �ucenicii
Săi�    m Lit. �Bucură-Te�, formulă prescurtată de salut; aici cu sens dispreţuitor    

n Sau �L-a acoperit cu
sărutări�    o Unele ms. omit �cu voi�    p Gr. �hieron�

Înştiinţarea
ucenicilor

(Mc. 14.27-31;
Lc. 22.31-34;

Ioan 13.36-38)

Ghetsimani
(Mc. 14.32-42;
Lc. 22.39-46)

Arestarea
lui Isus

(Mc. 14.43-50;
Lc. 22.47-53;
Ioan 18.3-11)
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toate acestea au avut loc ca să
se împlinească Scripturile* profe-
ţilor�. Atunci** toţi ucenicii L-au
părăsit şi au fugit.

Iar cei care-L apucaseră pe Isus
L-au dus la Caiafa, marele preot,
unde erau adunaţi cărturarii şi
bătrânii. Şi Petru Îl urma de de-
parte până la curtea marelui preot
şi, intrând înăuntru, şedea cu slu-
jitorii, ca să vadă sfârşitul. Şi pre-
oţii de seamă şi bătrâniia şi tot
sinedriul căutau mărturie falsă
împotriva lui Isus, ca să-L omoare.
Şi n-au găsit nici unab, deşi au ve-
nit mulţi* martori falşi. Dar la urmă
au venit doi** martori falşi şi au
spus: �Acesta a zis: «Eu pot* să dă-
râm templulc lui Dumnezeu şi în
trei zile să-l zidesc»�. Şi marele
preot, ridicându-se, I-a spus: �Nu
răspunzi nimic? Ce mărturisesc
aceştia împotriva Ta?� Dar Isus*
tăcea. Şi marele preot, răspunzând,
I-a spus: �Te** jur pe Dumnezeul
cel viu, să ne spui dacă Tu eşti
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu�.
Isus ·i-a spus: �Tu ai zis. Mai
mult, vă spun: de* acum veţi vedea
pe Fiul Omului şezând** la dreapta
puterii şi venind pe norii cerului�.
Atunci* marele preot şi-a sfâşiat
hainele, zicând: �A hulit! Ce nevo-
ie mai avem de martori? Iată, acum
aţi auzit hulad. Ce gândiţi?� Şi ei,
răspunzând, au spus*: �Este vino-
vat de moarte!� Atunci* L-au
scuipat în faţă şi L-au bătut cu
pumnii şi unii L-au** pălmuite,
spunând: �Profeţeşte-ne, Hristoa-
se, cine este cel care Te-a lovit?�

Dar Petru şedea afară, în cur-
tea palatului; şi o servitoare a
venit la el, spunând: �Şi tu erai
cu Isus Galileeanul�. Dar el a tă-
găduit înaintea tuturorf, spunând:
�Nu ştiu ce zici�. Şi, când a ieşit
în pridvor, l-a văzut alta şi ·a spus

*Plân. 4.20.
Vers. 54.
**Ioan 18.15.

*Ps. 27.12;
35.11.
Mc. 14.55.
Fap. 6.13.
**Deut.19.15
*Cap. 27.40.
Ioan 2.19.

*Is. 53.7.
Cap.27.12,14
**Lev. 5.1.
1 Sam.14.24;
14.26.
*Dan. 7.13.
Cap. 16.27;
24.30; 25.31.
Lc. 21.27.
Ioan 1.51.
Rom. 14.10.
1 Tes. 4.16.
Apoc. 1.7.
**Ps. 110.1.
Fap. 7.55.
*2Împ.18.37;
19.1.

*Lev. 24.16.
Ioan 19.7.
*Is. 50.6;
53.3.
Cap. 27.30.
**Ioan 19.3.
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27:10

a Unele ms. omit �şi bătrânii�    b Unele ms. ad. �şi�, repetând �n-au găsit  nici una� după �falşi�
c Gr. �naos�, templul propriu-zis    d Unele ms. ad. �Lui�    e Sau �L-au lovit cu nuiele�    f Unele ms.
�înaintea lor, a tuturor�    g Unele ms. ad. �îi�    h Sau �cu privire la�    i Unele ms. omit   j Sau �să-i aruncăm�
k Gr. �corban�    l Sau �au luat�    m Unele ms. �i-au dat�

celor de acolo: �Şi acesta era cu
Isus Nazarineanul�. Şi din nou el
a tăgăduit cu jurământ: �Nu cu-
nosc pe Omul acesta�. Şi puţin
după aceea, cei care stăteau acolo
au venit şi i-au spus lui Petru: �Cu
adevărat şi tu eşti dintre ei, pentru
că şi vorbirea ta te dă pe faţă�.
Atunci el a început să se blesteme
şi să se jure: �Nu cunosc pe Omul
acesta�. Şi îndată a cântat cocoşul.
Şi Petru şi-a adus aminte de cu-
vântul lui Isus, careg spusese:
�Mai înainte* de a cânta cocoşul,
de trei ori Mă vei tăgădui�. Şi a
ieşit afară şi a plâns cu amar.
Şi, când s-a făcut dimineaţă,

toţi* preoţii de seamă şi bătrânii
poporului au ţinut sfat împotrivah

lui Isus, ca să-L omoare. Şi, le-
gându-L, L-au dus şi L-au dat în
mâna lui Ponţiui Pilat, guverna-
torul*.

Atunci* lui Iuda, care L-a vân-
dut, văzând că a fost condamnat,
i-a părut rău şi a restituit cei trei-
zeci de arginţi preoţilor de seamă
şi bătrânilor, spunând: �Am păcă-
tuit, dând sânge nevinovat�. Dar
ei i-au spus: �Ce ne pasă nouă? Te
priveşte!� Şi el, aruncând arginţii
în templuc, a plecat; şi* s-a dus şi
s-a spânzurat. Şi preoţii de seamă
au luat arginţii şi au spus: �Nu
este permis să-i punemj în vis-
tieriek, pentru că sunt preţ de
sânge�. Şi, ţinând sfat, au cumpărat
cu ei �Ogorul olarului�, ca loc de
înmormântare pentru străini. De
aceea, ogorul* acela a fost numit
�Ogorul sângelui�, până astăzi.
Atunci s-a împlinit ce a fost spus
prin profetul Ieremia, care zice: �Şi
am luatl cei treizeci de arginţi, pre-
ţul Celui preţuit, pe care L-au*
preţuit unii din fiii lui Israel, şi i-am
datm pentru «Ogorul olarului», după
cum mi-a poruncit Domnul�.

Judecata
înaintea

sinedriului
(Mc. 14.53-65;
Lc. 22.54,55;

22.63-71;
Ioan 18.12,13;
18.19-24)

Tăgăduirea
lui Petru

(Mc. 14.66-72;
Lc. 22.56-62;

Ioan 18.15-18;
18.25-27)

27 Isus dus la Pilat
(Mc. 15.1;
Lc. 23.1;

Ioan 18.28-38)

Sinuciderea
lui Iuda

(Fap. 1.16-19)
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Iar Isus stătea înaintea guver-
natorului; şi guvernatorul L-a în-
trebat, spunând: �Tu eşti Împăratul
iudeilor?� Şi Isus i-a spus*: �Tu
zici�. Şi, când era acuzat de preo-
ţii de seamă şi de bătrâni, nu
răspundea nimic*. Atunci Pilat ·I-a
spus: �Nu auzi* câte mărturisesc
ei împotriva Ta?� Şi El nu i-a
răspuns nici măcar un singur cu-
vânt, încât guvernatorul se mira
foarte mult. Şi, la sărbătoare, gu-
vernatorul obişnuia să elibereze
mulţimii un întemniţat, pe care-l
voiau ei. Şi aveau atunci un în-
temniţat vestit, numit Baraba.
Ei deci fiind adunaţi împreună,
Pilat le-a spus: �Pe care vreţi să
vi-l eliberez, pe Baraba, sau pe
Isus, Cel numit Hristos?� pentru că
ştia că din invidie Îl dăduseră în
mâna lui. Iar pe când stătea el pe
scaun la judecată, soţia lui a trimis
la el, spunând: �Să n-ai nimic a
face cu Omul Acela drept, pentru
că am suferit mult astăzi
în vis pentru El�. Dar preoţii* de
seamă şi bătrânii au convins mul-
ţimile să ceară pe Baraba, iar
pe Isus să-L omoare. Şi guverna-
torul, răspunzând, le-a spus: �Pe
care din cei doi vreţi să vi-l eli-
berez?� Şi ei au spus: �Pe Baraba!�
Pilat ·le-a spus: �Ce să fac deci
cu Isus, care Se numeşte Hristos?�
Ei toţi ·i-aua spus: �Să fie răstig-
nit!� Şi elb a spus: �Dar ce rău a
făcut?� Iar ei şi mai tare strigau,
spunând: �Să fie răstignit!� Şi Pi-
lat, văzând că nimic nu foloseşte,
ci se face mai mare tulburare, a
luat* apă, şi-a spălat mâinile îna-
intea mulţimii şi a spus: �Sunt
nevinovat de sângelec acestui
Drept. Vă priveşte!� Şi tot popo-
rul, răspunzând, a spus: �Sângele*

Lui fie asupra noastră şi asupra co-
piilor noştri!� Atunci le-a eliberat
pe Baraba, iar pe Isus, după ce L-a
biciuit*, L-a dat ca să fie răstignit.

Atunci ostaşii guvernatorului,
luând pe Isus cu ei în pretoriud,
au adunat în jurul Lui toată ceatae;
şi, dezbrăcându-L de haina Lui,
L-au* îmbrăcat cuf o mantie sta-
cojie. Şi, împletind* o cunună de
spini, I-au pus-o pe cap, şi o tres-
tie în mâna dreaptă. Şi îngenun-
cheau înaintea Lui şi îşi băteau
joc de El, spunând: �Salutareg,
Împărate al iudeilor!� Şi, scui-
pându-L*, luau trestia şi-L băteau
peste cap. Şi, după ce şi-au bătut
joc de El, L-au dezbrăcat de
mantie şi L-au îmbrăcat cu hai-
nele Lui şi* L-au dus să-L răstig-
nească.
Şi, pe când* ieşeau, au găsit

un om, un cirenean, cu numele
Simon; pe el l-au obligat să
meargă cu ei, ca să-I ducă crucea.
Şi, venind la un loc numit Gol-
gota, care înseamnăh �Locul Că-
păţânii�, I-au* dat să bea oţeti

amestecat cu fiere; şi, gustând,
n-a vrut să bea. Şi, după ce L-au
răstignit, au împărţit* hainele Lui
între ei, aruncând sorţij. Şi*, stând
jos, Îl păzeau acolo. Şi au pus
deasupra capului Său acuzaţia
Lui scrisă: �Acesta este Isus, Împă-
ratul iudeilor�. Atunci ·au fost răs-
tigniţi împreună* cu El doi tâlhari,
unul la dreapta şi unul la stânga.
Iar trecătorii* Îl huleau, dând din
capk şi spunând: �Tu*, Cel care
dărâmi templull şi îl zideşti în trei
zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!
Dacă** eşti Fiu al lui Dumnezeu,
coboară de pe cruce!� Şim la fel
şi preoţiin de seamă, bătându-şi
joc de El, cu cărturarii şi cu

27:11

*1 Tim.6.13.
*Cap. 26.63.
Ioan 19.9.
*Cap. 26.62.
Ioan 19.10.

*Mc. 15.11.
Lc. 23.18.
Ioan 18.40.
Fap. 3.14.

*Deut. 21.6.
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Ios. 2.19.
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1 Împ. 2.32.
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20

24

25

*Is. 53.5.

*Lc. 23.11.

*Ps. 69.19.
Is. 53.3.

*Is. 50.6.
Cap. 26.67.

*Is. 53.7.

*Num. 15.35.
1 Împ. 21.13.
Fap. 7.58.
Ev. 13.12.
*Ps. 69.21.
Vers. 48.

*Ps. 22.18.

*Vers. 54.

*Is. 53.12.

*Ps. 22.7;
109.25.
*Cap. 26.61.
Ioan 2.19.
**Cap.26.63.

26

27

28

29
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31

32

33

34

35

36
37

38

39
40

41

26

28

29

30

31

32

34

35

36

38

39

40

a Unele ms. �au�    b Unele ms. �guvernatorul�    c Unele ms. ad. �acesta� şi omit �acestui Drept�    d Sala
în care judeca guvernatorul roman    e Lit. �cohorta�    f Lit. �I-au pus împrejur�     g Lit. �Bucură-Te�,
formulă prescurtată de salut; aici cu sens dispreţuitor    h Lit. �se numeşte�    i Unele ms. �vin�; băutura
ostaşilor romani era vinul acrit    j Unele ms. ad. �ca să se împlinească  ce a fost spus prin profetul: «Au
împărţit hainele mele între ei şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi»�    k Lit. �clătinându-şi capetele�    l Gr.
�naos�, templul propriu-zis    m Unele ms. omit �Şi�    n Unele ms. �La fel preoţii�

Isus batjocorit
de ostaşi

(Mc. 15.16-20;
Ioan 19.2-3)

Judecata
înaintea
 lui Pilat

(Mc. 15.2-15;
Lc. 23.2-7;
23.13-25;

 Ioan 18.28-40;
19.1-16)

Răstignirea
(Mc. 15.21-32;
Lc. 23.26-35;

Ioan 19.17-24)
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bătrâniia, spuneau: �Pe alţii
i-a mântuit, pe Sine Însuşi nu Se
poate mântui! bEste Împăratul lui
Israel: să coboare acum de pe
cruce şi vom crede în Elc! S-a* în-
crezut în Dumnezeu: să-L scape
acum, dacă-L vrea! Pentru că a
spus: «Sunt Fiu al lui Dumnezeu»�.
Şi tâlharii care fuseseră răstig-
niţi împreună cu El Îi aruncau
aceleaşi* insulted.

Iar de la* ceasul al şaselea s-a
făcut întuneric peste toată ţarae

până la ceasul al nouălea. Şi, pe
la ceasul al nouălea, Isus a* stri-
gat cu glas tare, spunând: �Eli**,
Eli, lama sabactani?�, adică: �Dum-
nezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai părăsit?� Şi unii
dintre cei care stăteau acolo, când
au auzit, au spus: �Pe Ilie îl chea-
mă Acesta!� Şi unul dintre ei,
alergând îndată şi luând un bure-
te, după ce l-a umplut* cu oţet şi
l-a pus într-o trestie, Îi dădea să
bea. Dar ceilalţi spuneau: �Lasă,
să vedem dacă vine Ilie să-L
mântuiască!� Şi Isus, strigând din
nou cu glas tare, Şi-a dat duhul.
Şi, iată, perdeaua* templuluif s-a
rupt în două, de sus până jos, şi
pământul s-a cutremurat şi stân-
cile s-au despicat; şi mormintele
s-au deschis şi multe trupuri ale
sfinţilor care adormiseră au în-
viatg; şi, ieşind din morminte,
după învierea Lui, au intrat în
sfânta cetate şi s-au arătat multo-
ra. Iar centurionul* şi cei care-L
păzeau pe Isus împreună cu el,
văzând cutremurul şi cele ce s-au
întâmplat, s-au temut foarte mult,
spunând: �Cu adevărat, Acesta
era Fiu al lui Dumnezeu!�
Şi erau acolo multe femei,

privind de departe, care-L* urma-
seră pe Isus din Galileea, slujin-
du-I, între care erau Maria din

Magdala şi Maria, mama lui Ia-
cov şi a lui Iose, şi mama fiilor
lui Zebedei.
Şi, când s-a făcut seară, a venit

un om bogat din Arimateea, cu
numele Iosif, care era şi el ucenic
al lui Isus. Acesta, venind la Pilat,
a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat
a poruncit să-i fie dat trupulh. Şi
Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat
într-o pânză curată de in şi l-a*
pus în mormântul său nou, pe
care-l săpase în stâncă. Şi, prăvă-
lind o piatră mare la uşa mormân-
tului, a plecat. Şi erau acolo Maria
din Magdala şi cealaltă Marie,
stând în faţa mormântului.
Şi, a doua zi, care este după

Pregătire, preoţii de seamă şi
fariseii s-au adunat la Pilat, spu-
nând: �Domnule, ne-am amintit
că înşelătorul Acela, când era încă
în viaţă, a spus: «După* trei zile
înviez». Porunceşte deci ca mor-
mântul să fie bine păzit până a
treia zi, ca nu cumva să vină
ucenicii Luii şi să-L fure şi să
spună poporului: «A înviat dintre
cei morţi!», şi înşelăciunea din
urmă să fie mai rea decât cea
dintâi�. Şih Pilat le-a spus: �Aveţi
o pază; mergeţi, asiguraţi-o cum
ştiţi�. Şi au mers şi au asigurat*
mormântul cu paza, după ce au
pecetluit piatra.

Iar târziu, în sabat, pe când se
însera spre ziua întâi a săptămâ-
niij, Maria din Magdala şi* cea-
laltă Marie au venit să vadă
mormântul.
Şi, iată, s-a făcut un mare cu-

tremur; pentru că un înger al
Domnului, coborând din cer, a ve-
nit şi a răsturnat piatrak şi şedea
deasupra ei.  Şi înfăţişarea* lui era
ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui,
albă ca zăpada. Şi, de frica lui,
paznicii s-au cutremurat şi au fost

*Ps. 22.8.

*Mc. 15.32.
Lc. 23.39.

*Amos 8.9.
*Ev. 5.7.
**Ps. 22.1.

*Ps. 69.21.
Lc. 23.36.
Ioan 19.29.

*Ex. 26.31.
2 Cr. 3.14.

*Vers. 36.

*Lc. 8.2,3.
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47

48
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50

51

52

53

54

55

56

43

44

45
46

48

51

54

55

*Is. 53.9.

*Cap. 16.21;
17.23; 20.19;
26.61.
Mc. 8.31;
10.34.
Lc. 9.22;
18.33;24.6,7.
Ioan 2.19.

*Dan. 6.17.

*Cap. 27.56.

*Dan. 10.6.

57
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59

60

61

62

63

64

65

66

2

3

4

60

63

66

1

3

a Unele ms. ad. �şi cu fariseii�    b Unele ms. ad. �Dacă�    c Unele ms. �Îl vom crede�    d Unele ms. �Îl
batjocoreau în acelaşi fel�    e Sau �peste tot pământul�    f Gr. �naos�    g Sau �s-au ridicat�    h Unele ms.
omit    i Unele ms. omit �Lui�; alte ms. ad. �noaptea�    j Sau �pe când era crepusculul zilei următoare după
sabat�    k Unele ms. ad. �de la uşa mormântului�; alte ms. ad. �de la uşă�

28:4

Păzirea
mormântului

28

Înmormân-
tarea lui Isus

(Mc. 15.42-47;
Lc. 23.50-56;

Ioan 19.38-42)

Moartea
lui Isus

(Mc. 15.33-41;
Lc. 23.44-49;
Ioan 19.30)

Învierea lui
Isus

(Mc. 16.1-11;
Lc. 24.1-12;

Ioan 20.1-18)
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ca morţi. Şi îngerul, răspunzând,
le-a spus femeilor: �Nu vă temeţi;
pentru că ştiu că voi Îl căutaţi pe
Isus cel răstignit. Nu este aici,
pentru că a înviat, după cum* a
spus. Veniţi, vedeţi locul unde era
pus Domnula. Şi mergeţi repede
şi spuneţi ucenicilor Săi că a
înviat dintre cei morţi. Şi, iată, El
merge* înaintea voastră în Gali-
leea; acolo Îl veţi vedea. Iată,
v-am spus�. Şi, plecând repede de
la mormânt, cu teamă şi cu mare
bucurie, ele au alergat să dea de
veste ucenicilor Săi. Şib iată, Isus
le-a şi întâmpinat, spunând: �Bu-
curaţi-văc!� Şi ele, apropiindu-se,
I-au cuprins picioarele şi I s-au
închinat. Atunci Isus ·le-a spus:
�Nu vă temeţi; mergeţi, daţi de ves-
te fraţilor* Mei ca să meargă în
Galileea şi acolo Mă vor vedea�.
Şi, pe când mergeau ele, iată,

unii din pază au venit în cetate şi
au vestit preoţilor de seamă toate
cele petrecute. Şi, după ce s-au

28:5

*Cap. 12.40;
16.21; 17.23;
20.19.

*Cap. 26.32.
Mc. 16.7.

*Ioan 20.17.
Rom. 8.29.
Ev. 2.11.

5

6

7

8

9

10

11

12

6

7

10

*Cap. 26.32.
*Dan 7.13,14
Cap. 11.27;
16.28.
Lc. 1.32.
Ioan 5.22.
Fap. 2.36.
Rom. 14.9.
Ef. 1.10,21.
Filip. 2.9,10.
Ev. 1.2; 2.8.
1 Pet. 3.22.
Apoc. 17.14.
*Is. 52.10.
Lc. 24.47.
Fap. 2.38,39
Rom. 10.18.
Col. 1.23.
*Fap. 2.42.

13

14

15

16

17

18

19

20

16
18

19

20

adunat cu bătrânii şi au ţinut sfat,
au dat mulţi bani ostaşilor,  zi-
când: �Spuneţi: «Ucenicii Săi, ve-
nind noaptea, L-au furat pe când
dormeam noi». Şi, dacă se va auzi
aceasta la guvernator, îl vom con-
vinge noi şi vă vom scăpa de
orice grijă�. Şi ei au luat banii şi
au făcut după cum fuseseră învă-
ţaţi. Şi s-a răspândit vorba aceas-
ta printre iudei până astăzi.

Dar cei unsprezece ucenici au
mers în Galileea, la muntele unde*
le rânduise Isus. Şi, când L-au
văzut, Id s-au închinat, dar unii
s-au îndoite. Şi Isus, apropiin-
du-Se, le-a vorbit, spunând: �Toa-
tă* putereaf Mi-a fost dată în cer
şi pe pământ. Mergeţig şi faceţi
ucenici* din toate naţiunile, bote-
zându-i pentru Numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Duh, în-
văţându-i* să păzească toate câte
v-am poruncit! Şi, iată, Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfâr-
şitul veaculuih�. Amind.

a Unele ms. �El�    b Unele ms. ad. �pe când mergeau ele să dea de veste
ucenicilor Săi�    c Formulă prescurtată de salut    d Unele ms. omit    e Sau �nu
ştiau ce să creadă�, �ezitau�    f Sau �autoritatea�    g Unele ms. ad. �deci�    h

Gr. �aion�, vezi adn. Mt. 13.39

Isus în
Galileea
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Şi, după ce Ioan  a fost în-
chisl, Isus a venit în Galileea
predicând* Evanghelia Împără-
ţieim lui Dumnezeu şi spunând:
�S-a* împlinit timpul şi s-a
apropiat** Împărăţia lui Dum-
nezeu; pocăiţi-vă şi credeţi în
Evanghelie!�
Şi, trecândn pe lângă Marea

Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe
Andrei, fratele lui Simonm, a-
runcând un năvod în mare, pen-
tru că erau pescari. Şi Isus le-a
spus: �Veniţi după Mine şi vă
voi face să deveniţi pescari de
oameni�. Şi îndată, lăsându-şi*
plasele, L-au urmat. Şi* mer-
gând de acolo puţino mai de-
parte, i-a văzut pe Iacov, al lui Ze-
bedei, şi pe Ioan, fratele lui; şi
ei erau în corabie, reparând pla-
sele. Şi îndată i-a chemat; şi,
lăsându-l pe tatăl lor, Zebedei, în
corabie, cu cei tocmiţi, au mers
după El.
Şi ei* ·au mers în Capernaum.

Şi îndată, în sabat, intrând în
sinagogă, îi învăţap. Şi* erau
uimiţi de învăţătura Lui, pentru
că El îi învăţa ca având auto-
ritateq, şi nu în felul cărturari-
lor. Şi era în* sinagoga lor un
om cur duh necurat şi el striga,
spunând: �Ah!m Ce* avem noi
a face cu Tine, Isuse, Nazari-
neanule? Ai venit ca să ne dis-
trugi? Te ştiu Cine eşti: Sfântul
lui Dumnezeu�. Şi Isus l-a*
mustrat, spunând: �Taci şi ieşi
din el!� Şi duhul necurat, după
ce l-a scuturat* şi a strigat cu
glas tare, a ieşit din el. Şi toţi
erau uimiţi, încât se întrebau

Începutul Evangheliei lui
Isus Hristos, Fiu* al lui Dumne-
zeua, după cum este scris în
Isaia profetulb: �Iată*, Eu trimit
înaintea feţei Tale pe solul Meu,
care Îţi va pregăti caleac; glas*
al unuia care strigă în pustiu:
«Pregătiţi calea Domnului, nete-
ziţi-I cărăriled»�.

A venit Ioan* botezând în
pustiu şi predicânde un botez al
pocăinţei spre iertarea păcatelor.
Şi tot ţinutul Iudeii şi toţi cei
din Ierusalim ieşeau la el şi erau
botezaţi de el în râul Iordan,
mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan
era îmbrăcat* cu o haină din păr
de cămilă şi cu un brâu din piele
în jurul mijlocului său şi mânca
lăcuste** şi miere sălbatică.
Şi predica, spunând: �După
mine vine* Cel care este mai
puternic decât mine, căruia nu
sunt vrednic să mă plec să-I
dezleg cureaua sandalelor. Eu*,
în adevăr, v-am botezat în apă,
dar El vă va boteza cuf** Duh
Sfânt�.
Şi a fost că, în zilele acelea,

Isus a venit din Nazaretul Gali-
leii şi a fost botezat de Ioan în
Iordan. Şi îndată, ieşind din apă,
a văzut cerurile deschiseg şi pe
Duhul, ca un porumbel, cobo-
rând peste El. Şi a venit un glas
din ceruri: �Tu* eşti Fiul Meu
Preaiubith, în Tinei Îmi găsesc
plăcerea�.
Şi îndată Duhul L-a dusj afa-

ră, în pustiu. Şi a fostk în pustiu
patruzeci de zile, fiind ispitit de
Satan; şi era cu fiarele sălbati-
ce; şi îngerii Îi* slujeau.

EVANGHELIA  DUPĂ  MARCU

*Mt. 14.33.
Lc. 1.35.
Ioan 1.34.
*Mal. 3.1.
Mt. 11.10.
Lc. 7.27.
*Is. 40.3.
Ioan 1.15,23.
*Ioan 3.23.

*Mt. 3.4.
**Lev. 11.22.

*Mt. 3.11.
Ioan 1.27.
Fap. 13.25.
*Fap. 1.5;
11.16; 19.4.
**Is. 44.3.
Ioel 2.28.
Fap. 2.4;
10.45;
11.15,16.
1 Cor. 12.13.

*Ps. 2.7.
Mt. 3.17.
Cap. 9.7.

*Mt. 4.11.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

1

2

3

4

6

7

8

11

13

*Mt. 4.23.
*Dan. 9.25.
Gal. 4.4.
Ef. 1.10.
**Mt. 3.2;
4.17.

*Mt. 19.27.
*Mt. 4.21.

*Mt. 4.13.
*Mt. 7.28.

*Lc. 4.33.

*Mt. 8.29.

*Vers. 34.

*Cap. 9.20.
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Lucrarea
lui Ioan

Botezătorul
(Mt. 3.1-12;
Lc. 3.1-18;

Ioan 1.19-28)

1

Botezul lui
Isus

(Mt. 3.13-17;
Lc. 3.21-22;

Ioan 1.29-34)

Chemarea pri-
milor ucenici
(Mt. 4.12-22;
Lc. 4.14-15;

5.1-11;
 Ioan 1.40-42)

Ispitirea lui
Isus

(Mt. 4.1-11;
Lc. 4.1-13)

Isus scoate un
duh necurat
(Lc. 4.31-37)

a Unele ms. omit �Fiu al lui Dumnezeu�    b Unele ms. �în profeţi�    c Unele ms. ad. �înaintea Ta�    d Lit.
�faceţi drepte cărările Lui�    e Unele ms. �A venit Ioan Botezătorul în pustiu, predicând�    f Lit. �în�, cu
sensul de �în puterea Duhului Sfânt�, având natura sau caracterul Duhului Sfânt    g Sau �despărţite�
h Sau �cel Preaiubit�    i Unele ms. �în care�     j Lit. �Îl duce�; sau �Îl mână�    k Unele ms. ad. �acolo�    l Lit.
�predat�    m Unele ms. omit    n Unele ms. �umblând�    o Unele ms. omit �puţin�; alte ms. omit �de acolo�
p Unele ms. �El, în sinagogă, îi învăţa�    q Sau �putere�    r Lit. �în�, cu sensul de �în puterea� (şi în 5.2)
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între ei, spunând: �Ce este
aceasta? ce învăţătură nouă este
aceasta? pentru că El porunceşte
cu autoritate şi duhurilor necuratea

şi ele Îl ascultă!� Şi faima Lui s-a
răspândit îndată în tot ţinutul din
jur al Galileii.
Şi îndată, ieşind din sinago-

gă, au intrat în casa lui Simon şi a
lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan.
Şi soacra lui Simon zăcea cu fe-
bră; şi îndată ·I-au vorbit despre
ea; şi El S-a apropiat şi a ridica-
t-o, apucând-o de mână; şi  îndatăb

a lăsat-o febra; şi ea le slujea.
Şi, când s-a făcut seară*, când

a apus soarele, au adus la El pe
toţi cei care erau bolnavi şi pe cei
demonizaţi; şi toată cetatea era
adunată la uşă. Şi a vindecat pe
mulţi care sufereau de felurite
boli; şi a scos mulţi demoni şi
nu-i* lăsa pe demoni să vorbeas-
că, pentru că Îl ştiau.
Şi, trezindu-Se* dis-de-dimi-

neaţă, pe când era încă noapte,
a ieşit şi a mers într-un loc pustiu
şi Se ruga acolo. Şi Simon şi cei
care erau cu el au mers după
El; şi, găsindu-L, ·I-au spus: �Toţi
Te caută�. Şi El ·le-a spus: �Să*
mergem în altă partec, prin aşe-
zările învecinate, ca să predic şi
acolo, fiindcă pentru** aceasta am
ieşit�. Şi predica* în sinagogile
lor, în toată Galileea, şi scotea
demonii.
Şi ·a venit la El un lepros, ru-

gându-L şi îngenunchind înaintea
Lui şi spunându-I: �Dacă vrei,
poţi să mă curăţeşti�. Iar Isus,
făcându-I-se milă, întinzând mâ-
na, l-a atinsd şi ·i-a spus: �Vreau,
fii curăţit!� Şi, pe când vorbea Ele,
îndată s-a depărtat lepra de la el
şi a fost curăţit. Şi, poruncindu-i
cu tărie, îndată l-a trimis şi ·i-a zis:

�Vezi să nu spui nimănui nimic, ci
mergi, arată-te preotului şi adu
pentru curăţirea ta ceea ce* a
rânduit Moise, ca mărturie pentru
ei�. Dar* el, ieşind, a început să
vestească multe şi să răspân-
dească lucrul acesta, încât El nu
mai pu-tea să intre pe faţă în cetate,
ci era afară, în locuri pustii; şi**
veneau la El din toate părţile.
Şi a intrat din nou în Ca-

pernaum, după câteva zile, şi s-a
auzit că este în casă. Şi îndată s-au
adunat mulţi, încât nu mai era loc
nici la uşă; şi El le vestea Cu-
vântul. Şi ·au venit la El nişte
oameni aducând un paralitic pur-
tat de patru inşi; şi, neputând să
se apropie de El, prin mulţime, au
descoperit acoperişul unde era
El şi, desfăcându-l, au coborât
patulf pe care zăcea paraliticul.
Iar Isus, văzându-le credinţa, ·i-a
spus paraliticului: �Copile, păca-
tele taleg sunt iertate�. Dar erau
acolo unii dintre cărturari, şezând
şi gândind în inimile lor: �Pentru
ce vorbeşte Acesta astfel? Hu-
leşte!h Cine* poate să ierte pă-
catele, decât Unul singur, Dum-
nezeu?� Şi îndată Isus, cunos-
când* în duhul Său că astfel gân-
desc ei în sinea lor, le-a spus:
�De ce gândiţi acestea în inimile
voastre? Ce* este mai uşor, a spu-
ne paraliticului: «Iertate îţib sunt
păcatele», sau a spune: «Ridi-
că-te şib ia-ţi patul şi umblă»?
Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului
are autoritatei pe pământ să ierte
păcatele�, ·i-a zis paraliticului:
�Ţie îţi spun: «Ridică-te, jia-ţi pa-
tul şi du-te acasă!»� Şi s-a ri-
dicat îndată şi, luându-şik patul,
a ieşit înaintea tuturor, încât
toţi erau uimiţi şi-L glorificau pe
Dumnezeu, spunând: �Niciodată

a Multe ms. �O învăţătură nouă? El porunceşte şi duhurilor necurate cu autoritate�; sau �O învăţătură nouă
cu autoritate? El porunceşte şi duhurilor necurate�    b Unele ms. omit    c Unele ms. omit �în altă parte�
d Unele ms. �Şi, făcându-I-se milă, întinzând mâna, El l-a atins�    e Unele ms. omit �pe când vorbea El�
f Lit. �patul mic�    g Unele ms. ad. �îţi�    h Unele ms. �Pentru ce vorbeşte El hule astfel?�    i Sau �putere�
j Unele ms. ad. �şi�    k Unele ms. �luând�
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44

*Mt. 8.16.
Lc. 4.40.

*Cap. 3.12.
Lc. 4.41.
Fap. 16.17;
16.18.

*Lc. 4.42.

*Lc. 4.43.
**Is. 61.1.
Ioan 16.28;
17.4.

*Mt. 4.23.
Lc. 4.44.

32

34

35

38

39

*Lev. 14.3;
14.4,10.
Lc. 5.14.

*Lc. 5.15.
**Cap. 2.13.

*Iov 14.4.
Is. 43.25.

*Mt. 9.4.

*Mt. 9.5.

44

45

7

8

9

1:28

Vindecări în
casa lui Petru
(Mt. 8.14-17;
 Lc. 4.38-44)

Vindecarea
unui lepros
(Mt. 8.1-4;

Lc. 5.12-16)

2 Vindecarea
unui paralitic

(Mt. 9.1-8;
Lc. 5.17-26)
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n-am văzut aşa ceva!�
Şi El a ieşit din nou lângă

mare şi toată mulţimea venea
la El şi El îi învăţa. Şi, trecând
pe acolo, l-a văzut pe Levi, al lui
Alfeu, şezând la vamă, şi ·i-a spus:
�Urmează-Mă!� Şi el s-a ridicat
şi L-a urmat. Şi a fost că, pe* când
stătea la masă în casa lui, mulţi
vameşi şi păcătoşi erau la masă
cu Isus şi cu ucenicii Săi; pentru
că erau mulţi şi Îl urmau. Şi
cărturarii şi fariseii, văzându-L
mâncând cu păcătoşii şi cu
vameşiia, au spus ucenicilor Săi:
�De ce mănâncă şi beab cu vame-
şii şi păcătoşii?� Şi Isus, auzind,
·le-a spus: �Nu* cei sănătoşic

au nevoie de doctor, ci cei care
sunt bolnavi. N-am venit să chem
pe cei drepţi, ci pe păcătoşid�.
Şi ucenicii lui Ioan şi fariseiie

posteau; şi ei ·au venit şi ·I-au
spus: �De ce ucenicii lui Ioan şi
ucenicii fariseilorf postesc, iar
ucenicii Tăi nu postesc?� Şi Isus
le-a spus: �Pot să postească prie-
tenii mireluig în timp ce mirele
este cu ei? Cât timp îl au pe mire
cu ei, nu pot să postească. Dar vor
veni zile când mirele va fi luat de
la ei şi atunci vor posti în ziua
aceeah. Nimeni nu coase un petic
de stofă nouă la o haină veche; dacă
ar coasei, peticul nou rupe din cea
veche şi se face o ruptură mai rea.
Şi nimeni nu pune vin nou în bur-
dufuri vechi; dacă ar punei, vinulj

sparge burdufurile şi vinul se varsăk

şi burdufurile se vor distrugel; ci vi-
nul nou se pune în burdufuri noim�.
Şi a fost că, în sabat, El mer-

gea prin semănături; şi ucenicii
Săi, făcându-şi drum, au început
să smulgă* spicen. Şi fariseii I-au
spus: �Iată, de ce fac ei în sabat

ce nu este permis?� Şi El le-a
spus: �N-aţi citit niciodată ce* a
făcut David, când a avut nevoie
şi a flămânzit, el şi cei care erau
cu el? cum a intrat în casa lui
Dumnezeu, în zilele lui Abiatar,
marele preoto, şi a mâncat pâinile
punerii înainte, pe care* nu este
permis să le mănânce decât preo-
ţii, şi a dat chiar şi celor care erau
împreună cu el?� Şi le-a spus: �Sa-
batul a fost făcut pentru om, nu
omul pentru sabat; aşa că Fiul O-
mului este Domn* şi al sabatului�.
Şi a intrat din nou în sinago-

gă; şi acolo era un om având mâna
paralizatăp. Şi Îl pândeau dacă-l
va vindeca în sabat, ca să-L poată
acuza. Şi El ·a spus omului care
avea mâna paralizatăp: �Ridică-te
şi vino în mijloc!� Şi ·le-a zis:
�Este permis în sabat a face bine,
sau a face rău? a salva un suflet,
sau a omorî?� Dar ei tăceau.
Şi, privind împrejur la ei cu mâ-
nie, foarte întristat de împietri-
rea inimii lor, ·a spus omului: �În-
tinde-ţi mâna!� Şi a întins-o, şi
mâna lui s-a refăcutq. Şi fariseii*,
ieşind îndată, au ţinut sfat cu iro-
dianii** împotriva Lui, cum să-L
omoare.
Şi Isus S-a retras cu ucenicii

Săi spre mare; şi o mare mulţime
din Galileea Îl urmar, şi din Iude-
ea, şi din Ierusalim, şi din Idume-
ea şi de dincolo de Iordan; şi cei
din jurul Tirului şi Sidonului, o
mare mulţime, auzind ce făcea, au
venit la El. Şi le-a spus ucenicilor
Săi să-I ţină la îndemână o coră-
bioară, din cauza mulţimii, ca să
nu-L îmbulzească; pentru că vin-
decase pe mulţi, încât toţi câţi
aveau bolis Îl împresurau, ca să-L
atingă. Şi duhurile* necurate, când
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*Mt.  9.10.

*Mt.  9.12;
9.13; 18.11.
Lc.  5.31,32;
19.10.
1 Tim. 1.15.

*Deut. 23.25.
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26

28

6

11

*1 Sam.21.6.

*Ex. 29.32;
29.33.
Lev. 24.9.

*Mt. 12.8.

*Mt. 12.14.
**Mt. 22.16.

*Cap. 1.23;
1.24.
Lc. 4.41.

3:11

3 Omul cu mâna
paralizată

(Mt. 12.9-14;
Lc. 6.6-11)

Chemarea
lui Levi

(Mt. 9.9-13;
Lc. 5.27-32)

Postul
(Mt. 9.14-17;
Lc. 5.33-39)

Isus, Domn
şi al

sabatului
(Mt. 12.1-8;
Lc. 6.1-5)

Felurite
vindecări

(Mt. 4.23-25;
Lc. 6.17-19)

a Unele ms. �cu vameşii şi păcătoşii�    b Unele ms. omit �şi bea�    c Sau �tari�    d Unele ms. ad. �la
pocăinţă�    e Unele ms. �şi cei ai fariseilor�    f Unele ms. �şi ai fariseilor�    g Lit. �fiii camerei de nuntă�
h Unele ms. �în zilele acelea�    i Lit. �altfel�    j Unele ms. ad. �nou�    k Unele ms. �se pierde�    l Unele
ms. �şi vinul se pierde, şi burdufurile�    m Unele ms. omit �ci vinul nou se pune în burdufuri noi�    n Sau �au
început să meargă, smulgând spice�    o Unele ms. �mare preot�    p Lit. �uscată�    q Unele ms. �s-a făcut
sănătoasă ca cealaltă�    r Unele ms. omit �Îl�; alte ms. omit �Îl urma�    s Sau �răni�
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Îl vedeau, cădeau înaintea Lui şi
strigau, spunând: �Tu** eşti Fiul
lui Dumnezeu!� Şi le* mustra mult,
ca să nu-L facă să fie cunoscut.
Şi* ·S-a suit la munte şi ·a

chemat la Sine pe cine a vrut
El. Şi au venit la El; şi a rânduit
doisprezece ca să fie cu El şi ca
să-i trimită să predice şi să aibă
autoritatea să vindece bolile şib

să scoată demonii. Şi a rânduit
pe Simon, căruia i-a* dat numele
Petru; şi pe Iacov, al lui Zebedei,
şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi
le-a dat numele Boanerghes, a-
dică: �Fii ai tunetului�; şi pe An-
drei şi pe Filip şi pe Barto-
lomeu şi pe Matei şi pe Toma
şi pe Iacov, al lui Alfeu, şi pe
Tadeu şi pe Simon Canaanitulc

şi pe Iuda Iscarioteanul, care L-a
şi vândut.
Şi ·au intrat în casă. Şi din

nou mulţimead ·s-a adunat, în-
cât* ·nu puteau nici pâine să
mănânce. Şi, când au auzit ai
Săie, au venit ca să-L prindă,
pentru că* spuneau: �Şi-a ieşit
din minţi!� Şi cărturarii, care co-
borâseră de la Ierusalim, spu-
neau: �Are* pe Beelzebulf� şi:
�Prin căpetenia demonilor scoate
demonii�. Şi*, chemându-i la
Sine, le-a spus în parabole: �Cum
poate Satan să-l scoată afară pe
Satan? Şi dacă o împărăţie este
dezbinată împotriva ei însăşi, îm-
părăţia aceea nu poate dăinui.
Şi dacă o casă este dezbinată
împotriva ei însăşi, casa aceea
nu poate dăinui. Şi dacă Satan
se ridică împotriva lui însuşi şi
este dezbinat, nu poate dăinui,
ci are un sfârşit. Darg nimeni*
nu poate să jefuiască bunurile
celui tare, intrând în casa lui,
dacă nu va lega întâi pe cel tare;

şi atunci îi va jefui casa. Ade-
vărat* vă spun că toate păcatele
vor fi iertate fiilor oamenilor şi
orice huleh cu care vor huli;
dar oricine va huli împotriva
Duhului Sfânt nu va avea iertare
niciodată, ci este vinovat de un
păcat eterni� (pentru că spuneau:
�Are duh necurat�).
Şij ·au venit fraţii Lui şi

mama Luik şi, stând afară, au
trimis la El ca să-L cheme. Şi
mulţimea şedea împrejurul Lui.
Şi I-au spusl: �Iată, afară, mama
Ta şi fraţii Tăim, Te caută�. Şi
El le-a răspuns, zicând: �Cine
este mama Mea sau fraţii Mei?�
Şi, privind în jur la cei care
şedeau împrejurul Lui, ·a spus:
�Iată mama Mea şi fraţii Mei:
pentru că oricine va face voia lui
Dumnezeu, acela Îmi este frate
saun sorăo saun mamă�.
Şi din nou a început să-i în-

veţe lângă mare. Şi s-a adunat
la El o mare mulţime, încât El,
intrând în corabie, S-a aşezat
în ea, pe mare; şi toată mulţimea
era aproape de mare, pe ţărm.
Şi îi învăţa multe în parabole şi,
în* învăţătura Sa, le spunea:
�Ascultaţi! Iată, semănătorul a
ieşit să semene. Şi a fost că, pe
când semăna, una a căzut lângă
drum, şi au venit păsărilep şi au
mâncat-o. Şi alta a căzut pe locul
stâncos, unde nu avea mult pă-
mânt, şi îndată a răsărit, pentru că
nu avea pământ adânc; şi, când
a răsărit soareleq, a fost arsă şi,
pentru că nu avea rădăcină,
s-a uscat. Şi alta a căzut între
spini; şi spinii au crescut şi au înă-
buşit-o şi n-a dat rod. Şi alta
a căzut pe pământul cel bun şi
a dat* rod, răsărind şi crescând;
şi a adus: una treizeci, şi una

3:12
**Mt. 14.33.
Cap. 1.1.

*Mt. 12.16.
Cap. 1.25,34.

*Lc.  9.1.

*Ioan 1.42.

*Cap. 6.31.
*Ioan 7.5;
10.20.
*Mt.  9.34;
10.25.
Ioan 7.20;
8.48,52;
10.20.

*Mt. 12.26.

*Is.  49.24.
Mt. 12.29.
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*Mt. 12.31.
Lc. 12.10.
1 Ioan 5.16.

*Cap. 12.38.

*Ioan 15.5.
Col. 1.6.
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a Sau �putere�    b Unele ms. omit �să vindece bolile şi�    c Foarte probabil cuvântul ebraic pentru
termenul grecesc �Zelotul�    d Unele ms. �o mulţime�    e Sau �rudele Sale�    f Sau �Beelzebub�    g Unele
ms. omit    h Sau �toate hulele�    i Unele ms. �ci este supus la judecată eternă�    j Unele ms. �Atunci�
k Unele ms. �mama Lui şi fraţii Lui�; alte ms. omit �Lui�    l Unele ms. �Îi spun�    m Unele ms. ad. �şi surorile
Tale�    n Lit. �şi�    o Unele ms. �sora Mea�    p Unele ms. ad. �cerului�    q Unele ms. �răsărind soarele�

4

Mama şi fraţii
lui Isus

(Mt. 12.46-50;
Lc. 8.19-21)

Parabola
semănătorului
(Mt. 13.1-23;
Lc. 8.4-15)

Rânduirea celor
doisprezece
(Mt. 10.1-4;
Lc. 6.12-16)

Isus şi
Beelzebul

(Mt. 12.22-37;
Lc. 11.14-23;
12.10)
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*Mt. 11.15.
Vers. 9.
*Mt. 7.2.
Lc. 6.38.

*Mt. 13.12;
25.29.
Lc.  8.18;
19.26.

*Mt. 13.24.

*Apoc.14.15

*Fap.  2.41;
4.4; 5.14;
19.20.

*Mt. 13.34.
Ioan 16.12.

*Mt. 8.18.

şaizeci, şi una o sută�. Şi le-a
spusa: �Cine are urechi de auzit,
să audă�. Şi, când* a fost singur,
cei din jurul Lui împreună cu cei
doisprezece L-au întrebat despre
paraboleb. Şi le-a spus: �Vouă
vă este dat să cunoaşteţic taina
Împărăţiei lui Dumnezeu; dar
pentru cei* de afară, toate sunt
date în parabole; pentru ca*, vă-
zând, să vadă şi să nu cunoască;
şi, auzind, să audă şi să nu înţe-
leagă, ca nu cumva să se întoarcăd

şi să li se ierte păcatelee�. Şi ·le-a
spus: �Nu înţelegeţi parabola
aceasta? Şi cum veţi cunoaşte
toate parabolele? Semănătorul*
seamănă Cuvântul. Şi aici
sunt cei de lângă drum, unde Cu-
vântul este semănat; şi, când aud,
îndată vine Satan şi ia Cuvântul
care a fost semănat în eif. Şi, la
fel, sunt cei semănaţi pe locurile
stâncoase sunt cei care, când aud
Cuvântul, îndată îl primesc cu
bucurie, şi nu au rădăcină în ei
înşişi, ci sunt  numai pentru un
timp; apoi, când vine necaz
sau persecuţie din cauza Cuvân-
tului, îndată se poticnesc. Şi alţiig

sunt cei semănaţi între spini:
aceştia sunt cei care au auzith

Cuvântul; şi grijile veaculuii şi
înşelăciunea* bogăţiei şi poftele
după alte lucruri, intrând în ei,
înăbuşă Cuvântul, şi el devine
neroditor. Şi cei care sunt semănaţi
pe pământul cel bun sunt cei care
aud Cuvântul şi îl primesc şi
rodesc: unul treizeci, şi unul şai-
zeci, şi unul o sută�.
Şi* le-a spus: �Oare este adusă

lumina ca să fie pusă sub baniţă sau
sub pat? nu ca să fie aşezată în
sfeşnic? Pentru că* nu este nimic
ascuns care nu va fi descoperit, nici
nu a fost ceva tăinuit, decât ca să

vină la lumină. Dacă* are cineva
urechi de auzit, să audă�. Şi le-a
spus: �Fiţi atenţi la ce auziţi! Cu*
ce măsură măsuraţi, vi se va mă-
sura şi vi se va adăugaj. Pentru că*
oricui are i se va da; şi celui care
nu are, şi ceea ce are i se va lua�.
Şi a spus: �Aşa* este Împără-

ţia lui Dumnezeu, ca şi cum un
om aruncă sămânţa pe pământ;
şi doarme şi se trezeşte, noapte şi
zi, şi sămânţa încolţeşte şi creşte,
fără să ştie el cum. kPământul ro-
deşte de la sine: întâi fir, apoi
spic, apoi grâu deplin în spic. Iar
când rodul este copt, îndată trimite*
secera, pentru că a sosit secerişul�.
Şi a spus: �Cu cel* să ase-

mănăm Împărăţia lui Dumnezeu?
sau în ce parabolă s-o arătăm?
Cu un grăunte de muştar care,
când este semănat pe pământ, este
mai mic decât toate seminţele care
sunt pe pământ; şi, când a fost se-
mănat, creşte şi se face mai mare
decât toate verdeţurile şi face
ramuri mari, încât păsările ceru-
lui se pot cuibări sub umbra lui�.
Şi* cu multe asemenea para-

bole le vestea Cuvântul, după
cum puteau ei să audă; iar fără
parabolă nu le vorbea; şi, deo-
parte, le explica ucenicilor Săi
pe toate.
Şi, în* ziua aceea, când s-a fă-

cut seară, ·le-a spus: �Să trecem
dincolo!� Şi, dând drumul mulţi-
mii, ei ·L-au luat, aşa cum era, în
corabie. Dar erau şi alte corăbiim

cu El. Şi ·s-a făcut o furtună pu-
ternică de vânt şi valurile loveaun

în corabie, încât era aproape să
se umple. Şi El era la cârmăo, dor-
mind pe căpătâi. Şi ei Îl trezesc
şi-I spun: �Învăţătorule, nu-Ţi
pasă că pierim?� Şi, trezindu-Se,
a mustrat vântul şi a spus mării:

*Mt. 13.10.
Lc. 8.9.

*1 Cor. 5.12.
Col. 4.5.
1 Tes. 4.12.
1 Tim. 3.7.

*Is. 6.9.
Mt. 13.14.
Lc. 8.10.
Ioan  12.40.
Fap. 28.26.
Rom. 11.8.

*Mt. 13.19.

*1 Tim. 6.9;
6.17.

*Mt. 5.15.
Lc. 11.33.
*Mt. 10.26.
Lc. 12.2.
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a Unele ms. �a spus�     b Unele ms. �parabolă�      c Unele ms. omit �să cunoaşteţi�      d Să se întoarcă
la Dumnezeu     e Unele ms. omit �păcatele�      f Unele ms. �în inimile lor�      g Unele ms. �aceştia�
h Unele ms. �aud�     i Unele ms. ad. �acestuia�    j Unele ms. ad. �vouă, celor care auziţi�    k Unele ms. ad.
�Pentru că�    l Unele ms. �Cum�    m Unele ms. �corăbioare�    n Sau �se prăvăleau peste�    o Sau �pupa�,
partea din urmă a corăbiei
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Lumina
(Lc. 8.16-18)

Parabola
seminţei

Parabola
grăuntelui
de muştar

(Mt. 13.31-32;
Lc. 13.18-19)

Potolirea
furtunii

(Mt. 8.23-27;
Lc. 8.22-25)
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�Linişte! Taci!� Şi vântul a stat
şi s-a făcut linişte mare. Şi le-a
spus: �Pentru ce sunteţi fricoşia?
Cum de nu aveţi credinţă?b�
Şi s-au temut cu mare teamă şi
ziceau unii către alţii: �Cine deci
este Acesta, că şi vântul şi marea
ascultă de El?�
Şi au venit de cealaltă parte

a mării, în ţinutul gadarenilorc.
Şi îndată ce a ieşit din corabie,
L-a întâmpinat, din morminte, un
om cu duh necurat, care îşi avea
locuinţa în morminte; şi nimeni nu
putea să-l lege nici chiar cu lan-
ţuri; pentru că fusese deseori le-
gat cu obezi şi cu lanţuri, şi lanţu-
rile fuseseră rupte de el, şi obezile
sfărâmate; şi nimeni nu putea să-l
stăpânească. Şi tot timpul, noapte
şi zi, era în morminte şi în munţid,
strigând şi tăindu-se cu pietre.
Dar, văzându-L pe Isus de departe,
a alergat şi I s-a închinat şi, stri-
gând cu glas tare, a spuse: �Ce am
eu a face cu Tine, Isuse, Fiu al
Dumnezeului celui Preaînalt? Te
jurf pe Dumnezeu, nu mă chinui�.
Pentru că El îi spunea: �Ieşi din
acest om, duh necurat!� Şi îl între-
ba: �Care-ţi este numele?� Şi el I-a
spusg: �«Legiune» este numele meu,
pentru că suntem mulţi�. Şi L-a
rugat mult să nu-i trimităh afară
din ţinut. Şi acolo, lângă muntei,
era o turmă mare de porci păscând.
Şi eij L-au rugat, spunând: �Trimi-
te-ne în porci, ca să intrăm în ei!�
Şi Isusk le-a dat voie îndatăl. Şi
duhurile necurate, ieşind, au intrat
în porci şi turma s-a repezit de pe
malul abrupt în mare (şi eraum

cam două mii) şi s-au înecat în
mare. Şi cei care îi păşteaun au fu-
git şi au vestito în cetate şi în ţinut.

Şi au ieşitp să vadă ce s-a întâm-
plat. Şi ei ·au venit la Isus şi ·l-au
văzut pe cel demonizat, care avu-
sese legiunea, şezândq îmbrăcat
şi întreg la minte; şi s-au temut. Şi
cei care văzuseră acele lucruri le-au
istorisit cum se întâmplase cu de-
monizatul şi despre porci. Şi au*
început să-L roage să plece din
ţinuturiler lor. Şi, pe când intra El
în corabie, cel* care fusese demo-
nizat Îl ruga să fie cu El. Dar Isuss

nu l-a lăsat, ci ·i-a spus: �Du-te
acasă, la ai tăi, şi spune-le tot ce
ţi-a făcut Domnul şi cum a avut
milă de tine�. Şi a plecat şi a înce-
put să vestească în Decapole tot
ce îi făcuse Isus; şi toţi se minunau.
Şi*, trecând Isus din nou cu

corabia de cealaltă parte, o mare
mulţime s-a adunat la El; şi El
era lângă mare. Şi, iatăl, ·a venit
unul din mai-marii sinagogii, cu
numele Iair. Şi, văzându-L, ·a că-
zut la picioarele Lui; şi L-a
rugat mult, spunând: �Fetiţa mea
este pe moarte; Te rog să vii şi
să-Ţi puit mâinile peste ea, ca să
se vindece şi să trăiascău�.
Şi a plecat cu el; şi o mare mulţi-
me Îl urma şi-L îmbulzea.
Şi o femeie care de doispre-

zece ani avea* hemoragie şi care
suferise mult de la mulţi doctori
şi cheltuise tot ce avea şi nu-i
folosise la nimic, ba încă îi
mergea mai rău, auzind despre
Isus, venind prin mulţime pe
dinapoi, I-a atins haina. Pentru că
spunea: �Dacă voi atinge numai
hainele Lui, voi fi vindecatăv�. Şi
îndată izvorul sângelui ei a secat
şi a cunoscut în trupul eiw că a
fost vindecată de boalăx. Şi în-
dată Isus, cunoscând în Sine

4:40

.

40

41

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

17

18

21

25

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

*Mt. 8.34.
Fap. 16.39.

*Lc. 8.38.

*Mt.  9.1.

*Lev. 15.25.
Mt. 9.20.

Vindecarea
unui demonizat
(Mt. 8.28-34;
Lc. 8.26-39)

5

Vindecarea
unei femei
şi învierea

fiicei lui Iair
(Mt. 9.18-26;
Lc. 8.40-56)

a Unele ms. �aşa de fricoşi�   b Unele ms. �N-aveţi credinţă încă?�   c Unele ms. �gherasenilor�; alte ms.
�gherghesenilor�   d Unele ms. �în munţi şi în morminte�   e Unele ms. �spune�   f Lit. �Te conjur�, cu sensul
de implorare   g Lit. �Îi spune�; unele ms. �a răspuns�; alte ms. �a răspuns, zicând�   h Unele ms. �să nu îl
trimită�   i Unele ms. �munţi�   j Unele ms. �toţi demonii�; alte ms. �demonii�   k Unele ms. omit; alte ms.
�Domnul Isus�   l Unele ms. omit   m Unele ms. omit �şi erau�   n Unele ms. �cei care păşteau porcii�
o Unele ms. �au spus aceasta�   p Unele ms. �s-au dus�   q Unele ms. ad. �şi�    r Lit. �hotarele�   s Unele
ms. �Şi El�   t Unele ms. �să pui�   u Unele ms. �şi va trăi�   v Sau �mântuită�   w Unele ms. �în trup�   x Lit.
�rană� (şi în v. 34)
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că* ieşise putere din Ela, întor-
cându-Se în mulţime, a spus:
�Cine Mi-a atins hainele?� Şi
ucenicii Săi I-au spus: �Vezi mul-
ţimea care Te îmbulzeşte, şi spui:
«Cine M-a atins?»� Şi El privea
în jur, s-o vadă pe aceea care fă-
cuse aceasta. Dar femeia, temân-
du-se şi tremurând, ştiind ce se
petrecuse în ea, a venit şi a căzut
înaintea Lui şi I-a spus tot ade-
vărul. Şi El i-a spus: �Fiică, cre-
dinţa* ta te-a vindecatb; mergi în
pace şi fii vindecată de boala ta�.

Pe când vorbea El încă*, vin
unii de la mai-marele sinagogii,
spunând: �Fiica ta a murit; pentru
ce-L mai superi pe Învăţătorul?� Iar
Isusc, auzind cuvântul rostit, ·i-a
spus mai-marelui sinagogii: �Nu te
teme; crede numai�. Şi n-a lăsat pe
nimeni să-L însoţească, decât pe
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele
lui Iacov. Şi a venitd la casa mai-
marelui sinagogii şi ·a văzut tulbu-
rare şie oameni plângând şi bocind
mult. Şi, intrând, ·le-a spus: �Pen-
tru ce faceţi tulburare şi plângeţi?
Copila n-a murit, ci* doarme�. Şi
râdeau de El. Dar* El, scoţându-i
pe toţi afară, ·a luat cu Sine pe tatăl
copilei şi pe mama ei şi pe cei care
erau cu El şi ·a intrat acolo unde
era întinsăe copila. Şi, apucând mâ-
na copilei, ·i-a spus: �Talita cumi�,
care tradus înseamnă: �Fetiţo, ridi-
că-te îţi spun!� Şi îndată fetiţa s-a
ridicat şi umbla, pentru că avea doi-
sprezece ani. Şi s-au uimit cu mare
uimire. Şi El le-a* poruncit cu tărie
ca nimeni să nu ştie aceasta şi a spus
să i se dea copilei să mănânce.
Şi a ieşit de acolo şi a venit

în patria Sa; şi ucenicii Săi Îl ur-
mau. Şi, când a venit sabatul, a în-
ceput să-i înveţe în sinagogă; şi
mulţi, auzind, erau uimiţi, spu-

nând: �De* unde are El aceste lu-
cruri  şi ce este înţelepciunea dată
Lui? şi cum se fac astfel  de lucrări
de putere prin mâinile Lui? Nu
este Acesta tâmplarul, fiul Mariei
şi frate* al lui Iacov, şi al lui Iose,
şi al lui Iuda, şi al lui Simon? şi
nu sunt surorile Lui aici, la noi?�
Şi se poticneau** de El. Dar
Isus le-a spus: �Un profet nu* este
dispreţuit decât în patria lui şi
între rudele luie şi în casa lui�.
Şi n-a* putut să facă nici o lucra-
re de putere acolo, decât că, pu-
nându-Şif mâinile peste câţiva
bolnavi, i-a vindecat. Şi S-a* mi-
rat de necredinţa lor. Şi străbă-
tea** satele din jur, învăţându-i.
Şi* ·a chemat la Sine pe cei

doisprezece şi a început să-i trimi-
tă doi câte doi şi le-a dat autori-
tateg asupra duhurilor necurate.
Şi le-a poruncit să nu ia nimic
pentru drum, decât toiag; nici trais-
tă, nici pâine, nici bani la brâu; ci
să* fie încălţaţi cu sandale; şi
să nu îmbraceh două hainei. Şi*
le-a spus: �Oriunde veţi intra în
casă, acolo rămâneţi, până când
veţi ieşi de acolo. Şi* în orice loc
în care nu vă vor primi, nici nu
vă vor ascultaj, plecând de acolo,
scuturaţi** praful de pe picioarele
voastre, ca mărturie pentru eik�. Şi
au plecat şi predicau ca oamenii să
se pocăiască. Şi scoteau mulţi
demoni şi ungeau* cu untdelemn pe
mulţi bolnavi şi îi vindecau.
Şi a auzit împăratul Irod (pen-

tru că Numele Său se făcuse cu-
noscut) şi a spus: �Ioan Botezăto-
rul a înviat dintre morţi şi de
aceea se manifestă lucrările de
putere prin el�. Şie alţii* spuneau:
�Este Ilie�. Şi alţii spuneau: �Este
un profet lca unul dintre profeţi�.
Dar* Irod, când a auzit, spunea:

*Lc. 6.19;
8.46.

*Mt. 9.22.
Cap. 10.52.
Fap. 14.9.

*Lc. 8.49.

*Ioan  11.11.

*Fap. 9.40.

*Mt. 8.4;
9.30; 12.16;
17.9.
Cap. 3.12.
Lc. 5.14.
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*Ioan  6.42.

*Mt. 12.46.
Gal. 1.19.
**Mt. 11.6.

*Mt. 13.57.
Ioan 4.44.

*Gen.19.22;
32.25.
Mt. 13.58.
Cap. 9.23.
*Is. 59.16.
**Mt. 9.35.
Lc. 13.22.

*Cap. 3.13;
3.14.

*Fap. 12.8.

*Mt. 10.11.
Lc.  9.4;
10.7,8.

*Mt. 10.14.
Lc. 10.10.
**Fap.13.51;
18.6.

*Iac. 5.14.

*Mt. 16.14.
Cap. 8.28.

*Mt. 14.2.
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Trimiterea
celor

doisprezece
(Mt. 10.1-15;

Lc. 9.1-6)

a Sau �cunoscând în Sine puterea ieşită din El�    b Sau �te-a mântuit�    c Unele ms. ad. �îndată�    d Lit.
�vine�; unele ms. �ei vin�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �punând�    g Sau �putere�    h Unele ms. �şi, a
zis El, nu îmbrăcaţi�     i Sau �cămăşi�    j Unele ms. �pentru câţi nu vă vor primi, nici nu vă vor asculta�
k Unele ms. ad. �adevărat vă spun, mai uşor va fi pentru Sodoma şi Gomora în ziua judecăţii, decât pentru
cetatea aceea�    l Unele ms. ad. �sau�

Isus
la Nazaret

(Mt. 13.54-58;
Lc. 4.16-30)

6

Uciderea
lui  Ioan

Botezătorul
(Mt. 14.1-12;
Lc. 3.19-20;

9.7-9)
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�Ioan, căruia eu i-am tăiat capul,
el este; el a înviat dintre morţia�.
Pentru că Irod însuşi trimisese şi
îl prinsese pe Ioan şi-l legase în
închisoare, din cauza Irodiadei,
soţia lui Filip, fratele său, pentru
că se căsătorise cu ea. Pentru că
Ioan îi spunea lui Irod: �Nu-ţi*
este permis s-o ai pe soţia frate-
lui tău�. Iar Irodiada îl ura şi voia
să-l omoare şi nu putea, pentru
că Irod se* temea de Ioan, ştiin-
du-l om drept şi sfânt, şi-l ocro-
tea; şi, auzindu-l, stătea pe gân-
durib şi-l asculta cu plăcere. Şi*
a venit o zi potrivită, când Irod,
de ziua** naşterii sale, a dat o
masă celor mari ai săi şi ofi-
ţerilorc şi căpeteniilor Galileii.
Şi, intrând fiica Irodiadei însăşi
şi dansând, a plăcut lui Irod şi
celor care stăteau împreună cu
el la masă. Şi împăratul i-a spus
fetei: �Cere-mi orice vrei şi-ţi
voi da�; şi i-a jurat: �Orice-mi*
vei cere, îţi voi da, până la jumă-
tate din împărăţia mea�. Şi ea a
ieşit şi i-a spus mamei sale: �Ce
să cer?� Şi ea i-a zis: �Capul lui
Ioan Botezătorul�. Şi îndată, in-
trând cu grabă la împărat, i-a ce-
rut, spunând: �Vreau să-mi dai
imediat pe o farfurie capul lui
Ioan Botezătorul�. Şi împăratul*
s-a întristat foarte mult; dar, din
cauza jurămintelor şi a celor care
stăteau la masă împreună cu el,
n-a vrut să-şi încalce cuvântul
faţă de ead. Şi îndată împăratul,
trimiţând pe unul din gardă, a
ordonat să fie adus capul lui. Şi a
mers şi i-a tăiat capul în închi-
soare şi a adus capul lui pe o far-
furie şi i l-a dat fetei; şi fata i l-a dat
mamei sale. Şi ucenicii lui, auzind,
au venit şi i-au luat trupul şi l-au
pus într-un mormânt.

Şi apostolii s-au adunat la
Isus şi I-au spus toate, atât ce
făcuseră, cât şi ce îi învăţaseră pe
oameni. Şi El le-a spus: �Veniţi
voi înşivă deoparte, într-un loc
pustiu, şi odihniţi-vă puţin�. Pen-
tru că* erau mulţi care veneau şi
care plecau şi ei nu aveau timp
nici să mănânce. Şi au plecat cu co-
rabia deoparte, într-un loc pustiu.
Şi mulţi i-au văzut plecând şi i-au
recunoscute şi au alergat împreu-
nă acolo, pe jos, din toate cetăţile,
şi au ajuns înaintea lorf. Şi*, ieşind
din corabie, Isusg a văzut o mare
mulţime şi I s-a făcut milă de ei,
pentru că erau ca nişte oi fără
păstor; şi a** început să-i înveţe
multe. Şi*, ceasul fiind deja târziu,
ucenicii Săi, venind la El, ·I-au
spus: �Locul este pustiu şi ceasul
este deja târziu; dă-le drumul, ca să
meargă în ţinutul şi în satele
din jur şi să-şi cumpere pâine,
pentru că n-au ce să mănânceh�. Şi
El, răspunzând, le-a spus: �Daţi-le
voi să mănânce�. Şi ei ·I-au spus:
�Să* mergem şi să cumpărăm pâinii

de două sute de dinari şi să le dăm
să mănânce?� Şi El ·le-a spus:
�Câte pâini aveţi? Mergeţi şij ve-
deţi�. Şi, când au ştiut, ei ·au spus:
�Cinci*, şi doi peşti�. Şi El le-a
poruncit să-i pună pe toţi să stea
jos, în grupurik, pe iarba verde. Şi
s-au aşezat în rânduril de câte o sută
şi de câte cincizeci. Şi, luând cele
cinci pâini şi cei doi peşti, privind
spre cer, a binecuvântat* şi a frânt
pâinile, şi le-a dat ucenicilor Săij,
ca să le pună înaintea lor; şi a
împărţit tuturor cei doi peşti; şi toţi
au mâncat şi s-au săturat; şi au
ridicat douăsprezece coşniţem pline
cu firimituri şi cu rămăşiţele de la
peşti. Şi cei care mâncaseră din
pâini eraun cinci mii de bărbaţi.

6:17

*Lev.  18.16;
20.21.

*Mt. 14.5;
21.26.

*Mt. 14.6.
**Gen. 40.20

*Est. 5.3,6;
7.2.

*Mt. 14.9.
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*Mt.  9.36;
14.14.
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*Mt. 14.15.
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11.22.
2 Împ. 4.43.
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a Unele ms. omit �dintre morţi�    b Lit. �făcea multe�    c Comandanţi peste o mie de oameni    d Sau �n-a
vrut s-o refuze�    e Unele ms. �şi mulţimile i-au văzut plecând şi mulţi L-au recunoscut�    f Unele ms. ad.
�şi s-au adunat la El�    g Unele ms. omit �Isus� sau îl plasează în alt loc în verset    h Unele ms. �şi să-şi
cumpere ceva să mănânce�    i Unele ms. �pâine�    j Unele ms. omit    k Lit. �grupuri-grupuri�    l Lit. �rânduri-
rânduri�    m Coş de mână, pentru călătorie, în care poartă un om hrana pentru o zi    n Unele ms. ad. �cam�

Prima
înmulţire a

pâinilor
(Mt. 14.13-21;
Lc. 9.10-17;

Ioan 6.1-13)
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Şi îndată El i-a obligat pe uce-
nicii Săi să intre în corabie şi să
treacă înainte de cealaltă parte,
spre Betsaida, în timp ce El ·dă-
dea drumula mulţimii. Şi, după
ce le-a dat drumulb, a mers pe
munte ca să Se roage. Şi, când
s-a făcut seară, corabia era în mijlo-
cul mării, iar El singur pe ţărm.
Şi, văzându-ic chinuindu-se cu vâs-
lirea, pentru că vântul le era îm-
potrivă, pe la a patra strajă din
noapte ·a venit la ei, umblând pe
mare, şi voia* să treacă pe lângă
ei. Dar ei, văzându-L umblând pe
mare, au gândit că este o nălucăd

şi au strigat; pentru că toţi L-au
văzut şi s-au tulburat. Şi îndată
El a vorbit cu ei şi ·le-a spus: �În-
drăzniţi; Eu sunt, nu vă temeţi!�
Şi S-a suit la ei în corabie, şi vân-
tul s-a potolit. Şi erau peste măsură
dee uimiţi în ei înşişi şi se minu-
nauf; pentru că nu* înţeleseseră
nimic prin minunea cu pâinile,
deoarece inima** le era împietrită.
Şi, după ce au trecut dincolo,

au venit în ţinutul Ghenezaretului
şi au tras la mal. Şi, la ieşirea lor
din corabie, oamenii, recunoscân-
du-L îndată, au alergat prin tot
ţinutul acela şi au început să aducă
pe paturi pe cei care erau bolnavi,
acolo unde auzeau că este El.
Şi oriunde intra, în sate sau în
cetăţi sau în cătune, îi puneau pe
cei bolnavi în pieţe şi Îl rugau ca*
numai margineag hainei Lui să
o atingă; şi toţi câţi Îl atingeau
erau vindecaţi.
Şi fariseii şi unii dintre cărtu-

rari, venind din Ierusalim, s-au a-
dunat la El; şi, văzându-i pe unii din-
tre ucenicii Săi mâncând pâine cu
mâinile necurate, adică nespălate,
îi condamnauh (pentru că fariseii şi

toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile
cu grijă, nu mănâncă, ţinând tradiţia
bătrânilori; şi, când vin de la piaţă,
dacă nu se îmbăiazăj, nu mănâncă;
şi sunt multe altele pe care le-au
primit ca să le ţină: spălareak pa-
harelor şi a urcioarelor şi a vaselor
de aramă şi a paturilor); atunci* fa-
riseii şi cărturarii ·L-au întrebat:
�De ce nu umblă ucenicii Tăi po-
trivit tradiţiei bătrânilor, ci mănâncă
pâinea cu mâini necuratel?� Dar El,
răspunzândh, le-a spus: �Bine a pro-
feţit Isaia despre voi, făţarnicilor,
după cum este scris: «Poporul*
acesta Mă onorează cu buzele, dar
inima luim este departe de Mine.
Dar în zadar Mi se închină ei,
învăţând ca învăţături porunci ale
oamenilor». Pentru căn, părăsind
porunca lui Dumnezeu, ţineţi tra-
diţia oamenilor: spălareak urcioa-
relor şi a paharelor, şi faceţi multe
altele ca acestea�. Şi El le-a spus:
�Bine mai înlăturaţi porunca lui
Dumnezeu, ca să ţineţi tradiţia
voastră. Pentru că Moise a spus:
«Onorează* pe tatăl tău şi pe mama
ta»; şi: «Cine** vorbeşte de răuo pe
tată sau pe mamă să moară negre-
şitp». Dar voi spuneţi: «Dacă un om
spune tatălui săuh sau mamei saleh:
Orice ai putea folosi de la mine este
corban* (adică: consacrat lui
Dumnezeu)», şi nu-l mai lăsaţi să
facă nimic pentru tatăl său sau pentru
mama sa, desfiinţând Cuvântul lui
Dumnezeu prin tradiţia voastră,  pe
care aţi dat-o; şi faceţi multe de felul
acesta�.
Şi, chemând din nou la Sineq

mulţimea, le-a spus: �Ascultaţi-Mă
toţi şi înţelegeţi. Nu este nimic din
afara omului care, intrând în el,
să-l poată întina; ci acelea care ies
din elr sunt cele care-l întinează

*Lc. 24.28.

*Cap. 8.17;
8.18.
**Cap.  3.5;
16.14.

*Mt. 9.20.
Cap. 5.27,28.
Fap. 19.12.
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Mt. 15.8.
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Mt. 15.4.
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Lev. 20.9.
Pr. 20.20.
*Mt. 15.5;
23.18.
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6
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7:15

Vindecări la
Ghenezaret

(Mt. 14.34-36)

a Unele ms. �până dă drumul�    b Sau �după ce Şi-a luat rămas bun de la ei�    c Unele ms. �i-a văzut ... şi
pe la a patra�    d Gr. �fantasma�    e Unele ms. omit �peste măsură de�    f Unele ms. omit �şi se minunau�
g Sau �ciucurele�    h Unele ms. omit    i Sau �ceea ce a fost dat de bătrâni (datina)�    j Lit. �botează�
k Lit. �botezul�    l Unele ms. �nespălate�    m Lit. �lor�    n Unele ms. omit �Pentru că� şi ultima parte a
versetului, începând cu �spălarea�    o Sau �blestemă�    p Lit. �de moarte să moară�    q Unele ms.
�chemând la Sine toată�    r Unele ms. �din om�

Isus umblă
pe mare

(Mt. 14.22-33;
Ioan 6.16-21)

Lucruri care
întinează

pe om
(Mt. 15.10-20)

7Fariseii
şi tradiţia

(Mt. 15.1-9)
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*Mt. 11.15.

*Mt. 15.15.

*Gen. 6.5;
8.21.
Mt. 15.19.

*Mt. 15.29.

pe oma. Dacă* are cineva urechi
de auzit, să audă�.b Şi, când* a
intrat în casă, ieşind din mulţime,
ucenicii Săi L-au întrebat despre
parabola aceea. Şi El ·le-a spus:
�Şi voi sunteţi fără pricepere?
Nu înţelegeţi că orice intră din
afară în om nu-l poate întina,
pentru că nu intră în inima lui,
ci în pântece şi iese în hazna?�
Aceasta a zis, făcând curată orice
hrană. Şi a spus: �Ce iese din om,
aceea îl întinează pe om. Pentru
că* dinăuntru, din inima oame-
nilor, ies gânduri rele, adultere,
curvii, ucideri, furturi, lăcomii, rău-
tăţi, înşelăciuni, destrăbălări, un
ochi rău, hulă, trufie, nebunie; toa-
te aceste rele ies dinăuntru şi îl
întinează pe om�.
Şi El S-a ridicat şi a plecat

de acolo în ţinuturilec Tirului şi
ale Sidonuluid. Şi, intrând într-o
casăe, dorea să nu ştie nimeni; şi
n-a putut fi ascuns. Ci îndatăf o
femeie, a cărei fetiţă avea un duh
necurat, auzind despre El, a venit
şi a căzut la picioarele Lui  (şi fe-
meia era grecoaică, de origine si-
ro-feniciană) şi L-a rugat să scoa-
tă demonul din fiica ei. Dar Isusg

i-a spus: �Lasă să se sature întâi
copiiih, pentru că nu este binei să
iei pâinea copiilorh şi s-o arunci la
căţeij�. Dar ea a răspuns şi ·I-a zis:
�Da, Doamne, dar şi căţeii de sub
masă mănâncă din firimiturile
copiilork�. Şi El i-a spus: �Pentru
acest cuvânt, du-te; a ieşit demo-
nul din fiica ta�. Şi, ducându-se
acasă, a găsit că demonul ieşise,
iar fiica ei era culcată pe pat.
Şi*, plecând din nou din ţinu-

turilec Tirului şi ale Sidonuluid, a
venitl lângă Marea Galileii, prin

mijlocul ţinuturilorc Decapolei. Şi
·I-au adus* un surd care nu putea
vorbi bine şi ·L-au rugat să-Şi
punăm mânan peste el. Şi, luându-l
deoparte din mulţime, Şi-a pus
degetele pe urechile lui şi, scui-
pând*, i-a atins limba; şi, privind*
spre cer, a suspinat** şi ·i-a
zis: �Efata�, adică: �Deschide-te�.
Şi îndată* i s-au deschis urechile,
şi i s-a dezlegat legătura limbii
şi vorbea corect. Şi le-a* porun-
cit să nu spună nimănui; dar, cu
cât le poruncea Elg, cu atât eig Îl
vesteau mai mult. Şi erau uimiţi
peste măsură, spunând: �Toate le
faceo bine; El îi face pe surzi să
audă şi pe muţi să vorbească�.

În zilele acelea fiind din nou
o marep mulţime şi neavând ce
să mănânce, Isusq i-a chemat la
Sine pe ucenicii Săig şi ·le-a spus:
�Mi-e milă de mulţime, pentru că
stau deja de trei zile cu Mine şi
n-au ce să mănânce; şi, dacă le voi
da drumul la casele lor flămânzi,
vor leşina pe drum; pentru căr unii
dintre ei au venit de departe�. Şi
ucenicii Săi I-au răspuns: �De unde
va putea cineva să-i sature pe a-
ceştia cu pâine, aici, într-un loc
pustiu?� Şi El i-a întrebat*: �Câte
pâini aveţi?� Şi ei au spus: �Şap-
te�. Şi El a poruncit mulţimii să se
aşeze pe pământ; şi, luând cele şap-
te pâini, a mulţumit, le-a frânt şi
le-a dat ucenicilor Săi, ca să le
pună înainte; şi ei le-au pus îna-
intea mulţimii. Şi aveau câţiva
peştişori; şi, după ce i-a binecuvân-
tat*, a dorit ca şi aceştia să fie puşi
înaintea lorg. Şi au mâncat şi s-au
săturat. Şi au ridicat prisosul de
firimituri: şapte coşuris. Şit erau
cam patru mii; şi le-a dat drumul.

7:16
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*Mt. 9.32.
Lc. 11.14.

*Cap. 8.23.
Ioan  9.6.

*Cap. 6.41.
Ioan 11.41;
17.1.
**Ioan11.33;
11.38.
*Is. 35.5,6.
Mt. 11.5.

*Cap. 5.43.

*Mt. 15.34.
Cap. 6.38.

*Mt. 14.19.
Cap. 6.41.
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33

34
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7

a Lit. �omul�, la fel în v.20 şi 23    b Unele ms. omit v.16    c Lit. �hotarele�    d Unele ms. omit �şi ale
Sidonului�    e Unele ms. �în casă�    f Unele ms. �Pentru că�    g Unele ms. omit    h Aici, �copiii� în sensul
de apartenenţă la o familie    i Unele ms. �drept�    j Gr. cuvânt cu sens mai dispreţuitor decât �câini�    k

Aici, �copiii� în sens general    l Unele ms. �plecând din nou din ţinuturile Tirului, a venit prin Sidon�    m

Unele ms. �să pună�    n Unele ms. �mâinile�    o Sau �le-a făcut�    p Unele ms. �fiind o foarte mare�    q

Unele ms. omit �Isus�    r Unele ms. �şi�    s Coş mai mare, purtat de două persoane, folosit pentru a
transporta peşte    t Unele ms. ad. �cei care mâncaseră�

8 A doua înmul-
ţire a pâinilor
(Mt. 15.32-39)

Vindecarea
unui surdomut

Femeia siro-
feniciană

(Mt. 15.21-28)
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Şi îndată*, intrând în corabie cu
ucenicii Săi, a venit în părţile
Dalmanutei.
Şi fariseii au ieşit* şi au înce-

put să discute aprins împotriva Lui,
cerând de la El un semn din cer,
ca să-L ispitească. Şi, suspinânda

în duhul Său, ·a zis: �Pentru ce cere
generaţia aceasta un semn? Ade-
vărat vă spun: Nicidecum nu i se
va dab un semn acestei generaţii�.
Şi i-a lăsat şi, intrând din nou în
corabie, a plecat spre partea
cealaltă.
Şi* au uitat să ia pâini şi nu

aveau decât o pâine cu ei în co-
rabie. Şi El le-a* poruncit, spu-
nând: �Fiţi atenţi, feriţi-vă de a-
luatul fariseilor şi de aluatul lui
Irod!� Şi ei se gândeau în ei înşişi,
spunândc: �Pentru că* nu avem
pâini�. Şi Isusd, ştiind aceasta,
·le-a spus: �Pentru ce vă gândiţi
că nu aveţi pâini? Nu* pricepeţi
încă, nici nu înţelegeţi? Aveţi ini-
mae împietrită? Având ochi, nu ve-
deţi? şi, având urechi, nu auziţi?
şi nu vă amintiţi? Când* am frânt
cele cinci pâini pentru cei cinci
mii, câte coşniţe pline cu firimituri
aţi ridicat?� Ei ·I-au spus: �Două-
sprezece�. �Şi când* am frânt cele
şapte pentru cei patru mii, câte co-
şuri pline cu firimituri aţi ridicat?�
Şi ei au spus: �Şapte�. Şi El le-a
spus: �Cum nu înţelegeţi încăf?�
Şi El a venitg la Betsaida. Şi

·I-au adus un orb şi ·L-au rugat să-l
atingă. Şi, luându-l de mână
pe orb, l-a scos afară din sat şi, scui-
pând* pe ochii lui, Şi-a push mâi-
nile peste el şi l-a întrebat dacă
zăreşte cevai. Şi el, privind în sus, a
spus: �Zăresc oameni, pentru că îi
vădj ca nişte copaci umblând�.

Apoi Şi-a pus din nou mâinile pe
ochii lui şi el a văzut limpedek.
Şi a fost vindecat şi vedea totull

desluşit. Şi l-a trimis la el acasă,
spunând: �Nu intra în satm�.
Şi Isus şi ucenicii Săi au ple-

cat în satele din Cezareea lui Fi-
lip; şi pe drum i-a întrebat pe
ucenicii Săi, spunându-le: �Cine zic
oamenii că sunt Eu?� Şi ei I-au
răspuns, zicândn: �Ioan* Boteză-
torul; şi alţii, Ilie; iar alţii, unul din-
tre profeţi�. Şi El i-a întrebato: �Dar
voi, cine ziceţi că sunt Eu?� Şi Pe-
tru, răspunzând, I-a spusx: �Tu* eşti
Hristosul�. Şi* El le-a poruncit cu
tărie să nu spună nimănui despre El.
Şi a* început să-i înveţe că

Fiul Omului trebuie să sufere mul-
te şi să fie respins de bătrâni şi de
preoţiip de seamă şi de cărturari şi
să fie omorât şi după trei zile
să învieze. Şi El le vorbea deschis
despre acest lucru. Şi Petru, lu-
ându-L deoparte, a început să-L
mustre. Iar El, întorcându-Se şi vă-
zându-i pe ucenicii Săi, l-a certat
pe Petru, spunândq: �Pleacă înapo-
ia Mea, Satan! pentru că gândurile
tale nu sunt la cele ale lui Dumne-
zeu, ci la cele ale oamenilor�.
Şi, chemând la Sine mulţimea,

împreună cu ucenicii Săi,
le-a spus: �Oricine* vrea să vină
după Mine, să se lepede de sine
însuşi şi să-şi ia crucea şi să Mă
urmeze. Pentru că oricine* va
vrea să-şi salveze viaţa, şi-o va
pierde; dar oricine îşi va pierde via-
ţar pentru Mine şi pentru Evanghelie,
sşi-o va salva. Pentru că, ce
i-ar folosi unui om dacă ar câştiga
toată lumea, şi şi-ar pierde sufletul?
Pentru că, ce va dat un om
în schimb pentru sufletul său?

*Mt. 15.39.

*Mt. 12.38.
Ioan 6.30.

*Mt. 16.5.

*Mt. 16.6.
Lc. 12.1.

*Mt. 16.7.

*Cap. 6.52.

*Mt. 14.20.
Cap. 6.43.
Lc. 9.17.
Ioan 6.13.

*Mt. 15.37.
Vers. 8.

*Cap. 7.33.
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*Mt. 14.2.

*Mt. 16.16.
Ioan 6.69;
11.27.

*Mt. 16.20.

*Mt. 17.22.

*Mt. 10.38;
16.24.
Lc.  9.23;
14.27.

*Ioan 12.25.
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8:37

Aluatul
fariseilor şi
al lui Irod

(Mt. 16.1-12;
Lc. 11.29)

Vindecarea
unui orb la

Betsaida

a Unele ms. ad. �adânc�; alte ms. ad. �cu glas tare�    b Lit. �dacă se va da� - o formă ebraică uzuală, ca în
Ev. 3.11; Ps. 95.7-11    c Unele ms. omit    d Unele ms. �El�    e Unele ms. ad. �încă�    f Unele ms. omit �încă�;
alte ms. omit �Cum�    g Lit. �El vine�; unele ms. �ei vin�    h Unele ms. �a pus�, la fel în v. 25    i Unele ms.
�l-a întrebat: «Zăreşti ceva?»�    j Unele ms. omit �pentru că îi văd�    k Unele ms. �l-a făcut să privească în
sus�    l Unele ms. �pe toţi oamenii�    m Unele ms. ad. �nici nu spune cuiva în sat�    n Unele ms. �Şi ei I-au
vorbit, spunând�; alte ms. �Şi ei au răspuns�    o Unele ms. �le spune�    p Unele ms. nearticulat
q Unele ms. �şi spune�    r Unele ms. ad. �proprie�    s Unele ms. ad. �acela�    t Unele ms. �ce ar da�

Mărturia lui
Petru despre

Isus
(Mt. 16.13-20;
Lc. 9.18-21)

Primul anunţ
al morţii şi al
învierii Sale
(Mt. 16.21-28;
Lc. 9.22-27)

Urmarea
lui Isus
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Pentru că* de oricine se** va ru-
şina de Mine şi de cuvintele Mele,
în această generaţie adulteră şi
păcătoasă, şi Fiul Omului Se va
ruşina de el când va veni în gloria
Tatălui Său, cu sfinţii îngeri�.
Şi le-a spus: �Adevărat* vă spun,

sunt unii dintre cei care stau aici
care nicidecum nu vor gusta moar-
tea până nu vor vedea Împărăţia**
lui Dumnezeu venită în putere�.
Şi, după şase zile, Isus ·i-a luat

cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi
pe Ioan şi ·i-a dus pe un munte
înalt, singuri, deoparte; şi a fost
transfigurata înaintea lor şi haine-
le Lui au devenit strălucitoare,
foarte albeb*, aşa cum nici un
înălbitor de pe pământ nu poate
înălbic. Şi li s-a arătat Ilie, împre-
ună cu Moise, şi vorbeau cu Isus.
Şi Petru, răspunzând, ·I-a spus lui
Isus: �Rabi, este bine ca noi să
fim aici şi să facem trei corturid:
pentru Tine unul şi pentru Moise
unul şi pentru Ilie unul�. Pentru că
nu ştia ce să spună, pentru că
erau plini de teamă. Şi a venit un
nor umbrindu-ie; şi a venit un glas
din norf: �Acesta este Fiul Meu
Preaiubitg, de El să ascultaţi!�
Şi deodată, privind în jur, n-au
mai văzut pe nimeni, decât pe
Isus singur cu ei. Şi, pe* când
coborau de pe munte, le-a porun-
cit să nu spună nimănui ce au
văzut, decât atunci când Fiul
Omului va fi înviat dintre morţi.
Şi au păstrat cuvântul acela, în-
trebându-se între ei ce este în-
vierea dintre morţi. Şi L-au între-
bat, spunând: �Pentru ce spun căr-
turariih că* trebuie să vină întâi
Ilie?� Şi El, răspunzând, le-a spus:
�Ilie, în adevăr, venind întâi, res-

tabileşte toate. Şi cum* este
scris despre Fiul Omului că trebuie
să sufere multe şi să** fie dis-
preţuiti? Dar Eu vă spun că Ilie* a
şi venit şi ei i-au făcut ce au vrut,
după cum este scris despre el�.
Şi, când a venitj la ucenici, a

văzut o mare mulţime în jurul lor,
şi pe cărturari discutând aprins
cu ei. Şi îndată toată mulţimea,
văzându-L, a fost uimită şi, aler-
gând la El, Îl saluta. Şi El i-a în-
trebatk: �Despre ce discutaţi cu
ei?� Şi unul din mulţime I-a răs-
punsl: �Învăţătorule, l-am adus la
Tine pe fiul meu, care are un duh
mut. Şi oriunde îl apucă, îl trân-
teşte; şi face spumă şi scrâşneşte
din dinţi şi rămâne nemişcatm; şi
le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoa-
tă şi n-au putut�. Iar El, răspunzân-
du-len, ·a spus: �O, generaţie ne-
credincioasă, până când voi fi cu
voi? până când vă voi îngădui?
Aduceţi-l la Mine�. Şi l-au adus la
El; şi, când L-a văzut, îndată du-
hul* l-a scuturat cu putere şi, că-
zând la pământ, se zvârcolea, fă-
când spumă. Şi El l-a întrebat pe
tatăl lui: �Cât timp este de când i se
întâmplă aceasta?� Şi el a spus:
�Din copilărie; şi deseori l-a arun-
cat şi în foc şi în apă, ca să-l dis-
trugă; dar, dacă poţi să faci ceva,
ai milă de noi şi ajută-ne!� Şi Isus
i-a spus: �«Dacă* poţi!» Toate sunt
posibile pentru acela care credeo�.
Şi îndată tatăl copilului, strigând, a
spusp: �Cred, Doamneq, ajută ne-
credinţei mele!� Iar Isus, văzând că
mulţimea se aduna alergând, a mus-
trat duhul necurat, spunându-i: �Duh
mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi
afară din el şi să nu mai intri în el�.
Şi, strigând şi scuturându-lr

8:38
*Mt. 10.33.
Lc. 9.26;
12.9.
**Rom. 1.16
2 Tim. 1.8;
2.12.

*Mt. 16.28.
Lc. 9.27.
**Mt. 24.30;
25.31.
Lc. 22.18.

*Dan. 7.9.
Mt. 28.3.

*Mt. 17.9.

*Mal. 4.5.
Mt. 17.10.

38

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38

1

3

9

11

*Ps. 22.6.
Is. 53.2,3.
Dan. 9.26.
**Lc.  23.11.
Filip. 2.7.
*Mt. 11.14;
17.12.
Lc. 1.17.

*Cap. 1.26.
Lc. 9.42.

*Mt. 17.20.
Cap. 11.23.
Lc. 17.6.
Ioan 11.40.
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a Sau �S-a schimbat la faţă�    b Unele ms. ad. �ca zăpada�    c Unele ms. ad. �astfel�    d Sau �colibe�
e În sensul că i-a înconjurat şi i-a acoperit; era un nor luminos, �gloria minunată�;  cuvânt folosit şi
referitor la norul care acoperea şi umplea de glorie Cortul Întâlnirii.    f Unele ms. ad. �spunând�
g Sau �cel Preaiubit�    h Sau �Cărturarii spun�    i Sau �socotit drept nimic�    j Unele ms. �când au venit
... au văzut�    k Unele ms. �a întrebat pe cărturari�    l Unele ms. �răspunzând, a spus�    m Sau �rigid�,
�epuizat�    n Unele ms. �răspunzându-i�    o Unele ms. �Dacă poţi crede, toate sunt posibile pentru acela care
crede.�    p Unele ms. ad. �cu lacrimi�    q Unele ms.omit �Doamne�    r Unele ms. �scuturând�

(9)

Transfigurarea
(Mt. 17.1-13;
Lc. 9.28-36)

Vindecarea
unui lunatic

(Mt. 17.14-21;
Lc. 9.37-43)
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mult, duhul a ieşit. Şi ela a devenit
ca mort, încât mulţi spuneau: �A
murit!� Dar Isus, apucându-l de
mână, l-a ridicat; şi el a stat în
picioare.
Şi, când* a intrat în casă, uce-

nicii Săi L-au întrebat deoparte:
�Noi de ce n-am putut să-l scoa-
tem?� Şi le-a spus: �Acest fel de
demoni nu poate ieşi prin nimic,
decât prin rugăciune şi postb�.
Şi, ieşind de acolo, treceau

prin Galileea; şi El nu voia să ştie
cineva unde era. Pentru că îi
învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea:
�Fiul Omului Se dă în mâinile oa-
menilor şi ei Îl vor omorî; şi, după
ce va fi omorât, după trei zilec va
învia�. Dar ei nu înţelegeau vorbirea
aceasta şi se temeau să-L întrebe.
Şi El a venitd la Capernaum;

şi, fiind în casă, i-a întrebat:
�Despre ce discutaţie pe drum?�
Şi ei tăceau, pentru că pe drum
se întrebaseră unul pe altul cine
să fie mai mare. Şi, stând jos, i-a
chemat pe cei doisprezece şi ·le-a
spus: �Dacă vrea cineva* să fie
cel dintâi, să fie cel din urmă
dintre toţi şi slujitor al tuturor�.
Şi, luând* un copilaş, l-a pus în
mijlocul lor; şi, luându-l în braţe,
le-a spus: �Oricine va primi pe
unul singur dintre aceşti copilaşi
în Numele Meu, pe Mine Mă
primeşte; şi oricine* Mă va primi
pe Mine, nu pe Mine Mă primeşte,
ci pe Cel care M-a trimis pe
Mine�. Şi Ioan* I-a răspuns, zi-
când: �Învăţătorule, noi am văzut
pe cinevaf scoţând demoni în Nu-
mele Tău; şi l-am oprit, pentru că
nu ne urmag�. Dar Isus le-a spus:
�Nu-l opriţi; pentru că* nu este
nimeni care să facă o minune în
Numele Meu şi îndată să poată

să Mă vorbească de rău. Pentru
că, cine* nu este împotriva noas-
trăh, este pentru noii. Pentru că ori-
cine* vă va da să beţi un pahar
cu apă în Numele Meuj, pentru
că sunteţi ai lui Hristos, adevărat
vă spun, nicidecum nu-şi va pier-
de răsplata.
Şi oricine va face să se potic-

nească unul singur dintre micuţiik

care cred în Minel, este mai bine
pentru el dacă i se pune o piatră
de moarăm în jurul gâtului şi este
aruncat în mare. Şi dacă* mâna
ta te face să te poticneşti, taie-o;
este mai bine pentru tine să intri
în viaţă ciung, decât, având cele
două mâini, să te duci în gheenă,
în focul nestins, unde* viermele
lor nu moare şi focul nu se stin-
ge.n Şi dacă piciorul tău te face
să te poticneşti, taie-l; este mai
bine pentru tine să intri în viaţă
şchiop, decât, având cele două
picioare, să fii aruncat în gheenă,
în focul nestinso, unde viermele
lor nu moare şi focul nu se stin-
ge.n Şi dacă* ochiul tău te face să
te poticneşti, scoate-l; este mai
bine pentru tine să intri în Îm-
părăţia lui Dumnezeu cu un sin-
gur ochi, decât, având doi ochi,
să fii aruncat în gheena focului,
unde viermele lor nu moare şi
focul nu se stinge. Pentru că fie-
care va fi sărat cu foc şi orice*
jertfă va fi sărată cu sarep. Sarea
este bună*; dar, dacă sarea îşi
pierde gustul, cu ce o veţi drege?
Să aveţi** sare în voi înşivă şi
fiţi� în pace unii cu alţii�.
Şi, suindu-Se* de acolo, ·a ve-

nit în ţinuturileq Iudeii şij der cea-
laltă parte a Iordanului; şi din nou
·s-au strâns mulţimi la El şi, după
cum obişnuia, din nou îi învăţa.

27
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31

32
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35

36

37

38

39

28

35
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38

39

*Mt.17.19.

*Mt. 20.26;
20.27.
Cap. 10.43.
Lc. 22.26.

*Mt. 18.2.
Cap. 10.16.

*Mt. 10.40.
Lc. 9.48.

*Num. 11.28.
Lc. 9.49.

*1 Cor.12.3.

*Mt. 12.30.

*Mt. 10.42.

*Deut. 13.6;
13.9.
Mt. 5.30;
18.8.

*Is. 66.24.

*Mt. 5.29;
18.9.

*Lev. 2.13.
Ezec. 43.24.
*Mt. 5.13.
Lc. 14.34.
**Ef. 4.29.
Col. 4.6.
�Rom.12.18;
14.19.
2 Cor. 13.11.
Ev. 12.14.

*Ioan 10.40;
11.7.

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49

50
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44

47
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1

10:1

Căsătoria şi
divorţul

(Mt. 19.1-12)

a Copilul     b Unele ms. omit �şi post�    c Unele ms. �a treia zi�    d Unele ms. �au venit�    e Unele ms. ad.
�între voi�    f Unele ms. ad. �care nu ne urmează�    g Unele ms. omit �pentru că nu ne urma�    h Sau
�voastră�    i Sau �voi�     j Unele ms. omit    k Unele ms. �aceşti micuţi�    l Unele ms. omit �în Mine�
m Sau �piatră mare de moară� învârtită cu ajutorul unui măgar; mai mare decât piatra de moară învârtită
manual.    n Unele ms. omit tot versetul    o Unele ms. omit �în focul nestins�    p Unele ms. omit �şi orice
jertfă va fi sărată cu sare�    q Lit. �hotarele�    r Unele ms. �prin�

Prilejuri de
poticnire

(Mt. 18.6-9;
Lc. 17.1-2)

Al doilea anunţ
al morţii şi al
învierii Sale

(Mt. 17.22-23;
Lc. 9.43-45)

Mai mare în
Împărăţia
cerurilor

(Mt. 18.1-5;
Lc. 9.46-50)
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Şi, venind* la El fariseiia, Îl
întrebau, ispitindu-L: �Este per-
mis unui bărbat să-şi lase soţia?�
Iar El, răspunzând, le-a spus: �Ce
v-a poruncit Moise?� Şi ei au
spus: �Moise* a permis să-i  scrie
o carte de despărţire şi s-o lase�.
Şi Isus, răspunzând, le-a spus:
�Din cauza împietririi inimii voas-
tre v-a scris el această poruncă.
Dar, de la începutul creaţiei,
«Dumnezeub i-a* făcut bărbat şi
femeie. De aceea* va lăsa omul
pe tatăl său şi pe mama sa şi se
va lipi de soţia sa, şi cei doi vor
fi un singur trupc»; astfel că nu
mai sunt doi, ci un singur trup.
Deci ce a unitd Dumnezeu, omul
să nu despartă�. Şi din nou, în
casă, uceniciie L-au întrebat de-
spre aceastaf. Şi El ·le-a spus:
�Oricine* îşi va lăsa soţia şi se
va căsători cu alta, comite adulter
faţă de ea. Şi dacă o femeie îşi
va lăsa soţul şig se va căsătorih

cu altul, comite adulter�.
Şi aduceau copilaşi la El, ca

să-i atingă. Dar ucenicii i-au mus-
trat pe cei care îi aduceaui.
Dar Isus, văzând aceasta, s-a
mâhnit şi le-a spus: �Lăsaţi copi-
laşii să vină la Mine şij nu-i o-
priţi, pentru că Împărăţia lui Dum-
nezeu este a unora* ca ei. Ade-
vărat vă spun: Oricine* nu va primi
Împărăţia lui Dumnezeu ca un
copilaş, nicidecum nu va intra în
ea�. Şi, luându-i în braţe, punân-
du-Şik mâinile peste ei, i-a bine-
cuvântatl.
Şi, pe când ieşea la drum, un

om a alergat la El şi, îngenunchind
înaintea Lui, Îl întreba: �Bunule
Învăţător, ce să fac ca să moş-
tenesc viaţa eternă?� Iar Isus i-a
spus: �Pentru ce Mă numeşti bun?

Nimeni nu este bun, decât Unul
singur, Dumnezeu. Ştii poruncile:
nu* comite adulter; nu ucidem; nu
fura; nu mărturisi fals;
nu înşela; onorează pe tatăl tău şi
pe mama ta�. Şi el, răspunzând,
I-a spus: �Învăţătorule, toate aces-
tea le-am ţinut din tinereţea
mea�. Şi Isus, uitându-Se la el,
l-a iubit şi i-a spus: �Un singur
lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ce
ai şi dă săracilor şi vei avea
comoară* în cer; şi vino, urmea-
ză-Măn�. Dar el, întristat de acest
cuvânt, a plecat mâhnit, pentru că
avea multe proprietăţi. Şi Isus,
privind* în jur, ·le-a spus ucenici-
lor Săi: �Cât de greu vor intra în
Împărăţia lui Dumnezeu cei care
au bogăţii!� Şi ucenicii erau ui-
miţi de cuvintele Lui. Şi Isus,
răspunzând din nou, ·le-a spus:
�Copii, cât de greu este pentru
cei* care se încred în bogăţiio să
intre în Împărăţia lui Dumnezeu!
Mai uşor este să treacăp o cămilă
prin urechea acului, decât să intre
un bogat în Împărăţia lui Dumne-
zeu�. Şi erau foarte uimiţi, zicând
unii către alţii: �Şi cine poate fi
mântuit?� Dar Isus, privind la ei,
·a spus: �La oameni este imposi-
bil, dar nu la* Dumnezeu; pentru
că toate sunt posibile la Dum-
nezeu�. q Petru* a început să-I spu-
nă: �Iată, noi am lăsat toate
şi Te-am urmat�. r Isus, răspun-
zândj, a spus: �Adevărat vă spun,
nu este nimeni care a lăsat casă,
sau fraţi, sau surori, sau tată, sau
mamăs, sau copii, sau ogoare,
pentru Mine şit pentru Evan-
ghelie, care* să  nu primească
însutit acum, în timpul acesta: case
şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi
ogoare, cu persecuţii, şi, în veacul

10:2
*Mt. 19.3.

*Deut. 24.1.
Mt. 5.31;
19.7.

*Gen. 1.27;
5.2.

*Gen. 2.24.
1 Cor. 6.16.
Ef. 5.31.

*Mt.  5.32;
19.9.
Lc. 16.18.
Rom. 7.3.
1 Cor. 7.10;
7.11.

*1 Cor. 14.20
1 Pet. 2.2.

*Mt. 18.3.
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*Ex. 20.
Rom. 13.9.

*Mt. 6.19;
6.20; 19.21.
Lc. 12.33;
16.9.

*Mt. 19.23.
Lc. 18.24.

*Iov  31.24.
Ps. 52.7;
62.10.
1 Tim. 6.17.

*Ier. 32.17.
Mt. 19.26.
Lc. 1.37.

*Mt. 19.27.
Lc. 18.28.

*2 Cr. 25.9.
Lc. 18.30.
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a Unele ms. �farisei�    b Unele ms. �El�    c Lit. �spre o singură carne�    d Lit. �a înjugat împreună�    e Unele
ms. ad. �Săi�    f Unele ms. �acelaşi lucru�    g Unele ms. �Şi dacă, după ce şi-a lăsat soţul�    h Unele ms. �va
fi căsătorită�    i Unele ms. omit �pe cei care îi aduceau�    j Unele ms. omit    k Unele ms. �punând�    l Unele
ms. �îi binecuvântează�    m Nu comite crimă    n Unele ms. ad. �luând crucea�    o Unele ms. omit �pentru
cei care se încred în bogăţii�    p Unele ms. �să intre�    q Unele ms. ad. �Şi�    r Unele ms. ad. �Dar�; alte ms.
ad. �Şi�    s Unele ms. ad. �sau soţie�    t Unele ms. omit �pentru Mine şi�

Isus şi copilaşii
(Mt. 19.13-15;
Lc. 18.15-17)

Isus şi bogatul
(Mt. 19.16-30;
Lc. 18.18-30)
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care vine, viaţă eternă. Dar mulţi*
din cei dintâi vor fi cei din urmă
şi cei din urmă vor fi cei dintâi�.
Şi erau pe drum, suindu-se la

Ierusalim, şi Isus mergea înaintea
lor; şi se minunau şi, urmându-L,
se temeau. Şi, luându-i* din nou
la Sine pe cei doisprezece, a
început să le spună ce urma să I
se întâmple: �Iată, ne suim la
Ierusalim, şi Fiul Omului va fi
predat preoţilor de seamă şi căr-
turarilor şi Îl vor condamna la
moarte şi Îl vor da în mâna naţi-
unilor şi Îl vor batjocori şi Îl vor
biciui şi Îl vor scuipa şi Îl vor omo-
rî; şi după trei zilea va învia�.
Şi ·au venit la El Iacov şi Ioan,

fiii lui Zebedei, spunândb: �Învă-
ţătorule, vrem să ne faci ce Îţic

vom cere�. Şi El le-a spus: �Ce
vreţi să fac pentru voi?� Şi ei I-au
spus: �Dă-ne ca să şedem unul la
dreapta Ta şi unul la stânga Tad,
în gloria Tae�. Dar Isus le-a spus:
�Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi
paharul pe care îl beau Eu sauf să
fiţi botezaţi cu botezul cu care
sunt botezat Eu?� Şi ei I-au spus:
�Putem�. Şi Isus le-a spus: �Paha-
rul pe care-l beau Eu îl veţi beag;
şi cu botezul cu care sunt botezat
Eu veţi fi botezaţi; dar a şedea la
dreapta Mea sauf la stânga Mead

nu este al Meu să dau, ci se va da
acelora pentru care s-a pregătit�.
Şi cei zece, auzind*, au început
să se supere pe Iacov şi pe Ioan.
Dar Isus, chemându-i la Sine, ·le-a
spus: �Ştiţi* că cei care sunt con-
sideraţi că stăpânesc peste naţi-
uni domnesc peste ele; şi cei mari
ai lor exercită autoritate asupra lor.
Dar* între voi nu esteh aşa; ci
oricine ar vrea să fie mare între

voi va fii slujitorul vostru; şi ori-
cine ar vrea să fie cel dintâi în-
tre voi va fii robul tuturor; pentru
că şi Fiul* Omului n-a venit ca să
I se slujească, ci ca El să slujeas-
că şi** să-Şi dea viaţa ca răscum-
părare pentru mulţi�.
Şi ei ·au venit la Ierihon; şi,

pe când ieşea din Ierihon cu uce-
nicii Săi şi cu o mare mulţime,
fiulj lui Timeu, Bartimeu, orbul, şe-
dea lângă drum cerşindk. Şi, au-
zind că este Isus Nazarineanul, a
început să strige şi să spună:
�Fiu al lui David, Isuse, ai milă de
mine!� Şi mulţi îl mustrau ca să
tacă; dar el striga şi mai tare: �Fiu
al lui David, ai milă de mine!� Şi
Isus, oprindu-Se, a spus ca el să
fie chematl; şi ei ·l-au chemat pe
orb, spunându-i: �Îndrăzneşte; ri-
dică-te, te cheamă�. Şi el, arun-
cându-şi haina, a sărit în susm şi a
venit la Isus. Şi Isus, răspunzând,
i-a spusn: �Ce vrei să-ţi fac?� Şi
orbul I-a spus: �Rabuni, să văd!�
Şi Isus i-a spus: �Mergi! Credin-
ţa* ta te-a vindecato�. Şi îndată a
văzut şi L-a urmatp pe drum.
Şi, când ·se apropiau ei de Ie-

rusalim, de Betfaghe şi Betania,
spre Muntele Măslinilor, El ·i-a
trimis pe doi dintre ucenicii Săi
şi ·le-a spus: �Mergeţi în satul
dinaintea voastră; şi îndată ce veţi
intra în el, veţi găsi un măgăruş
legat, pe care nimeni dintre oa-
meni nu s-a aşezat încăd; dezlega-
ţi-l şi aduceţi-l. Şi, dacă vă va
spune cineva: «Pentru ce faceţi
aceasta?», să ziceţi: «Domnul are
nevoie de el»; şi îndată îl va
trimiteq aici�. Şi au mers şi au gă-
sit un măgăruşr legat la uşă, afară,
la cotitura drumului, şi ·l-au

*Mt. 19.30;
20.16.
Lc. 13.30.

*Cap. 8.31;
9.31.
Lc. 9.22.

*Mt. 20.24.

*Lc. 22.25.

*Mt.  20.26;
20.27.
Cap. 9.35.
Lc.  9.48.
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*Ioan 13.14.
Filip. 2.7.
**Mt. 20.28.
1 Tim. 2.6.
Tit  2.14.

*Mt.  9.22.
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48
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52
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45

52

a Unele ms. �a treia zi�    b Unele ms. �spunându-I�    c Unele ms. omit �Îţi�; alte ms. omit tot ce urmează
după �Învăţătorule, vrem� până la �ca să şedem unul la ...�    d Unele ms. omit    e Sau �ca în gloria Ta să
şedem unul la dreapta Ta şi unul la stânga Ta�; sau �ca să stăm în gloria Ta�    f Unele ms. �şi�    g Unele ms.
ad. �în adevăr�    h Unele ms. �să nu fie�    i Sau �să fie�    j Unele ms. �un fiu al�    k Unele ms. �un cerşetor
orb şedea lângă drum�; alte ms. �şedea orb şi cerşetor lângă drum�    l Unele ms. �Isus, oprindu-Se, a spus:
«Chemaţi-l!»�    m Unele ms. �s-a ridicat�    n Unele ms. �îi spune�    o Sau �te-a mântuit�    p Unele ms. ad.
�pe Isus�    q Unele ms. �îl trimite�    r Unele ms. �măgăruşul�

11:4

Cererea fiilor
lui Zebedei

(Mt. 20.20-28)

Intrarea în
Ierusalim

(Mt. 21.1-11;
Lc. 19.28-40;
Ioan 12.12-19)

Al treilea
anunţ al

morţii şi al
învierii Sale

(Mt. 20.17-19;
Lc. 18.31-34) Vindecarea

orbului
Bartimeu

(Mt. 20.29-34;
Lc. 18.35-43)
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**Mt. 7.28.
Cap. 1.22.
Lc. 4.32.

*Mt. 21.19.

*Mt. 17.20;
21.21.
Lc. 17.6.

*Mt. 7.7.
Lc. 11.9.
Ioan 14.13;
15.7; 16.24.
Iac. 1.5,6.
*Mt. 6.14.
Col. 3.13.

*Mt. 18.35.

dezlegat. Şi unii dintre cei care
stăteau acolo le-au spus: �Ce fa-
ceţi de dezlegaţi măgăruşul?� Şi
ei le-au spus cum le poruncisea

Isus; şi i-au lăsat. Şi au adus
măgăruşul la Isus şi îşi aruncaub

hainele pe el; şi S-a aşezat pe el.
Şi mulţi* îşi aşterneau hainele pe
drum şi alţii tăiau ramuri din co-
pacic. Şi cei care mergeau înainte
şi cei care urmau strigaud: �Osana!
Binecuvântat* fie Cel care vine în
Numele Domnului! Binecuvântată
fie Împărăţia care vinee, a tatălui
nostru, David! Osana* în celef

preaînalte!� Şig* a intrat în Ierusa-
lim şih în templui; şi, privind în
jur la toate, ceasul fiind deja târ-
ziuj, a plecat la Betania cu cei
doisprezece.
Şi a doua zi, când ieşeau din

Betania, Isus a flămânzit; şi, văzând
de departek un smochin care avea
frunze, a mers să vadă dacă va
găsil ceva în el; şi, ajungând la el,
n-a găsit nimic decât frunze, pentru
că nu era timpul smochinelor.
Şig, luând cuvântul, a zis: �Nimeni
să nu mai mănânce rod din tine
niciodată!� Şi ucenicii Săi au auzit.
Şi ei ·au venit la Ierusalim; şi

Elm, intrând în templui, a început
să-i scoată afară pe cei care vin-
deau şi cumpărau în templui; şi a
răsturnat mesele schimbătorilor
de bani şi scaunele celor care vin-
deau porumbei; şi nu permitea
nimănui să poarte vreun vasn

prin templui. Şi îi învăţa, spunân-
du-leo: �Nu este scris: «Casa*
Mea va fi numită casă de rugă-
ciune pentru toate naţiunile»? Dar
voi** aţi făcut din ea «peşteră de
tâl-hari»�. Şi preoţii de seamă şi
cărturariip au* auzit şi căutau cum

să-L omoare; pentru că se temeau
de El, deoarece toată** mulţimea
era uimită de învăţătura Lui.
Şi, când se făcea seară, El ieşea
afară din cetate.
Şi dis-de-dimineaţă*, pe când

treceau, au văzut smochinul uscat
din rădăcini. Şi Petru, amintindu-şi
ce se întâmplase, ·I-a spus: �Rabi,
iată, smochinul pe care l-ai bles-
temat s-a uscat�. Şi Isus, răspun-
zând, ·le-a spus: �Aveţi credinţă în
Dumnezeu. qAdevărat* vă spun că
oricine va zice muntelui acestuia:
«Ridică-te şi aruncă-te în mare», şi
nu se va îndoi în inima lui, ci va
crede că ceea ce spune se face, va
avea orice va spuner. De aceea vă
spun: Tot* ce veţi cere rugându-vă,
credeţi că aţi primits, şi veţi aveat.
Şi, când staţi în rugăciune, să
iertaţi*, dacă aveţi ceva împotriva
cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care
este în ceruri să vă ierte greşelile
voastre. Dar, dacă* voi nu iertaţi,
nici Tatăl vostru care este în ceruri
nu va ierta greşelile voastre�.u

Şi ei ·au venit din nou la Ieru-
salim. Şi, pe când mergea El prin
templui, preoţii de seamă şi cărtu-
rarii şi bătrânii ·au venit la El şi
·I-au spus: �Cu ce autoritatev faci
acestea? şi cine Ţi-a dat autorita-
tea aceasta, ca să faci acestea?�
Şi Isus, răspunzândh, le-a spus:
�Vă voi întreba şi Eu un singur
lucru şi răspundeţi-Mi şi vă voi
spune cu ce autoritate fac acestea:
�Botezul lui Ioan era din cer, sau
de la oameni? Răspundeţi-Mi!� Şi
se gândeau în ei înşişi, spunând:
�Dacă vom zice: «Din cer», va
spune: «Atuncih de ce nu l-aţi cre-
zut?» Iar dacă vom zice: «De la
oameni»�� se temeau de popor;

11:5

*Mt. 21.8.

*Ps. 118.26.

*Ps. 148.1.

*Mt. 21.12.

*Is. 56.7.
**Ier. 7.11.

*Mt. 21.45;
21.46.
Lc. 19.47.
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Smochinul
neroditor

(Mt. 21.18-19)

Curăţirea
templului

(Mt. 21.12-17;
Lc. 19.45-47;
Ioan 2.14-16)
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lui Isus

(Mt. 21.23-27;
Lc. 20.1-8)

a Unele ms. �le spusese�    b Unele ms. �îşi aruncă�    c Unele ms. �şi alţii aşterneau ramuri, tăindu-le de
pe câmpuri�; alte ms. ad. �şi le aşterneau pe drum�    d Unele ms. ad. �spunând�    e Unele ms. ad. �în
Numele Domnului�    f Cerurile    g Unele ms. ad. �Isus�    h Unele ms. omit    i Gr. �hieron�, ansamblul
curţilor şi al clădirilor templului    j Sau �fiind deja pe înserat�    k Unele ms. �văzând departe�    l Lit. �dacă
poate va găsi�    m Unele ms. �Isus�    n Sau �pachet�, �unealtă�    o Unele ms. �şi le spunea�
p Unele ms. �Şi cărturarii şi preoţii de seamă�    q Unele ms. ad. �Pentru că�    r Sau �va cere�    s Unele
ms. �că veţi primi�    t Lit. �se va face pentru voi�    u Unele ms. omit v. 26    v Sau �putere�

Puterea
credinţei

(Mt. 21.20-22)
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pentru că toţi* considerau că Ioan
era, în adevăr, profet. Şi ei, răs-
punzând, ·I-au spus lui Isus: �Nu
ştim�. Şi Isus, răspunzânda, ·le-a
spus: �Nici Eu nu vă spun cu ce
autoritate fac acestea�.
Şi a început să le vorbească

în parabole: �Un om a plantat o
vie şi a împrejmuit-o cu gard şi a
săpat o groapă pentru teasc şi a
zidit un turn şi a arendat-o unor
viticultori şi a plecat din ţară.
Şi, la timpul potrivit, a trimis la
viticultori un rob, ca să primească
de la viticultori din roadele viei.
Dar ei l-au luat şi l-au bătut şi l-au
trimis înapoi fără nimic. Şi a
trimis din nou la ei un alt rob; şi
pe acelab l-au rănit la cap şi l-au
trimis înapoi cu insultec. Şi a
trimis din noud un altul; şi pe
acela l-au omorât; şi pe mulţi
alţii, pe unii bătându-i, iar pe alţii
omorându-i. Mai avânde un singur
fiu preaiubitf, l-a trimis şi pe elg

la ei, la urmă, spunând: «Îl vor res-
pecta pe fiul meu». Dar viticul-
torii aceia au zis între ei: «Acesta
este moştenitorul; veniţi, să-l o-
morâm, şi moştenirea va fi a noas-
tră!» Şi l-au luat şi l-au omorât şi
l-au scos afară din vie. Ce va face
decia stăpânul viei? Va veni şi-i
va omorî pe viticultori şi via o va
da altora. N-aţi citit nici Scriptura
aceasta: «Piatra* pe care au lepă-
dat-o ziditorii, aceasta a ajunsh

cap de unghi. Aceasta a fost de la
Domnul şi este minunat în ochii
noştri»?� Şi* căutau să-L prindă
şi s-au temut de mulţime; pentru
că au înţeles că despre eii spusese
parabola; şi L-au lăsat şi au plecat.
Şi ·au trimis la El pe unii din-

tre farisei şi dintre irodiani, ca
să-L prindă cu vorba. Şi ei, ve-
nind, ·I-au spus: �Învăţătorule,

ştim că eşti adevărat şi că nu-Ţi
pasă de nimeni, pentru că nu pri-
veşti la înfăţişarea oamenilor, ci
îi înveţi cu adevărat calea lui
Dumnezeu. Se cuvine să dăm  tri-
but Cezarului, sau nu? Să dăm,
sau să nu dăm?� Dar El, cunos-
cându-le făţărnicia, le-a spus:
�Pentru ce Mă ispitiţi? Aduce-
ţi-Mi un dinar, ca să-l văd�. Şi
I-au adus. Şi El ·le-a spus: �Ale cui
sunt chipul acesta şi inscripţia?� Şi
ei I-au spus: �Ale Cezarului�. Şi
Isus, răspunzânda, le-a spusj: �Daţi
Cezarului cele ale Cezarului şi lui
Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu!�
Şi se minunau de El.
Şi ·au venit la El nişte sa-

duchei, care zic că nu este învie-
re; şi-L întrebau, spunând: �Învă-
ţătorule, Moise* ne-a scris că,
dacă va muri fratele cuiva şi va
lăsa o soţie în urmă şi nu va lăsa
copii, fratele său s-o ia pe soţia lui
şi să-i ridice urmaşk fratelui său.
Eraul şapte fraţi; şi cel dintâi a
luat o soţie şi, murind, n-a lăsat
urmaş; şi al doilea a luat-o şi a
murit şi nici el n-a lăsatm urmaş;
şi al treilea la fel. Şi cei şapten

n-au lăsat urmaş. La urma tuturor
a murit şi femeia. La învierel, când
vor înviao, căruia dintre ei îi va fi
soţie? pentru că cei şapte au avut-o
de soţie�. Şi Isus, răspunzânda,
le-a spus: �Nu pentru aceasta vă
rătăciţi voi, necunoscând nici
Scripturile, nici puterea lui Dum-
nezeu? Pentru că, atunci când vor
învia dintre morţi, nici nu se în-
soară, nici nu se mărită, ci sunt*
ca îngeriip în ceruri. Iar despre cei
morţi, că înviază, n-aţi citit în car-
tea lui Moise, la textul despre
rugq, cum i-a vorbit Dumnezeu, spu-
nând: «Eu* sunt Dumnezeul lui
Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi

*Mt.  3.5;
14.5.
Cap. 6.20.

*Ps. 118.22.

*Mt. 21.45;
21.46.
Cap. 11.18.
Ioan 7.25;
7.30,44.
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a Unele ms. omit    b Unele ms. �în acela au aruncat pietre şi�    c Unele ms. �şi l-au insultat�; alte ms. �l-au
trimis înapoi, insultându-l�    d Unele ms. omit �din nou�    e Unele ms. �avea�; alte ms. ad. �deci�    f Unele
ms �preaiubitul său�    g Unele ms. omit �şi pe el�    h Sau �a fost făcută�    i Sau �împotriva lor�    j Unele
ms. �a spus�    k Lit. �sămânţă� (şi în v.20-22)    l Unele ms. ad. �deci�    m Unele ms. �nelăsând�    n Unele
ms. ad. �au luat-o şi�    o Unele ms. omit �când vor învia�    p Unele ms. ad. �care sunt�    q Arbust spinos
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Tributul
Cezarului

(Mt. 22.15-22;
Lc. 20.20-26)

Întrebarea
saducheilor

despre înviere
(Mt. 22.23-33;
Lc. 20.27-40)

12Parabola
viticultorilor
(Mt. 21.33-46;
Lc. 20.9-19)
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Dumnezeul lui Iacov»? Ela nu este
Dumnezeul celor morţi, ci al celor
viib. Voi decic vă rătăciţi mult�.
Şi, apropiindu-se unul dintre

cărturarii care îi auzise discutând
împreună, văzândd că le-a răspuns
bine, L-a întrebat: �Care este cea
dintâi poruncă dintre toate?�
Şi Isus i-a răspuns: �Cea dintâi
poruncă dintre toatee este: «Ascul-
tă*, Israele! Domnul Dumnezeul
nostru este un singur Domn»,
şi: «Să-L iubeşti pe Domnul Dum-
nezeul tău din toată inima ta şi din
tot sufletul tău şi cuf tot cugetul tău
şi din toată puterea ta». Aceasta
este cea dintâi poruncăg. Şi o a
doua, asemenea eih, este aceasta:
«Să-l* iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi». Nu este altă
poruncă mai mare decât acestea�.
Şi cărturarul I-a spus: �Bine,
Învăţătorule, ai vorbit potrivit
adevărului, pentru că* Ela este
Unul singur şi nu este altul afară
de El. Şi a-L iubi din toată inima
şi cuf toată priceperea şi din tot
sufletuli şi cuf toată puterea, şi a-l
iubi pe aproape ca pe sine este*
mai mult decât toate arderile-de-
tot şi jertfele�. Şi Isus, văzând că
a răspuns cu pricepere, i-a spus:
�Tu nu eşti departe de Împărăţia
lui Dumnezeu�. Şi* nimeni nu
mai îndrăznea să-L întrebe.
Şi Isus, răspunzând, spunea,

învăţându-i în templuj: �Cum spun
cărturarii că Hristosul este fiu al
lui David? Pentru căk David însuşi
a spus prin* Duhul Sfânt:
«Domnul** a zis Domnului meu:
Şezi la dreapta Mea până voi pune
pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al
picioarelor Talel». David însuşi
decim Îl numeşte Domn; şi cum

este El fiu al lui?� Şi marea
mulţime Îl asculta cu bucurie.
Şi în* învăţătura Sa le spunea:

�Feriţi-vă** de cărturarii cărora le
place să umble în haine lungi, căro-
ra le plac şi saluturile în pieţe şi
scaunele de seamă în sinagogi şi
locurile de seamă la mese, care de-
vorează casele văduvelor şi de
ochii lumii se roagă îndelung. Aceş-
tia vor primi mai aspră sentinţă�.
Şi Isus, stând jos în faţa vis-

tieriei, privea cum mulţimea arun-
ca bani în* vistierie; şi mulţi bo-
gaţi aruncau mult. Şi o văduvă
săracă a venit şi a aruncat doi
bănuţin, care fac un bano. Şi, che-
mând la Sine pe ucenicii Săi,
le-a zisp: �Adevărat vă spun, aceas-
tă* văduvă săracă a aruncat mai
mult decât toţi cei care au arun-
cat în vistierie. Pentru că toţi au
aruncat din prisosul lor, dar ea,
din sărăcia ei, a aruncat tot* ce
avea, tot ce-i rămăsese ca să
trăiască�.
Şi, pe când ieşea din templuj,

unul din ucenicii Săi ·I-a spus:
�Învăţătorule, priveşte ce pietre
şi ce clădiri!� Şi Isus, răspun-
zândc, i-a spus: �Vezi aceste clă-
diri mari? Nu* va fi lăsată piatră
pe piatră care  nu va fi dărâmată�.
Şi, pe când şedea El pe Muntele
Măslinilor, în faţa templuluij,
Petru şi Iacov şi Ioan şi Andrei
L-au întrebat deoparte: �Spu-
ne-ne* când vor fi acestea şi care
este semnul când se vor împlini
toate acestea�. Şi Isus, răspunzân-
du-lec, a început să spună: �Ve-
deţi* să nu vă amăgească cineva.
Pentru căk vor veni mulţi în Nu-
mele Meu, spunând: «Eu sunt»; şi
vor amăgi pe mulţi. Iar când veţi

12:27

*Deut. 6.4.

*Lev. 19.18.
Mt. 22.39.
Rom. 13.9.
Gal. 5.14.
Iac. 2.8.

*Deut. 4.39.
Is. 45.6,14;
46.9.

*1 Sam.15.22
Osea 6.6.
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a Unele ms. �Dumnezeu�     b Unele ms. �El nu este Dumnezeu al celor morţi, ci Dumnezeu al celor vii�
c Unele ms. omit     d Sau �ştiind�     e Unele ms. �Cea dintâi dintre  toate poruncile�; alte ms. �Cea dintâi
este�; alte ms.  �Cea dintâi dintre toate�     f Lit. �din�     g Unele ms. omit �Aceasta este cea dintâi poruncă�
h Unele ms. omit �asemenea ei�     i Unele ms. omit �şi din tot sufletul�     j Gr. �hieron�     k Unele ms.
omit �Pentru că�     l Unele ms. �pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale�     m Unele ms. omit �deci�; alte ms.
�Dacă deci David�     n Gr. �lepton�, cea mai mică monedă evreiască (de aramă)    o Gr. �kodrantes�, un
sfert dintr-un �asarion�     p Unele ms. �le zice�
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cărturarilor

(Mt. 23.5-7,14;
Lc. 20.45-47)

Văduva săracă
(Lc. 21.1-4)

Porunca cea
mare

(Mt. 22.34-40;
Lc. 10.25-28)

Al cui fiu este
Hristosul

(Mt. 22.41-46;
Lc. 20.41-44)

Dărâmarea
templului şi
începutul
durerilor

(Mt. 24.1-51;
Lc. 21.5-36)
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auzi de războaie şi de zvonuri de
războaie, să nu vă tulburaţi; pen-
tru căa trebuie să fie toate acestea,
dar nu va fi încă sfârşitul. Pentru
că se va ridica naţiune contra na-
ţiune şi împărăţie contra împă-
răţie; şib vor fi cutremure în dife-
rite locuri, şi vor fi foamete şi
tulburăric. Acestea* vor fi  începu-
turi ale durerilor. Dar voi luaţi sea-
ma* la voi înşivă, pentru căa vă vor
da pe mâna sinedriilor şi
sinagogilor; veţi fi bătuţi şi veţi
fi aduşi înaintea guvernatorilor şi
a împăraţilor pentru Mine, ca
mărturie pentru ei. Şi Evanghelia
trebuie să fie vestită întâi* tuturor
naţiunilor. Dar, când* vă vor duce
ca să vă dea în mâinile lor, nu vă
îngrijoraţi dinainte cu privire la ce
veţi spuned; ci orice vi se va da în
ceasul acela, aceea vorbiţi; pentru
că nu voi sunteţi cei care vorbiţi,
ci** Duhul Sfânt. Şi frate va* da la
moarte pe frate şi tatăl pe copil; şi
copiii se vor ridica împotriva
părinţilor şi vor face să fie omo-
râţie; şi veţi* fi urâţi de toţi pentru
Numele Meu; dar cine** va răbda
până la sfârşit, acela va fi mântuit.

Dar, când* veţi vedea urâciu-
nea pustiiriif stând** unde nu tre-
buie (cine citeşte să înţeleagă), a-
tunci cei� din Iudeea să fugă în
munţi; şi cine este pe acoperişul
casei să nu coboare în casăg, nici
să nu intre ca să ia ceva din casa
lui; şi cine este la câmp să nu se
întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.
Dar vai* de cele însărcinate şi de
cele care alăptează în acele zile!
Şi rugaţi-vă cah să nu fie iarna;
pentru că* în zilele acelea va fi
necaz aşa cum n-a mai fost de
la începutul creaţiei pe care a cre-
at-o Dumnezeu, până acum, şi

niciodată nu va mai fi. Şi, dacă
n-ar fi scurtat Domnul zilele ace-
leab, n-ar fi fost mântuită nici o
făpturăj; dar, datorită celor aleşi,
pe care i-a ales El, a scurtat zilele
aceleab. Şi atunci*, dacă cineva
vă va spune: «Iată, aici este Hris-
tosul!», saui: «Iată acolo!», să nu
credeţi. Pentru că se vor ridica
falşi Hristoşi şi falşi profeţi şi vor
facek semne şi minuni, ca să amă-
gească, dacă este posibil, chiarb

pe cei aleşi. Dar voi luaţi seama*!
Iatăb, v-am spus toate dinainte.

Iar în* zilele acelea, dupăl ne-
cazul acela, soarele se va întune-
ca, şi luna nu-şi va da lumina şi
stelele vor cădea din cer şi pu-
terile care sunt în ceruri vor fi clă-
tinate. Şi atunci* Îl vor vedea pe
Fiul Omului venind în nori cu ma-
re putere şi glorie. Şi atunci îi va
trimite pe îngerii Săib şi îi va strân-
ge pe aleşii Săib din cele patru
vânturi, de la marginea pământului
până la marginea cerului. Dar de*
la smochin învăţaţi parabola: când
ramura lui este deja fragedă şi
dă frunze, cunoaşteţi că vara este
aproape; aşa şi voi, când veţi ve-
dea întâmplându-se acestea, să
ştiţi că estem aproape, la uşi. Ade-
vărat vă spun că nicidecum nu va
trece această generaţie, până nu
vor avea loc toate acestea. Cerul
şi pământul vor trece, dar cuvinte-
le* Mele nicidecum nu vor trece.

Dar, despre ziua aceea saun

despre ceasul acelao, nimeni nu
ştie: nici îngerii care suntp în cer,
nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi
seama*, vegheaţi şi rugaţi-văq;
pentru că nu ştiţi când este timpul:
este* ca un om care pleacă din
ţară, îşi lasă casa şi dă robilor săi
autoritate şib fiecăruia lucrarea
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Lc. 17.23;
21.8.

*2 Pet. 3.17.

*Dan. 7.10.
Ţef. 1.15.
Mt. 24.29.
Lc. 21.25.
*Dan. 7.13;
7.14.
Mt. 16.27;
24.30.
Cap. 14.62.
Fap. 1.11.
1 Tes. 4.16.
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a Unele ms. omit �pentru că�     b Unele ms. omit     c Unele ms. omit �în diferite locuri, şi vor fi foamete şi
tulburări�; alte ms. omit numai �şi tulburări�     d Unele ms. ad. �nici nu vă pregătiţi vorbirea�     e Prin
instanţe juridice     f În sensul: care pustieşte; unele ms. ad. �despre care s-a spus prin profetul Daniel�
g Unele ms. omit �în casă�     h Unele ms. ad. �fuga voastră�     i Unele ms. �şi�; alte ms. omit     j Lit.
�carne�     k Lit. �vor da�     l Sau �cu�     m Sau �El este�      n Unele ms. �şi�     o Unele ms. �sau ceasul�
p Unele ms. omit �care sunt�     q Unele ms. omit �şi rugaţi-vă�

Urâciunea
pustiirii

Venirea
Fiului

Omului

Îndemn la
veghere



MARCU

1052

lui; şi i-a poruncit portarului să
vegheze. Vegheaţi* deci, pentru
că nu ştiţi când vine stăpânul ca-
sei: seara, sau la miezul nopţii,
sau la cântatul cocoşului, sau di-
mineaţa; ca nu cumva, venind pe
neaşteptate, să vă găsească dor-
mind. Iar ce vă spun vouă, spun
tuturor: vegheaţi!�

Iar după două* zile erau Paş-
tele şi Azimele; şi preoţii de
seamă şi cărturarii căutau cum
să-L prindă prin viclenie şi să-L
omoare; pentru căa spuneau: �Nu
în sărbătoare, ca nu cumva să  fie
tulburare în popor�.
Şi*, când era în Betania, în

casa lui Simon Leprosul, pe când
stătea la masă, a venit o femeie
având un vas de alabastru cu mir
de nard curat, foarte scump; şib,
spărgând vasul de alabastru, a
turnat mirul pe capul Lui. Şi erau
unii supăraţi în ei înşişi şi spu-
neauc: �Pentru ce s-a făcut această
risipă de mir? Pentru că mirul
acestad se putea vinde cu mai mult
de trei sute de dinari şi să se dea
săracilor�; şi vorbeau cu multă
mânie împotriva ei. Dar Isus a
spus: �Lăsaţi-o; de ce îi faceţi su-
părare? Ea a făcut o lucrare bună
faţă de Mine. Pentru că pe* săraci
întotdeauna îi aveţi cu voi şi,
oricând vreţi, le puteţi face bine,
dar pe Mine nu Mă aveţi întot-
deauna. Ea a făcut ce a putut:  Mi-a
uns trupul mai înainte pentru înmor-
mântare. Şib adevărat vă spun:
oriunde va fi predicată Evanghe-
lia aceastab, în toată lumea, se va
vorbi şi despre ce a făcut femeia
aceasta, spre amintirea ei�.
Şi Iuda Iscarioteanul, unul din

cei doisprezece, a mers la preoţii
de seamă, ca să-L dea în mâinile
lor. Şi ei, când au auzit, s-au bucu-
rat şi au promis să-i dea bani; şi

el căuta cum să-L dea în mâinile
lor la timp potrivit.
Şi, în cea dintâi zi a Azimelor,

când jertfeau paştele, ucenicii Săi
·I-au spus: �Unde vrei să mergem
şi să pregătim, ca să mănânci paş-
tele?� Şi ·i-a trimis pe doi dintre
ucenicii Săi şi ·le-a spus: �Mergeţi
în cetate; şi vă va întâmpina un om
ducând un urcior cu apă; urmaţi-l.
Şi unde va intra el, spuneţi stă-
pânului casei: «Învăţătorul zice:
Unde este camera Meab de oas-
peţi, în care să mănânc paştele cu
ucenicii Mei?» Şi el vă va arăta o
cameră mare de sus, aşternută gata;
eacolo pregătiţi pentru noi�. Şi
ucenicii Săib au plecat şi au ajuns
în cetate şi au găsit după cum le
spusese El; şi au pregătit paştele.
Şi, când s-a făcut seară, ·a ve-

nit cu cei doisprezece. Şi, pe când
stăteau ei la masă şi mâncau, Isus
a spus: �Adevărat vă spun că unul
dintre voi Mă va preda, cel care
mănâncă împreună cu Mine�. Şi au
început să se întristeze şi să-I spu-
nă unul câte unul: �Nu cumva sunt
eu?f� Dar El a răspuns şig le-a zis:
�Este unul din cei doisprezece, cel
careh înmoaie cu Mine în farfurie.
Fiul* Omului Se duce, în adevăr,
după cum este scris despre El,
dar vai de omul acela prin care
este vândut Fiul Omului! Bine
erab pentru omul acela dacă nu
s-ar fi născut�.
Şi, pe când* mâncau ei, Isusi,

luând pâine, binecuvântând, a
frânt-o şi le-a dat-o şi a spus:
�Luaţi, j acesta este trupul Meu�.
Şi, luând paharulk, mulţumind,
le-a dat; şi au băut toţi din el. Şi
le-a spus: �Acesta este sângele
Meu, al noului legământl, cel care
se varsă pentru mulţi. Adevărat vă
spun că nicidecum nu voi mai bea
din rodul viţei, până în ziua aceea
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alte ms. omit �acesta�    e Unele ms. ad. �şi�    f Unele ms. ad. �şi altul: «Nu cumva sunt eu?»�    g Unele ms.
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(Mt. 26.3-5;
Lc. 22.1,2;

Ioan 11.45-53)

Ungerea lui
Isus la Betania
(Mt. 26.6-13;
Ioan 12.1-8)
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(Mt.  26.17-24;
Lc. 22.7-13;
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când îl voi bea noua în Împărăţia
lui Dumnezeu�. Şi, după ce* au
cântat o cântare de laudăb, au ie-
şit spre Muntele Măslinilor.
Şi Isus ·le-a spus: �Toţi vă veţi

poticnic, pentru că este scris:
«Voi* bate păstorul, şi oile se
vor risipi». Dar, după* învierea
Mea, voi merge înaintea voastră
în Galileea�. Iar Petru I-a spus:
�Chiar dacă toţi se vor poticni,
totuşi eu nu�. Şi Isus ·i-a zis:
�Adevărat îţi spun că tud, astăzi,
în noaptea aceasta, mai înainte de
a cânta de două ori cocoşule, Mă
vei tăgădui de trei ori�. Dar elf

spunea cu mai multă tărie: �Chiar
dacă ar trebui să mor cu Tine,
nicidecum nu Te voi tăgădui�. Şi
toţi spuneau la fel.
Şi* ei ·au venit într-un loc al

cărui nume este Ghetsimani; şi ·le-a
spus ucenicilor Săi: �Şedeţi aici,
până Mă voi ruga�. Şi ·i-a luat cu
Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe
Ioan. Şi a început să Se întristeze
şi să Se tulbure adâncg. Şi ·le-a
spus: �Sufletul* Meu este foarte
întristat, până la moarte; rămâneţi
aici şi vegheaţi�. Şi, mergând pu-
ţin mai înainte, a căzut la pământ;
şi Se ruga ca, dacă este posibil,
să treacă de la El ceasul acela.
Şi spunea: �Ava*, Tată, la Tine
toate** sunt posibile; depărtează
paharul acesta de la Mine; dar�
nu ce vreau Eu, ci ceea ce vrei Tu
fie�. Şi ·a venit şi ·i-a găsit dor-
mind şi ·i-a spus lui Petru: �Si-
mone, dormi? N-ai fost în stare un
singur ceas să veghezi? Vegheaţi
şi rugaţi-vă, ca să nu intraţi în
ispită. Duhul*, în adevăr, este plin
de râvnăh, dar carnea, fără pu-
tere�. Şi, mergând din nou, S-a
rugat, spunând acelaşi cuvânt. Şi,
întorcându-Se, i-a găsit din nou
dormind, pentru că ochii le erau

îngreuiaţi; şi nu ştiau ce să-I răs-
pundă. Şi ·a venit a treia oară şi
·le-a zis: �Dormiţi de acum şi
odihniţi-vă. Destul; a* venit cea-
sul; iată, Fiul Omului este dat în
mâinile păcătoşilor. Ridicaţi-vă*,
să mergem; iată, s-a apropiat cel
care Mă vinde�.
Şi îndată, pe când vorbea El

încă, vine Iudai, junul din cei doi-
sprezece, şi cu el o mared mul-
ţime cu săbii şi cu ciomege, de la
preoţii de seamă şi de la cărturari
şi de la bătrâni. Iar cel care L-a
vândut le dăduse un semn, spu-
nând: �Pe care-L voi săruta, Ace-
la este; apucaţi-L şi duceţi-L
sub pază�. Şi, venind, apropiin-
du-se îndată de El, ·a spus: �Ra-
bi!k�; şi L-a sărutat multl. Şi au
pus mâinile pe El şi L-au apucat.
Iar unul din cei care stăteau pe
lângă El, scoţându-şi sabia, l-a
lovit pe robul marelui preot şi
i-a tăiat urechea. Şi Isus*, răs-
punzând, le-a spus: �Aţi ieşit ca
împotriva unui tâlhar, cu săbii şi
cu ciomege, ca să Mă prindeţi? În
fiecare zi eram cu voi în templum,
învăţându-vă, şi nu M-aţi prins.
Dar aceasta este ca să* se împli-
nească Scripturile�. Şi* toţi L-au
părăsit şi au fugit. Şi un tânăr Îl
urma, cu o învelitoare de in arun-
cată pe trupul gol; şi ein ·l-au
apucat; dar el, lăsând învelitoa-
rea de in în urmă, a fugito gol.
Şi L-au dus pe Isus la marele

preot; şi ·s-au adunat la el toţi
preoţii de seamă şi bătrânii şi căr-
turarii. Şi Petru, de departe, L-a
urmat până înăuntru, în curtea
marelui preot; şi şedea cu slujito-
rii şi se încălzea la focp. Şi preo-
ţii* de seamă şi tot sinedriul cău-
tau mărturie împotriva lui Isus, ca
să-L omoare, şi nu găseau. Pentru
că mulţi mărturiseau fals împo-

*Mt. 26.30.

*Zah. 13.7.
*Cap. 16.7.

*Ioan  18.1.

*Ioan  12.27.

*Rom. 8.15.
Gal. 4.6.
**Ev. 5.7.
�Ioan  5.30;
6.38.

*Rom. 7.23.
Gal. 5.17.
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a Nu din nou, ci într-un fel nou    b Un psalm    c Unele ms. ad. �de Mine  în noaptea aceasta�    d Unele ms.
omit    e Lit. �cocoş� (şi în v. 68, 72)    f Unele ms. �Petru�    g Sau �să Se tulbure în duh�    h Lit. �este gata�
i Unele ms. ad. �Iscarioteanul�   j Unele ms. ad. �fiind�    k Unele ms. ad. �Rabi�    l Sau �L-a acoperit cu
sărutări�    m Gr. �hieron�    n Unele ms. �tinerii�    o Unele ms. ad. �de ei�    p Lit. �la lumina focului�
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Înştiinţarea
ucenicilor

(Mt. 26.31-35;
Lc. 22.31-34;

Ioan 13.36-38)

Arestarea
lui Isus

(Mt. 26.47-56;
Lc. 22.47-53;
Ioan 18.3-11)

Isus în
Ghetsimani

(Mt. 26.36-46;
Lc. 22.39-46)

Isus înaintea
sinedriului

(Mt. 26.57-68;
Lc. 22.54-55;

22.63-71;
Ioan 18.12-13;
18.19-24)
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cuvântul pe care i l-a spus Isus:
�Mai înainte de a cânta cocoşul
de două ori, Mă vei tăgădui de trei
ori�; şi, gândindu-se la aceasta,
plângea.
Şi* îndată, dimineaţa, preoţii de

seamă, ţinând sfat cu bătrânii
şi cu cărturarii şi cu tot sinedriul,
L-au legat pe Isus şi L-au dus şi
L-au dat în mâna lui Pilat. Şi Pi-
lat L-a întrebat: �Tu* eşti Împă-
ratul iudeilor?� Şi El, răspunzând,
i-a spus: �Tu zici�. Şi preoţii de
seamă Îl acuzau de multe. Şi Pi-
lat L-a întrebat din nou, spunând:
�Nu răspunzi nimic? Iată* câte
mărturisesc ei împotriva Tad!�
Dar Isus* n-a mai răspuns nimic,
încât Pilat se mira. Iar la* săr-
bătoare le elibera un întemniţat,
pe oricare-l cereau ei. Şi era unul
numit Baraba, legat cu cei răs-
culaţie care comiseseră omor în
răscoală. Şi mulţimea, strigândf,
a început să-i ceară să le facă  aşa
cum obişnuia pentru ei. Dar Pilat
le-a răspuns, zicând: �Vreţi să vi-L
eliberez pe Împăratul iudeilor?�
Pentru că ştia că preoţii de seamă
din invidie Îl dăduseră în mâna
lui. Dar preoţii* de seamă au agi-
tat mulţimea, ca să le elibereze mai
bine pe Baraba. Şi Pilat, răspun-
zând, le-a spus din nou: �Ce vreţi
deci să fac cu Acela pe care Îl nu-
miţig Împărath al iudeilor?� Şi ei
au strigat din nou: �Răstigneşte-L!�
Şi Pilat le-a spus: �Dar ce rău a
făcut?� Dar ei au strigat şi mai
tarei: �Răstigneşte-L!� Şi Pilat*,
dorind să facă pe plac mulţimii,
le-a eliberat pe Baraba; şi, după
ce L-a biciuit, L-a dat pe Isus ca
să fie răstignit.
Şi ostaşii L-au dus înăuntru, în

curtea palatului, care este preto-
riuj; şi ei ·au adunat toată ceatak.
Şi ·L-au îmbrăcat în purpură şi,

14:57

triva Lui şi mărturiile lor nu se
potriveau. Şi unii s-au ridicat şi
au mărturisit fals împotriva Lui,
spunând: �Noi L-am auzit spunând:
«Eu* voi dărâma templula acesta,
care este făcut de mâini, şi în trei
zile voi zidi altul, care nu este făcut
de mâini»�. Şi nici aşa nu se potri-
vea mărturia lor. Şi* marele preot,
ridicându-se în mijloc, L-a întrebat
pe Isus, spunând: �Nu răspunzi ni-
mic? Ce mărturisesc aceştia împo-
triva Ta?� Dar* El tăcea şi nu răs-
pundea nimic. Marele** preot L-a
întrebat din nou şi ·I-a spus: �Tu eşti
Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?�
Şi Isus a spus: �Eu sunt. Şi-L* veţi
vedea pe Fiul Omului şezând la
dreapta puterii şi venind cu norii
cerului�. Şi marele preot, sfâşiin-
du-şi hainele, ·a zis: �Ce nevoie mai
avem de martori? Aţi auzit hula. Ce
gândiţi?� Şi ei  toţi L-au condam-
nat ca fiind vinovat de moarte. Şi
unii au început să-L scuipe şi să-I
acopere faţa şi să-L bată cu pumnii
şi să-I spună: �Profeţeşte!� Iar
slujitorii Îl loveau cu palmeleb.
Şi* Petru fiind jos, în curte, ·a

venit una dintre servitoarele mare-
lui preot; şi, văzându-l pe Petru
încălzindu-se, ·s-a uitat la el şi ·i-a
spus: �Şi tu erai cu Nazarineanul
Isus�. Dar el a tăgăduit, spunând:
�Nu ştiu, nici nu înţeleg ce spui�.
Şi a ieşit în pridvor; şi a cântat co-
coşul. Şi* servitoarea, văzându-l, a
început să spună din nou celor care
stăteau acolo: �Acesta este dintre
ei�. Şi el a tăgăduit din nou. Şi, puţin
după* aceea, cei care stăteau acolo
i-au spus din nou lui Petru: �Cu
adevărat eşti dintre ei, pentru că**
şi tu eşti galileeanc�. Dar el a început
să se blesteme şi să se jure: �Nu-L
cunosc pe Omul acesta despre care
vorbiţi�. Şi* a doua oară a cântat
cocoşul. Şi Petru şi-a amintit
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a Gr. �naos�, templul propriu-zis    b Sau �cu nuielele� (vezi Mica 5.1); alte ms. �L-au primit cu bătăi�
c Unele ms. ad. �şi vorbirea ta este aşa�    d Unele ms. �Iată de câte Te învinuiesc ei�    e Unele ms. ad.
�împreună cu el�    f Unele ms. �suindu-se�    g Unele ms. omit �Acela pe care Îl numiţi�    h Unele ms.
�Împăratul�    i Unele ms. �şi mai mult�    j Sala în care judeca guvernatorul roman    k Lit. �cohorta�
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(Mt. 27.27-31;
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(Mt. 26.69-75;
Lc. 22.54-62;

Ioan 18.15-18;
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lui Pilat

(Mt. 27.1,2;
27.11-26;

Lc. 23.1-7;
23.13-25;

Ioan 18.28-40;
19.1-16)
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împletind o cunună de spini, ·I-au
pus-o pe cap. Şi au început să-L
salute: �Salutarea, Împărate al
iudeilor!� Şi Îl băteau peste cap cu
o trestie şi Îl scuipau şi, plecân-
du-şi genunchii, I se închinau. Şi,
după ce şi-au bătut joc de El,
L-au dezbrăcat de purpură şi L-au
îmbrăcat cu hainele Lui; şi ·L-au
dus afară ca să-L răstignească.
Şi ·l-au obligat pe un trecător

care venea de la câmp, pe un oare-
care Simon, un cirenean, tatăl lui
Alexandru şi al lui Ruf, să meargă
cu ei, ca să-I ducă crucea. Şi ·L-au
dus* la loculb numit Golgota, care
tradus este �Locul Căpăţânii�. Şi
I-au* dat să beac vin amestecat
cu smirnă, dar El n-a luat. Şi, după
ce L-au răstignit, au* împărţitd

hainele Lui între ei, aruncând sorţi
pentru ele, ca să ştie ce să ia fie-
care. Şi era* al treilea ceas, şi L-au
răstignit. Şi inscripţia acuzaţiei
Lui era scrisă* deasupra: �Împăra-
tul iudeilor�. Şi împreună* cu El
·au răstignit doi tâlhari: unul la
dreapta Luie şi unul la stânga Lui.
Şi s-a împlinit Scriptura care zice:
«Şi a* fost socotit printre cei fără
de lege».f Şi trecătorii* Îl huleau,
dând din capg şi spunând: �Uă,
Cel** care dărâmi templulh şi în trei
zile îl zideşti; mântuieşte-Te pe Tine
Însuţi şi coboară de pe cruce!� iLa
fel şi preoţii de seamă, bătându-şi
joc de El între ei, cu cărturarii,
spuneau: �Pe alţii i-a mântuit; pe
Sine Însuşi nu Se poate mântui!
Hristosul, Împăratul lui Israel, să co-
boare acum de pe cruce, ca să
vedem şi să credem!� Şi cei* răs-
tigniţi împreună cu El Îl insultau.
Şi, când a venit ceasul al şa-

selea, s-a făcut întuneric peste toa-
tă ţaraj, până la ceasul al nouălea.
Şi, la ceasul al nouălea, Isus a stri-

gat cu glas tare, spunânde: �Eloi*,
Eloi, lama sabactani?�, care tradus
înseamnă: �Dumnezeul Meu, Dum-
nezeul Meu, pentru ce M-ai pără-
sit?� Şi unii dintre cei care stăteau
acolo, când au auzit aceste cuvinte,
au spus: �Iată, îl cheamă pe Ilie!�
Şi unul, alergând* şi umplând un bu-
rete cu oţet, l-a pus într-o trestie şik

Îi dădea** să bea, spunând: �Lăsaţi,
să vedem dacă vine Ilie să-L ia jos!�
Şi* Isus, scoţând un strigăt

tare, Şi-a dat duhul. Şi perdeaua*
templuluih s-a  rupt în două de sus
până jos. Şi* centurionul, care
stătea în faţa Lui, când a văzut
că Şi-a dat duhul strigând astfel,
a spus: �Cu adevărat, Omul aces-
ta era Fiu al lui Dumnezeu!� Şi
erau* şi nişte femei privind de**
departe, printre care erau şi Maria
din Magdala, şi Maria, mama lui
Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Sa-
lome, care, de asemenea, când era
El în Galileea, Îl urmau* şi-I slu-
jeau, şi multe altele, care s-au suit
cu El la Ierusalim.
Şi, când se făcuse deja seară,

pentru că era Pregătirea, care este
înainte de sabat, venindl Iosif din
Arimateea, un consilierm onorabil,
care aştepta* şi el Împărăţia lui
Dumnezeu, a îndrăznit şi a intrat
la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.
Şi Pilat s-a mirat că era deja mort;
şi, chemându-l la sine pe centu-
rion, l-a întrebat dacă a murit de
mult; şi, când a aflat de la centu-
rion, i-a dăruit lui Iosif trupuln.
Şi*, după ce a cumpărat pânză
de in, oL-a luat jos, L-a înfăşurat
în pânza de in şi L-a pus într-un
mormânt care era săpat în stâncă;
şi a prăvălit o piatră la uşa mor-
mântului. Şi Maria din Magdala
şi Maria, mama lui Iosep, priveau
unde L-au pus.
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Lc. 23.33.
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Ioan 2.19.
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a Lit. �Bucură-Te�, formulă prescurtată de salut; aici cu sens dispreţuitor    b Unele ms. �la un loc�
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Moartea
lui Isus

(Mt. 27.45-56;
Lc. 23.44-49;
Ioan 19.30)

Răstignirea
lui Isus

(Mt. 27.32-44;
Lc. 23.26-43;

Ioan 19.17-24)

Înmormânta-
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(Mt. 27.57-61;
Lc. 23.50-56;

Ioan 19.38-42)
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Şi, după ce a trecut sabatul,
Maria din Magdala, şi Maria,
mama lui Iacov, şi Salome au*
cumpărat miresme, ca să vină
să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă,
în* întâia zi a săptămânii, ele ·au
venit la mormânt, pe când răsărea
soarele. Şi ziceau între ele: �Cine
ne va răsturna piatra de la uşa mor-
mântului?� Şi, privind în sus, ·au
văzut că piatra fusese răsturnată;
pentru că era foarte mare. Şi*,
intrând în mormânt, au văzut pe
un tânăr şezând în dreapta, îmbră-
cat în veşmânt lung, alb; şi s-au în-
spăimântat; dar el* ·le-a spus: �Nu
vă înspăimântaţi! Îl căutaţi pe
Isus Nazarineanul, Cel răstignit.
El a înviat! Nu este aici. Iată locul
unde fusese pus . Dar duceţi-vă,
spuneţi ucenicilor Săi şi lui Petru
că El merge înaintea voastră în
Galileea; acolo Îl veţi vedea, după
cum* v-a spus�. Şi au ieşita şi au
fugit de la mormânt; şi le-a cuprins
tremur şi uimire; şi n-au spus
nimănui nimic, pentru că se te-
meau.

bIar după ce a înviat dis-de-
dimineaţă, în întâia zi a săptămâ-
nii, S-a* arătat întâi Mariei din
Magdala, din** care scosese şapte
demoni. Ea* a mers şi a vestit aces-

tea celor care fuseseră cu El, care
jeleau şi plângeau. Şi ei*, auzind
că este viu şi că a fost văzut de ea,
n-au crezut. Şi, după acestea, li
S-a arătat cu altă înfăţişare la* doi
dintre ei, pe când erau pe drum,
ducându-se la câmp. Şi ei au mers
şi au vestit celorlalţi; nici pe ei nu
i-au crezut. cDupă aceea*, pe când
stăteau la masă, li S-a arătat celor
unsprezece şi i-a mustrat pentru
necredinţa lor şi împietrirea inimii
lor, pentru că nu i-au crezut pe cei
care-L văzuseră înviatd. Şi* le-a
spus: �Mergeţi în toată lumea şi**
predicaţi Evanghelia la toată
creaţia. Cine* va crede şi va fi
botezat va fi mântuit; şi** cine nu
va crede va fi condamnat. Şi aceste
semne îi vor însoţi pe cei care vor
crede: în* Numele Meu vor scoate
demoni; vor** vorbi în limbi noi;
vor ridica în mână şerpi*; şi, dacă
vor bea ceva de moarte, enu-i va
vătăma; vor** pune mâinile peste
cei bolnavi, şi ei se vor face bine�.

Domnulf deci, după* ce le-a
vorbit, a** fost înălţatg la cer şi
S-a� aşezat la dreapta lui Dum-
nezeu. Şi ei, plecând, au predicat
pretutindeni, Domnul lucrând cu
ei şi* întărind cuvântul prin sem-
nele care-l urmau. Aminh.
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Întrucât mulţi au încercat să
alcătuiască o istorisire a faptelor
deplin crezute printre noi, aşa
cum* ni le-au transmis cei care de
la** început au fost martori oculari
şi slujitori ai Cuvântului, mi s-a
părut* bine şi mie, care am
cercetat de la început toate acestea
cu exactitate, să ţi le scriu în or-
dine**, preaalesule� Teofil, ca* să
cunoşti certitudinea lucrurilora în
care ai fost învăţat.

Era în* zilele lui Irod, împă-
ratul Iudeii, un preot cu numele
Zaharia, din** ceata lui Abia, şi
soţia lui era dintre fiicele lui Aa-
ron, şi numele ei era Elisabeta.
Şi amândoi erau drepţi* înaintea
lui Dumnezeu, umblând fără vină
în toate poruncile şi rânduielile
Domnului. Şi nu aveau copil, pen-
tru că Elisabeta era sterilă; şi a-
mândoi erau înaintaţi în vârstă.
Şi a fost că, pe când slujea el ca
preot înaintea lui Dumnezeu, la
rândul cetei lui, i-a căzut la* sorţi,
după obiceiul preoţiei, să intre în
templulb Domnului, ca să ardă**
tămâie. Şi toată mulţimea popo-
rului se ruga afară, la* ceasul tă-
mâierii. Şi un înger al Domnului i
s-a arătat, stând la dreapta alta-
rului* tămâierii. Şi Zaharia, vă-
zându-l, s-a* tulburat şi l-a cu-
prins teamac. Dar îngerul i-a zis:
�Nu te teme, Zaharia, pentru că
cererea ta a fost ascultată şi soţia
ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi
îi vei* pune numele Ioand. Şi el
îţi va fie bucurie şi veselie şi
mulţi* se vor bucura de naşterea
lui. Pentru că va fi mare înaintea
Domnului şi nu* va bea
nici vin, nici băutură tare; şi va fi
umplut de Duh Sfânt chiar** din

pântecele mamei sale. Şi* pe
mulţi din fiii lui Israel îi va în-
toarce la Domnul Dumnezeul lor.
Şi el va* merge înaintea Lui în
duhulf şi putereaf lui Ilie, ca să
întoarcă inimile părinţilor spre
copii şi pe cei neascultători lag în-
ţelepciuneah celor drepţi, ca să
pregătească pentru Domnul un
popor binevoitor�. Şi Zaharia i-a
zis îngerului: �După ce* voi
cunoaşte aceasta? Pentru că eu
sunt bătrân şi soţia mea este îna-
intată în vârstă�. Şi îngerul, răs-
punzând, i-a spus: �Eu sunt Ga-
brieli*, care stauj înaintea lui Dum-
nezeu, şi am fost trimis să-ţi
vorbesc şi să-ţi aduc această veste
bunăk. Şi, iată, vei* fi mut şi nu
vei putea vorbi, până în ziua în
care vor fi acestea, pentru că n-ai
crezut cuvintele mele, care se vor
împlini la timpul lor�. Şi poporul
îl aştepta pe Zaharia şi se mira de
întârzierea lui în templub. Iar când
a ieşit, nu putea să le vorbească;
şi au înţeles că văzuse o viziune
în templub. Şi el le făcea semne şi
a rămas mut. Şi a fost că, după ce
s-au încheiat zilele* slujirii sale,
a plecat acasă.
Şi, după aceste zile, Elisabeta,

soţia lui, a rămas însărcinată şi s-a
ascuns cinci luni, spunând: �Aşa
mi-a făcut mie Domnul în zilele în
care a privit spre mine, ca să-mi*
ridice ruşinea dintre oameni�.
Şi, în luna a şasea, îngerul

Gabriel a fost trimis de la Dum-
nezeu într-o cetate a Galileii, al
cărei nume era Nazaret, la o fe-
cioară logodită* cu un bărbat al
cărui nume era Iosif, din casa lui
David; şi numele fecioarei era
Maria. Şi îngerul a venit la ea şi
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Jud. 13.4.
Cap. 7.33.
**Ier. 1.5.
Gal. 1.15.

*Mal. 4.5,6.

*Mt. 11.14.
Mc. 9.12.
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9.21-23.
Mt. 18.10.
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*Ezec. 3.26;
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*Gen. 30.23.
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*Mt. 1.18.
Cap. 2.4,5.
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a Sau �cuvintelor�    b Gr. �naos�, templul propriu-zis    c Lit. �teamă a căzut peste el�    d Înseamnă
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i-a spus: �Bucură-tea*, cea căreia i
s-a dat har! Domnul** este cu
tine, binecuvântată eşti tu între
femeib!� Dar eac s-a tulburat* mult
la cuvântul luid şi se gândea în
sine ce fel de salut să fie acesta.
Şi îngerul i-a spus: �Nu te teme,
Maria, pentru că ai găsit har la
Dumnezeu! Şi*, iată, vei zămisli
în pântece şi vei naşte un Fiu şi Îi
vei pune** numele Isuse. El va fi
mare şi* Se va chema Fiu al Celui
Preaînalt; şi** Domnul Dum-
nezeu Îi va da tronul lui David,
tatăl Său; şi va* împărăţi peste
casa lui Iacov pentru totdeauna
şi împărăţia Lui nu va avea
sfârşit�. Dar Maria i-a zis înge-
rului: �Cum va fi aceasta, pentru
că eu nu cunosc bărbat?� Şi înge-
rul, răspunzând, i-a spus: �Duh
Sfânt* va veni peste tine şi pu-
terea Celui Preaînalt te va umbri,
de aceea şi Sfântul care Se va
naştef Se va chema Fiu** al lui
Dumnezeu. Şi, iată, Elisabeta, ru-
da ta, a zămislit şi ea un fiu la bă-
trâneţea ei şi aceasta este a şasea
lună pentru ea, cea numită sterilă;
pentru că* nici un lucru nu va
fi imposibil la Dumnezeug�. Şi
Maria a spus: �Iată roaba Dom-
nului; fie-mi după cuvântul tău!�
Şi îngerul a plecat de la ea.
Şi Maria, ridicându-se în zi-

lele acelea, a plecat în grabă în*
ţinutul muntos, spre o cetate a lui
Iuda, şi a intrat în casa lui Zaharia
şi a salutat-o pe Elisabeta. Şi a
fost că, auzind Elisabeta salutul
Mariei, pruncul a săltat în pânte-
cele ei; şi Elisabeta s-a umplut de
Duh Sfânt şi a strigat cu glas tare
şi a spus: �Binecuvântată* eşti tu
între femei şi binecuvântat este
rodul pântecelui tău! Şi de unde
aceasta pentru mine, ca să vină la
mine mama Domnului meu? Pentru

că, iată, cum mi-a răsunath în
urechi glasul salutului tău, pruncul
a săltat de bucurie în pântecele
meu. Şi ferice de aceea care a
crezut, pentru că va fi o împlinire a
celor vorbite ei de la Domnul�.
Şi Maria a spus: �Sufletul meu

preamăreşte* pe Domnul şi duhul
mi s-a bucurat în Dumnezeu,
Mântuitorul meu, pentru că a
privit* la starea smerită a  roabei
Sale. Pentru că, iată, de acum toa-
te generaţiile mă** vor numi feri-
cită, pentru că Cel Puternic mi-a*
făcut lucruri mari; şi sfânt** este
Numele Său; şi îndurarea* Lui
este pentru generaţii şi generaţiii,
pentru cei care se tem de El. El
a lucrat putere* cu braţul Său; i-a
risipit** pe cei mândri în gândul
inimii lor. I-a dat jos* pe cei pu-
ternici de pe tronuri şi i-a înălţat
pe cei smeriţi. Pe* cei flămânzi
i-a umplut de bunătăţi şi pe cei
bogaţi i-a scos afară fără nimic.
L-a ajutat pe Israel, slujitorul Său,
ca să-Şi aducă aminte* de îndu-
rare  (după cum* le-a vorbit pă-
rinţilor noştri), faţă de Avraam şi
sămânţa lui, pentru totdeauna�. Şi
Maria a rămas împreună cu ea
cam trei luni; şi s-a întors acasă.

Iar Elisabetei i s-a împlinit
timpul să nască şi a născut un
fiu. Şi vecinii şi rudele ei au auzit
că Domnul Şi-a mărit îndurarea
faţă de ea şi se* bucurau împreu-
nă cu ea. Şi a fost că, în* ziua a
opta, au venit să-i facă circum-
cizie copilaşului şi-l numeau Zaha-
ria, după numele tatălui său. Şi
mama lui, răspunzând, a spus:
�Nu*, ci se va chema Ioan�. Şi ei
i-au zis: �Nu este nimeni dintrej

rudele tale care se cheamă cu acest
nume�. Şi i-au făcut semne tatălui
său, cum ar vrea să fie numit.
Şi, cerând o tăbliţă de scris, a
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scris, spunând: �Ioan este nume-
le lui�. Şi toţi s-au minunat. Şi
gura* i s-a deschis îndată, şi lim-
ba lui, şi vorbea, binecuvântân-
du-L pe Dumnezeu. Şi teama i-a
cuprins pe toţi cei care locuiau
împrejurul lor; şi în tot ţinutul*
muntos al Iudeii se vorbea despre
toate cuvintele acestea. Şi toţi
cei care le auzeau le puneau* în
inima lor, spunând: �Ce va fi oare
copilaşul acesta?� Şi mâna**
Domnului era cu el.
Şi Zaharia, tatăl său, s-a* um-

plut de Duh Sfânt şi a profeţit,
spunând: �Binecuvântat* este
Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru că** a cercetat şi a făcut
răscumpărare pentru poporul Său;
şi* ne-a ridicat un corna de mân-
tuire în casa lui David, slujitorul
Său, după cum* a vorbit prin gura
sfinţilor Săi profeţi care au fost
de la începutb: «Mântuire de vrăj-
maşii noştri şi din mâna tuturor
celor care ne urăsc», ca* să
împlineascăc îndurare cu părinţii
noştri şi să-Şi aducă aminte de
legământul Său cel sfânt, de ju-
rământul* pe care i l-a jurat lui
Avraam, tatăl nostru, ca, salvaţi
din mâna vrăjmaşilor noştrid, să
ne dea să-I slujim* fără teamă,
în* sfinţenie şi dreptate înaintea
Lui, în toate zilelee noastre. Şi tu,
copilaşule, vei fi chemat profet al
Celui Preaînalt, pentru că* vei
merge înaintea feţei Domnului,
ca să-I pregăteşti căile, ca să dai
poporului Său cunoştinţa mân-
tuirii prinf* iertarea păcatelor
lor, datorită adânculuig îndurării
Dumnezeului nostru, în care ne-a
cercetat răsăritulh* din înălţime,
ca să-i* lumineze pe cei care stau
în întuneric şi în umbra morţii, ca
să ne conducă picioarele pe ca-
lea păcii�.
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*Vers. 20.

*Vers. 39.

*Cap.2.19,51
**Gen. 39.2.
Ps. 80.17;
89.21.
Fap. 11.21.

*Ioel 2.28.
*1 Împ. 1.48.
Ps. 41.13;
72.18;
106.48.
**Ex. 3.16;
4.31.
Ps. 111.9.
Cap. 7.16.
*Ps. 132.17.
*Ier. 23.5,6;
30.10.
Dan. 9.24.
Fap. 3.21.
Rom. 1.2.
*Lev. 26.42.
Ps. 98.3;
105.8,9;
106.45.
Ezec. 16.60.
*Gen. 12.3;
17.4;
22.16,17.
Ev. 6.13,17.
*Rom. 6.18;
6.22.
Ev. 9.14.
*Ier.32.39,40
Ef. 4.24.
2 Tes. 2.13.
2 Tim. 1.9.
Tit 2.12.
1 Pet. 1.15.
2 Pet. 1.4.
*Is. 40.3.
Mal. 3.1; 4.5.
Mt. 11.10.
*Mc. 1.4.
Cap. 3.3.
*Ier. 23.5.

*Is. 9.2;
42.7; 49.9.
Mt. 4.16.
Fap. 26.18.

*Cap. 2.40.
**Mt. 3.1;
11.7.

*Fap. 5.37.

*1Sam. 16.1;
16.4.
Ioan 7.42.
**Mt. 1.16.
Cap. 1.27.

*Mt. 1.18.
Cap. 1.27.

*Mt. 1.25.

*Gen. 12.3.
Mt. 28.19.
Mc. 1.15.
Cap. 24.47.
Col. 1.23.
*Is. 9.6.
**Mt. 1.21.
�Mt. 1.16;
16.16.
Fap. 2.36;
10.36.
Filip. 2.11.
*Gen. 28.12;
32.1,2.
Ps. 103.20;
103.21;
148.2.
Dan. 7.10.
Ev. 1.14.
Apoc. 5.11.
*Cap. 19.38.
Ef. 1.6; 3.10;
3.21.
Apoc. 5.13.

80

2

4

5

7

10

11

13

14

 a Simbol al tăriei � 1 Sam. 2.10    b Lit. �din veac�    c Sau �să facă�, �să lucreze�    d Unele ms. omit
e Unele ms. ad. �vieţii�    f Lit. �în�    g Lit. �lăuntrului�    h Răsăritul soarelui    i Unele ms. �Acesta a fost
primul recensământ care s-a făcut�    j Sau �o cetate a lui David�    k Unele ms. ad. �ca soţia lui�    l Unele ms.
omit �şi�; alte ms. omit �şi culcat�    m Cerurile

Şi copilaşul* creştea şi se în-
tărea în duh. Şi a fost** în pus-
tiuri până în ziua arătării lui îna-
intea lui Israel.

Dar a fost că, în zilele acelea,
a ieşit un decret de la Cezar Au-
gust, ca să se facă un recensă-
mânt pe tot pământul locuit. Re-
censământul acesta* s-a făcut pri-
ma datăi pe când era Quirinius
guvernator al Siriei. Şi toţi se
duceau ca să fie înscrişi, fiecare
în cetatea lui; şi s-a suit şi Iosif
din Galileea, din cetatea Nazaret,
spre Iudeea, în cetatea* lui Da-
vidj, care se numeşte Betleem,
pentru că** el era din casa şi din
familia lui David, ca să se înscrie
împreună cu Maria, care era lo-
godită* cu elk, ea fiind însărci-
nată. Şi a fost că, pe când erau
ei acolo, s-au împlinit zilele ca
ea să nască; şi L-a* născut pe
Fiul ei cel întâi-născut şi L-a în-
făşat în scutece şi L-a culcat în
iesle, pentru că nu era loc pentru
ei în han.
Şi în ţinutul acela erau păstori,

stând în câmp şi făcând de strajă,
noaptea, la turma lor. Şi, iatăd, un
înger al Domnului a stat deodată
lângă ei şi gloria Domnului a
strălucit împrejurul lor şi ei s-au
temut cu mare teamă. Şi îngerul
le-a spus: �Nu vă temeţi; pentru
că, iată, vă aduc o veste bună, de
mare bucurie, care va fi pentru*
tot poporul; pentru că astăzi*, în
cetatea lui David, vi S-a născut un
Mântuitor**, care� este Hristos
Domnul. Şi acesta vă este sem-
nul: veţi găsi un Prunc înfăşat în
scutece şil culcat în iesle�.
Şi* deodată a fost împreună cu
îngerul o mulţime de oştire ce-
rească, lăudând pe Dumnezeu şi
spunând: �Glorie* lui Dumnezeu
în celem preaînalte şi pe pământ
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Zaharia

Naşterea lui
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(Mt. 1.18-25)

Păstorii şi
îngerii
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pace**, în oameni bună plăce-
re�!� Şi a fost că, după ce îngerii
au plecat de la ei în cer, păstorii
au zis unii către alţii: �Să mergem
deci până la Betleem şi să vedem
lucrula acesta care a avut loc, pe
care Domnul ni l-a făcut cunos-
cut�. Şi au venit în grabă şi i-au
găsit şi pe Maria şi pe Iosif şi
Pruncul culcat în iesle. Şi, după ce
L-au văzut, au făcut cunoscutb cu-
vântul care le fusese spus despre
acest Copilaş. Şi toţi cei care au-
zeau se mirau de cele spuse lor
de către păstori. Dar Maria* păs-
tra în minte toate cuvintele aces-
tea, cumpănindu-le în inima ei. Şi
păstorii s-au întors, glorificându-L
şi lăudându-L pe Dumnezeu pentru
toate câte auziseră şi văzuseră în-
tocmai cum li se spusese.
Şi, când* s-au împlinit opt zile

pentru circumcizia Luic, I-au pus
numele Isus**, numit aşa de în-
ger înainte să fi fost El zămislit în
pântece.
Şi, când s-au împlinit zilele*

pentru curăţirea lord, după legea
lui Moise, L-au adus la Ierusa-
lim, ca să-L înfăţişeze Domnului
(după cum este scris în legea
Domnului: �Orice* întâi-născut
de parte bărbăteascăe se va numi
sfânt pentru Domnul�) şi ca să
aducă jertfă, după cum* este spus
în legea Domnului: �o pereche de
turturele sau doi pui de porumbel�.
Şi, iată, era un om în Ierusa-

lim, cu numele Simeon; şi omul
acesta era drept şi evlavios, aştep-
tând* mângâierea lui Israel; şi
Duh Sfânt era peste el. Şi a fost
divin înştiinţat prin Duhul Sfânt că
nu* va vedea moartea înainte de
a-L vedea pe Hristosul Domnului.
Şi a venit în* Duhul în templuf.
Şi, când părinţii L-au adus înă-

untru pe Copilaşul Isus, ca să facă
pentru El după obiceiul legii,
el L-a primitg în braţele sale şi L-a
binecuvântat pe Dumnezeu şi a
spus: �Acum*, lasă pe robul Tău
să plece, Stăpâne, după cuvântul
Tău,  în pace, pentru că au văzut*
ochii mei mântuirea Ta, pe care
ai pregătit-o înaintea feţei tutu-
ror popoarelor: o lumină* spre
descoperire naţiunilor şi glorie
poporului Tău, Israel�. Şi tatăl
Săuh şi mama Sa se minunau de
ceea ce se vorbea despre El. Şi
Simeon i-a binecuvântat şi
i-a spus Mariei, mama Lui: �Iată,
Acesta este rânduit spre căde-
rea* şi ridicarea multora în Israel
şi ca un semn** de împotrivirei

(şi chiar* sufletul tău va fi stră-
puns de o sabie), ca să fie desco-
perite gânduri din multe inimi�.
Şi era o profetesă, Ana, fiica

lui Fanuel, din seminţia lui Aşer
(ea era mult înaintată în vârstă
şi trăise cu soţul ei şapte ani de
la fecioria ei, ea însăşi fiind văduvă
până laj optzeci şi patru de ani), şi
nu se depărta de la templuf, slujind*
noapte şi zi cu posturi şi cu ru-
găciuni; şi ea, suindu-se la templu
în acelaşi ceas, Îl lăuda pe Domnulk

şi vorbea despre El tuturor acelo-
ra care aşteptau* răscumpărareal

în Ierusalimm.
Şi, după ce au împlinit tot ce

era după legea Domnului, s-au
întors în Galileea, în cetatea lor,
Nazaret. Şi* Copilaşul creştea
şi Se întărean, umplându-Se de
înţelepciune, şi harul lui Dum-
nezeu era peste El.
Şi părinţii Săi mergeau în*

fiecare an la Ierusalim, de sărbă-
toarea Paştelui. Şi, când a fost de
doisprezece ani, şi s-au suit ei la
Ierusalimo, după obiceiul sărbă-
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**Is. 57.19.
Rom. 5.1.
Ef. 2.17.
Col. 1.20.
�Ioan 3.16.
Ef. 2.4,7.
2 Tes. 2.13.
1 Ioan 4.9,10

*Gen. 37.11.
Cap. 1.66.
Vers. 51.

*Gen. 17.12.
Lev. 12.3.
Cap. 1.59.
**Mt.1.21,25
Cap. 1.31.
*Lev. 12.2-4;
12.6.

*Ex. 13.2;
22.29; 34.19.
Num. 3.13;
8.17; 18.15.
*Lev. 12.2;
12.6,8.

*Is. 40.1.
Mc. 15.43.

*Ps. 89.48.
Ev. 11.5.

*Mt. 4.1.

*Gen. 46.30.
Filip. 1.23.

*Is. 52.10.
Cap. 3.6.

*Is. 9.2;
42.6; 49.6;
60.1-3.
Mt. 4.16.
Fap. 13.47;
28.28.

*Is. 8.14.
Osea 14.9.
Mt. 21.44.
Rom.9.32,33.
1Cor.1.23,24
2 Cor. 2.16.
1 Pet. 2.7,8.
**Fap. 28.22.
*Ps. 42.10.
Ioan 19.25.

*Fap. 26.7.
1 Tim. 5.5.

*Mc. 15.43.
Cap. 24.21.

*Cap. 1.80.

*Ex. 23.15;
23.17; 34.23.
Deut.16.1,16.

a Sau �cuvântul�    b Unele ms. ad. �prin ţinut�    c Unele ms. �Copilaşului�    d Unele ms. �ei�    e Lit. �Orice
parte bărbătească care deschide pântecele�    f Gr. �hieron�, ansamblul curţilor şi al clădirilor templului
g Sau �L-a primit şi el�    h Unele ms. �Şi Iosif�   i Lit. �împotriva Căruia se va vorbi�   j Unele ms. omit �până
la�; alte ms. �în vârstă de aproape�    k Unele ms. �Dumnezeu�     l Mântuirea    m Unele ms. �Ierusalimului�
n Unele ms. ad. �în duh�    o Unele ms. omit �la Ierusalim�
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fi umplută, şi orice munte şi orice
deal vor fi coborâte, şi cele
strâmbe se vor face drepte, şi cele
denivelate, căi netede, şi orice*
făpturăh va vedea mântuirea lui
Dumnezeu»�. Deci spunea mulţi-
milor care ieşeau să fie botezate
de el: �Pui* de năpârci, cine v-a
înştiinţat să fugiţi de mânia vii-
toare? Faceţi deci roade vrednice
de pocăinţă şi nu începeţi să ziceţi
în voi înşivă: «Noi avem pe Avra-
am ca tată!», pentru că vă spun
că Dumnezeu poate din pietrele
acestea să ridice copii lui Avraam.
Şi securea este deja pusăi chiar
la rădăcina pomilor; deci* orice
pom care nu face rod bun este
tăiat şi aruncat în foc�. Şi mulţimi-
le îl întrebau, spunând: �Atunci* ce
să facem?j� Şi el, răspunzând,
·le-a spus: �Cine* are două cămăşi
să-i deak celui care nu are; şi cine
are mâncare să facă la fel�. Şi
au* venit şi vameşi ca să fie bote-
zaţi şi i-au spus: �Învăţătorule, ce
să facem?j� Şi el le-a spus: �Nu*
luaţi nimic mai mult peste ce
vă este rânduit�. Şi îl întrebau şi
unii ostaşi, spunând: �Şi noi, ce
să facem?j� Şi el le spunea: �Nu
asupriţi pe nimeni, nici* nu acu-
zaţi fără temei şi fiţi mulţumiţi
cu solda voastră�.

Iar pe când poporul era în
aşteptare şi toţi se gândeau în ini-
mile lor cu privire la Ioan, dacă
n-ar fi el Hristosul, Ioan a răspuns
tuturor, zicând: �Eu*, în adevăr,
vă botez cu apă; dar vine Cel care
este mai puternic decât mine,
căruia nu sunt vrednic să-I dezleg
cureaua sandalelor; El vă va bo-
teza cul Duh Sfânt şi cu foc: Cel a
cărui vânturătoare este în mâna
Sa; şi* Îşi va curăţa în întregime
aria şi va aduna grâul în grânarul
Său, iar pleava o va arde cu foc
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*Mt. 7.28.
Mc. 1.22.
Cap. 4.22,32.
Ioan 7.15,46.

*Ioan 2.16.

*Cap. 9.45;
18.34.

*Dan. 7.28.
Vers. 19.

*1 Sam. 2.26.
Vers. 40.

*Ioan 11.49;
11.51; 18.13.
Fap. 4.6.

*Cap. 1.77.

*Is. 40.3.

*Ps. 98.2.
Is. 52.10.
Cap. 2.10.
*Mt. 3.7.

*Mt. 7.19.

*Fap. 2.37.

*Cap. 11.41.
2 Cor. 8.14.
Iac. 2.15,16.
1 Ioan 3.17;
4.20.
*Mt. 21.32.
Cap. 7.29.

*Cap. 19.8.

*Ex. 23.1.
Lev. 19.11.

*Mt. 3.11.

*Mica 4.12.

torii, şi se împliniseră zilele, pe
când se întorceau, băiatul Isus a
rămas în urmă în Ierusalim, şi
părinţii Săia nu ştiau; dar, pre-
supunând că era cu cei cu care că-
lătoreau împreună, au mers cale
de o zi şi L-au căutat printre rude
şi cunoscuţi şi, negăsindu-L, s-au
întors la Ierusalim, căutându-L. Şi
a fost că, după trei zile, L-au găsit
în templub, şezând în mijlocul în-
văţătorilor şi ascultându-i şi în-
trebându-i. Şi toţi care-L auzeau
se minunau* de priceperea şi de
răspunsurile Lui. Şi, când L-au
văzut, au fost uimiţi; şi mama
Lui I-a zis: �Copile, de ce ne-ai
făcut astfel? Iată, tatăl Tău şi eu
Te-am căutat îngrijoraţic�. Şi El
le-a zis: �De ce M-aţi căutat? Nu
ştiaţi că trebuie să fiu în* cele
ale Tatălui Meu?� Şi ei* n-au
înţeles cuvântul pe care li l-a spus.
Şi a coborât cu ei şi a venit la
Nazaret şi le era supus. Şi mama
Lui păstra* toate cuvintele acestea
în inima ei. Şi Isus creştea* în în-
ţelepciune şi în statură şi în har
înaintea lui Dumnezeu şi a oa-
menilor.
Şi, în anul al cincisprezecelea

al guvernării lui Tiberiu Cezar,
Ponţiu Pilat fiind guvernator al
Iudeii, şi Irod, tetrarhd al Galileii,
şi Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei
şi al regiunii Trahonita, şi Lisania,
tetrarh al Abilenei, Ana şi Caiafa
fiind* mari preoţie, Cuvântul lui
Dumnezeu a fost către Ioan, fiul
lui Zaharia, în pustiu. Şi el a venit
în tot ţinutul din împrejurimile
Iordanului, predicând un botez
al pocăinţei spre* iertarea păca-
telor, după cum este scris în car-
tea cuvintelor profetului Isaiaf:
�Glas* al unuia care strigă în pus-
tiu: «Pregătiţi calea Domnului,
neteziţi-I cărărileg! Orice vale va

3

a Unele ms. �Iosif şi mama Sa�    b Gr. �hieron�    c Lit. �chinuindu-ne�    d Guvernator al unui sfert dintr-un
ţinut    e Lit. �în timpul marii preoţii a lui Ana şi a lui Caiafa�    f Unele ms. ad. �care zice�    g Lit. �faceţi
drepte cărările Lui�    h Lit. �carne�    i Lit. �stă deja�    j Unele ms. �ce vom face?�    k Lit. �să împartă�
l Lit. �în�, cu sensul de �în puterea Duhului Sfânt�, având natura sau caracterul Duhului Sfânt.

Lucrarea
lui Ioan

Botezătorul
(Mt. 3.1-12;
Mc. 1.1-8;

Ioan 1.19-28)
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de nestins�. Deci, dând încă multe
alte îndemnuri, el predica popo-
rului Evanghelia. Iar* Irod, te-
trarhul, fiind mustrat de el pentru
Irodiada, soţia fratelui săua, şi pen-
tru toate relele pe care le făcuse
Irod, a adăugat la toate şi aceasta,
că l-a închis pe Ioan în închisoare.
Şi a fost că, după ce a fost

botezat tot poporul, fiind botezat
şi Isus, şi rugându-Se, cerul s-a
deschis şi Duhul Sfânt a coborât
peste El în chip trupesc, ca un
porumbel; şi a venit un glas din
cerb: �Tu eşti Fiul Meu Preaiubitc,
în Tine Îmi găsesc plăcerea!�
Şi Isus Însuşi era de aproape*

treizeci de ani când a început să
predice, fiind, după cum se pre-
supunea, fiu** al lui Iosif, al lui
Eli, al lui Matat, al lui Levi, al lui
Melhi, al lui Iana, al lui Iosif,
al lui Matatia, al lui Amos, al lui
Naum, al lui Esli, al lui Nagai,
al lui Maat, al lui Matatia, al lui
Semei, al lui Iosif, al lui Iuda,
al lui Ioanan, al lui Resa, al lui
Zorobabel, al lui Salatiel, al lui
Neri, al lui Melhi, al lui Adi, al
lui Cosam, al lui Elmodam, al lui
Er, al lui Iose, al lui Eliezer, al lui
Iorim, al lui Matat, al lui Levi,
al lui Simeon, al lui Iuda, al lui
Iosif, al lui Ionan, al lui Eliachim,
al lui Melea, al lui Mena, al lui
Matata, al lui Natan*, al lui**
David, al* lui Iese, al lui Obed, al
lui Boaz, al lui Salmon, al lui
Naason, al lui Aminadab, al lui
Aram, al lui Arnid, al lui Esrom,
al lui Fares, al lui Iuda, al lui
Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam,
al* lui Tara, al lui Nahor, al lui
Saruh, al lui Ragau, al lui Falec,
al lui Eber, al lui Sala, al lui
Cainan, al* lui Arfaxad, al lui

Sem, al** lui Noe, al lui Lameh,
al lui Matusala, al lui Enoh, al lui
Iared, al lui Maleleel, al lui Cai-
nan, al lui Enos, al lui Set, al lui
Adam, al* lui Dumnezeu.

Iar Isus, plin de Duh Sfânt, S-a
întors de la Iordan şi a fost dus*
dee Duhul în pustiu patruzeci de
zile, fiind ispitit de diavolul; şi
n-a mâncat nimic* în acele zile şi,
când s-au împlinit, fa flămânzit. Şi
diavolul I-a spus: �Dacă eşti Fiu al
lui Dumnezeu, spune pietrei aceste-
ia să se facă pâine�. Şi Isus i-a răs-
puns, zicând: �Este scris: «Omul*
nu va trăi numai cu pâine, ci cu ori-
ce cuvânt al lui Dumnezeug»�.
Şih, ducându-L sus pe un mun-

te înalti, I-a arătat într-o clipă toate
împărăţiile pământului locuit. Şi
diavolul I-a spus: �Ţie Îţi voi da
toată stăpânireaj aceasta şi gloria
lor, pentru că mie mi-a fost dată*
şi o dau oricui vreau. Deci, dacă
Te vei închina înaintea mea, toată
va fi a Tak�. Şi Isus, răspun-
zându-i, a spus: �lEste scris: «Să*
te închini Domnului Dumnezeului
tău şi numai Lui să-I slujeşti»�.
Şi* L-a dus la Ierusalim şi L-a

pus pe streaşina templuluim şi I-a
spus: �Dacă eşti Fiun al lui Dum-
nezeu, aruncă-Te de aici jos, pentru
că este scris: «Va* porunci îngerilor
Săi pentru Tine, ca să Te păzească»
şi: «Te vor purta pe mâini, ca nu
cumva să-Ţi loveşti piciorul de
vreo piatră»�. Şi Isus, răspunzând,
i-a spus: �Este spus: «Să* nu ispi-
teşti pe Domnul Dumnezeul tău!»�
Şi diavolul, sfârşind orice ispită,
a plecat de la El pentru* un timpo.
Şi Isus*, în puterea Duhului,

S-a întors în Galileea**; şi ves-
tea despre El s-a răspândit în tot
ţinutul din jur; şi El îi învăţa
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*Mt. 14.3.
Mc. 6.17.

*Num. 4.3;
4.35,39,43;
4.47.
**Mt. 13.55.
Ioan 6.42.

*Zah. 12.12.
**2 Sam.5.14
1 Cr. 3.5.
*Rut 4.18-22.
1 Cr.2.10-12.

*Gen. 11.24;
11.26.

*Gen. 11.12.

**Gen. 5.29.

*Gen. 5.1,2.

*Cap. 2.27.
*Ex. 34.28.
1 Împ. 19.8.

*Deut. 8.3.

*Ioan 12.31;
14.30.
Apoc. 13.2,7.

*Deut. 6.13;
10.20.

*Mt. 4.5.

*Ps. 91.11.

*Deut. 6.16.

*Ioan 14.30.
Ev. 4.15.

* Ioan 4.43.
**Fap. 10.37.

4

Botezul
lui Isus

(Mt. 3.13-17;
Mc. 1.9-11;

Ioan 1.29-34)

Ispitirea lui
Isus

(Mt. 4.1-11;
Mc. 1.12-13)

Genealogia
lui Isus

(Mt. 1.1-17)

Isus în
Galileea

(Mt. 4.12-17;
Mc. 1.14-15)

a Unele ms. ad. �Filip�    b Unele ms. ad. �spunând�    c Lit. �Fiul Meu cel Preaiubit�    d Unele ms. omit �al
lui Arni�    e Sau �în�, vezi adn. de la 3.16    f Unele ms. ad. �la urmă�    g Unele ms. omit �ci cu orice cuvânt
al lui Dumnezeu�    h Unele ms. ad. �diavolul�    i Unele ms. omit �pe un munte înalt�    j Lit. �autoritatea�
k Unele ms. �toate vor fi ale Tale�    l Unele ms. ad. �Pleacă înapoia Mea, Satan!�; alte ms. ad. şi �pentru că�
m Gr. �hieron�    n Unele ms. �Fiul�    o Sau �până la o vreme�
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în sinagogile lor, fiind glorificat
de toţi.
Şi a venit în Nazaret*, unde

crescuse; şi** a intrat, după
obiceiul Său, în ziua sabatului în
sinagogă şi S-a ridicat să citeas-
că. Şi I s-a dat cartea profetului
Isaia; şi, derulând cartea, a găsit
locul unde era scris: �Duhul*
Domnului este peste Mine, pentru
că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia; M-a trimisa să ves-
tesc captivilor eliberare şi orbilor
vedere, să pun pe cei zdrobiţi în
libertate, să vestesc anul plăcut al
Domnului�. Şi, rulând cartea, dân-
du-i-o îngrijitorului, S-a aşezat; şi
ochii tuturor celor din sinagogă
erau aţintiţi asupra Lui. Şi a în-
ceput să le spună: �Astăzi s-a
împlinit Scriptura aceasta pe care
aţi auzit-ob�. Şi toţi mărturiseau
pentru El şi se* minunau de cu-
vintele de har care ieşeau din
gura Lui. Şi spuneau: �Nu** este
Acesta fiul lui Iosif?� Şi El le-a
zis: �Cu siguranţă Îmi veţi spune
parabola aceasta: «Doctore, vin-
decă-te pe tine însuţi! Câte am
auzit că s-au făcut în Capernaum*
fă şi aici, în patria Ta»�. Şi a spus:
�Adevărat vă spun că nici un
profet* nu este primit bine în
patria lui. Dar adevărat vă spun:
multe* văduve erau în Israel, în
zilele lui Ilie, când a fost închis
cerul  pentru trei ani şi şase luni,
astfel încât a fost foamete mare
peste toată ţara; şi la nici una
din ele n-a fost trimis Ilie, decât
la o femeie văduvă din Sarepta
Sidonuluic. Şi* mulţi leproşi
erau în Israel în timpul profetului
Elisei; şi nici unul din ei n-a fost
curăţit, decât Naaman Sirianul�.
Şi toţi s-au umplut de furie în si-
nagogă, auzind acestea; şi, ridi-
cându-se, L-au scos afară din ce-
tate şi L-au dus până pe sprân-
ceana muntelui pe care era zidită

cetatea lor, ca să-L arunce în
prăpastie; dar El, trecând* prin
mijlocul lor, a plecat.
Şi a* coborât la Capernaum,

cetate a Galileii, şi îi învăţa în
sabat. Şi erau uimiţi de învăţătu-
ra Lui, deoarece* cuvântul Lui era
cu autoritated.
Şi, în* sinagogă, era un om

având duh de demon necurat, şi a
strigat cu glas tare, spunânde:
�Ah! Ce avem noi cu Tine, Isuse,
Nazarineanule? Ai venit ca să ne
distrugi? Te ştiu Cine eşti: Sfân-
tul* lui Dumnezeu�. Şi Isus l-a
mustrat, spunând: �Taci şi ieşi din
el!� Şi demonul, aruncându-l în
mijloc, a ieşit din el, nevătă-
mându-l cu nimic. Şi toţi au fost
cuprinşi de uimire şi vorbeau unii
către alţii, spunând: �Ce este
cuvântul acesta, pentru că El po-
runceşte cu autoritate şi cu putere
duhurilor necurate şi ele ies?� Şi
vestea despre El se răspândea în
orice loc din împrejurime.
Şi, ridicându-Se din sinagogă,

a intrat în casa lui Simon. Iar
soacra lui Simon era cuprinsă de
febră mare; şi L-au rugat pentru
ea. Şi, aplecându-Se asupra ei, a
mustrat febra şi febra a lăsat-o.
Şi, ridicându-se îndată, ea le slu-
jea. Şi, apunând soarele, toţi câţi
aveau bolnavi cu diferite boli i-au
adus la El; şi El, punându-Şi
mâinile pe fiecare dintre ei, i-a
vindecat. Şi din* mulţi ieşeau şi
demoni, strigând şi spunând: �Tu
eştif Fiul lui Dumnezeu!� Şi El,
mustrându-i, nu îi lăsa să vor-
bească, pentru că ştiau că El este
Hristosul.
Şi, făcându-se ziuă, a ieşit şi

a mers într-un loc pustiu; şi mul-
ţimile Îl căutau şi au venit până
la El şi-L ţineau, ca să nu plece
de la ei. Dar El le-a zis: �Trebuie
să vestesc Evanghelia Împărăţiei
lui Dumnezeu şi altor cetăţi,
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*Mt. 2.23;
**Fap.13.14;
17.2.

*Is. 61.1,2.

*Ps. 45.2.
Cap. 2.47.
**Ioan 6.42.

*Mt. 4.13;
11.23.

*Mt. 13.57.
Mc. 6.4.
Ioan 4.44.

*1 Împ. 17.9;
18.1.
Iac. 5.17.

*2 Împ. 5.14.

*Ioan 8.59;
10.39.

*Mt. 4.13.
*Mt. 7.28;
7.29.
Tit 2.15.
*Mc. 1.23.

*Ps. 16.10.
Dan. 9.24.
Cap. 1.35.

*Mc. 3.11.

a Unele ms. ad. �să vindec pe cei zdrobiţi cu inima�    b Lit. �înaintea urechilor voastre�    c Unele ms.
�Sidoniei�    d Sau �putere�    e Unele ms. omit �spunând�    f Unele ms. ad. �Hristosul�

Vindecarea
unui

demonizat
(Mc.1.21-28)

Vindecări în
casa lui Petru
(Mt. 8.14-17;
Mc. 1.29-39)

Isus la Nazaret
(Mt. 13.54-58;

Mc. 6.1-6)
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Şi, întinzându-Şid mâna, l-a
atins, spunând: �Vreau, fii curăţit!�
Şi îndată lepra a plecat de la el.
Şi El i-a poruncit să nu spună
nimănui: �Ci mergi, arată-te preo-
tului şi adu* pentru curăţirea ta
după cum a rânduit Moise, ca măr-
turie pentru ei�. Dar vestea despre
El se răspândea şi mai mult şi
mari* mulţimi se adunau ca să-L
asculte şi să fie vindecatee de ne-
putinţele lor. Şi* El Se retrăgea
în pustiuri şi Se ruga.
Şi a fost că, într-una din zile,

El îi învăţa; şi stăteau jos nişte
farisei şi învăţători ai legii, care
veniseră din toate satele Galileii
şi Iudeii şi din Ierusalim; şi pute-
rea Domnuluif era acolo ca să-i
vindece. Şi iată nişte oameni adu-
când pe patg un om care era pa-
ralizat; şi căutau să-l ducă înăun-
tru şi să-l pună înaintea Lui; şi,
negăsind pe unde să-l ducă înăun-
tru, prin mulţime, urcându-se pe
acoperiş, l-au coborât cu patul
printre cărămizi, în mijloc, înain-
tea lui Isus. Şi, văzându-le credin-
ţa, El a spush: �Omule, iertate-ţi
sunt păcatele tale!� Şi cărturarii
şi fariseii au început să gândeas-
că, spunând: �Cine* este Acesta
care vorbeşte hule? Cine poate să
ierte păcatele, decât singur Dum-
nezeu?� Dar Isus, cunoscându-le
gândurile, răspunzând, le-a zis:
�Cei gândiţi în inimile voastre?
Ce este mai uşor, a spune: «Ier-
tate-ţi sunt păcatele tale!» sau a
spune: «Ridică-te şi umblă»? Dar,
ca să ştiţi că Fiul Omului are au-
toritatej pe pământ să ierte pă-
catele�, i-a spus celui paralizat:
�Ţie îţi spun: «Ridică-te şi ia-ţi
patul şi du-te acasă!»� Şi îndată,
ridicându-se înaintea lor, luând
patul pe care zăcuse, a plecat
acasă, glorificându-L pe Dumne-
zeu. Şi toţi au fost cuprinşi de ui-
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*Mc. 1.39.

*Ioan 21.6.

*2 Sam. 6.9.
1 Împ. 17.18.

*Mt. 4.19.
Mc. 1.17.

*Mt. 4.20;
19.27.
Mc. 1.18.
Cap. 18.28.

*Lev. 14.4;
14.10,21,22.

*Mt. 4.25.
Mc. 3.7.
Ioan 6.2.

*Mt. 14.23.
Mc. 6.46.

*Ps. 32.5.
Is. 43.25.

fiindcă pentru aceasta am fost
trimisa�. Şi* predica în sinago-
gile Galileii.
Şi a fost că, pe când Îl îm-

bulzea mulţimea, ca să audă Cu-
vântul lui Dumnezeu, El stătea
lângă lacul Ghenezaret; şi a vă-
zut două corăbii lângă lac, iar
pescarii ieşiseră din ele şi spălau
plasele. Şi, intrând într-una din
corăbii, care era a lui Simon, l-a
rugat s-o depărteze puţin de
la mal; şi S-a aşezat şi, din cora-
bie, învăţa mulţimile. Iar când a
încetat să vorbească, i-a zis lui
Simon: �Depărteaz-o* la adânc şi
coborâţi-vă plasele pentru pes-
cuire�. Şi Simon, răspunzând, I-a
spus: �Stăpâne, după ce toată
noaptea ne-am trudit, nimic n-am
prins; dar, la cuvântul Tău, voi
coborî plasele�. Şi, făcând ei a-
ceasta, au prins o mare mulţime
de peşti; şi li se rupeau plasele.
Şi au făcut semn tovarăşilor lor,
celor care erau în cealaltă corabie,
să vină şi să-i ajute; şi au venit şi
au umplut amândouă corăbiile,
încât se afundau. Iar Simon Petru,
văzând aceasta, a căzut la genun-
chii lui Isus, spunând: �Doamne,
pleacăb* de la mine, pentru că
sunt om păcătos�. Pentru că îl cu-
prinsese uimirea, pe el şi pe toţi
cei împreună cu el, din cauza
pescuirii peştilor pe care o fă-
cuseră; şi, la fel, şi pe Iacov şi pe
Ioan, fiii lui Zebedei, care erau
părtaşi cu Simon. Şi Isus i-a zis lui
Simon: �Nu te teme; de acum* vei
fi pescar dec oameni�. Şi, după ce
au tras corăbiile la mal, lăsând*
totul, L-au urmat.
Şi a fost că, pe când era El în-

tr-una din cetăţi, iată un om plin
de lepră; şi, văzându-L pe Isus,
a căzut cu faţa la pământ şi
L-a rugat, spunând: �Doamne,
dacă vrei, poţi să mă curăţeşti�.
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a Unele ms. �sunt trimis�    b Lit. �ieşi�    c Sau �vei prinde vii�    d Unele ms. �întinzând�    e Unele ms. ad.
�de către El�    f Puterea lui Dumnezeu    g Lit. �pat mic�    h Unele ms. ad. �paralizatului�; alte ms. �i-a spus�
i Sau �De ce�    j Sau �putere�

Pescuirea
minunată

(Mt. 4.18-22;
Mc. 1.16-20;
Ioan 1.40-42)

Vindecarea
unui lepros
(Mt. 8.1-4;

Mc.1.40-45)

Vindecarea
unui om
paralizat

(Mt. 9.1-8;
Mc. 2.1-12)
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mire şi Îl glorificau pe Dumnezeu
şi s-au umplut de teamă, spunând:
�Am văzut lucruri neobişnuite
astăzi�.
Şi, după acestea, a ieşit şi a

văzut pe un vameş cu numele
Levi şezând la vamă şi i-a spus:
�Urmează-Mă!� Şi, lăsând toate,
ridicându-se, L-a urmat. Şi Levi
I-a făcut un ospăţ mare în casa lui;
şi era mulţime mare de vameşi
şi de alţii care stăteau* cu ei la
masă. Şi cărturarii lor şi fariseiia

murmurau către ucenicii Săi, spu-
nând: �De ce mâncaţi şi beţi cu
vameşii şi păcătoşiib?� Şi Isus,
răspunzând, le-a zis: �Nu cei
sănătoşi au nevoie de doctor, ci
cei care sunt bolnavi. N-am* ve-
nit să chem la pocăinţă pe cei
drepţi, ci pe păcătoşi�.
Şi ei I-au zis: �De cec ucenicii

lui Ioan postesc adesea şi fac
cereri, la fel şi ai fariseilor, iar ai
Tăi mănâncă şi beau?� Şi Eld le-a
zis: �Puteţi să-i faceţi pe prietenii
mireluie să postească în timp ce
mirele este cu ei? Dar vor veni
zile când şi mirele va fi luat de la
ei; atunci vor posti în acele zile�.
Şi le-a spus şi o parabolă: �Ni-
meni nu pune un petic de la o hai-
nă nouă la o haină veche; dacă ar
punef, o va rupeg şi pe cea nouăh,
şi peticul de la cea nouă nu se va
potrivii cu cea veche. Şi nimeni nu
pune vin nou în burdufuri vechi;
dacă ar punef, vinul nou va spar-
ge burdufurile şi se va vărsa,
şi burdufurile se vor distruge;
ci vinul nou trebuie pus în bur-
dufuri noi şi amândouă se păs-
treazăj. Şi nimeni, după ce a băut

vin vechi, nu doreştek vin nou,
pentru că zice: «Cel vechi este
mail bun»�.m

Şi a fost că, în nsabat, El
trecea prin semănături; şi ucenicii
Săi smulgeau spice şi mâncau,
frecându-le cu mâinile. Dar unii
dintre farisei le-au spuso: �De ce
faceţi ce* nu este permis a facep

în sabat?� Şi Isus, răspunzând,
le-a spus: �Nici aceasta n-aţi
citit, ce* a făcut David, când a flă-
mânzit, el şi cei care erau cu el?
Cuml a intrat în casa lui Dum-
nezeu şi a luat pâinile punerii îna-
inte şi a mâncat şi a dat şi celor
care erau cu el ceea* ce nu este
permis decât numai preoţilor să
mănânce?� Şi le-a spus: �Fiul Omu-
lui este Domn şi al sabatului�.
Şi a fost că şil într-un* alt

sabat, El a intrat în sinagogă şi
îi învăţa; şi acolo era un om şi
mâna lui dreaptă era paralizatăq.
Şi cărturarii şi fariseii rpândeau,
dacă va vindeca în sabat, ca să-I
găsească vină. Dar El le ştia
gândurile şi i-a spus omului care
avea mâna paralizată: �Ridică-te
şi stai în mijloc!� Şi el s-a ridicat
şi a stat acolo. Isus deci le-a zis:
�Vă voi întrebas dacă este per-
mis în sabat: a face bine, sau a
face rău? A salva un suflet, sau
a-l pierde?� Şi, privind împrejur
la toţi, i-a spust: �Întinde-ţi
mâna!� Şi el a făcut aşal şi mâna
lui s-a refăcutu ca cealaltăv. Dar
ei s-au umplut de furie şi vorbeau
între ei ce să-I facă lui Isus.
Şi a fost că, în* zilele acelea,

El a ieşit la munte, ca să Se roa-
ge; şi a petrecut noaptea în ru-
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*Cap. 15.1.

*1 Tim. 1.15.

a Unele ms. �şi fariseii şi cărturarii lor�    b Vameşii şi păcătoşii sunt o singură categorie. Unele ms. �cu
vameşi şi păcătoşi�; alte ms. omit �şi păcătoşii�    c Unele ms. omit �De ce�    d Unele ms. �Isus�    e Lit. �fiii
camerei de nuntă�    f Lit. �altfel�    g Sau �va tăia�, sau �şi cea nouă se va rupe�; alte ms. �o rupe�  h Sau
�Nimeni, tăind un petic dintr-o haină nouă, nu îl pune la o haină veche; altfel, va tăia şi pe cea nouă�    i Unele
ms. �nu se potriveşte�    j Unele ms. omit �şi amândouă se păstrează�    k Unele ms. ad. �îndată�    l Unele
ms. omit    m Unele ms. omit v. 39    n Unele ms. ad. �al doilea după primul� (potrivit sărbătorilor iudaice
din Lev. 23)    o Unele ms. �au spus�    p Unele ms. omit �a face�    q Lit. �uscată�    r Unele ms. ad. �Îl�
s Unele ms. �Vă voi întreba ceva: «Este permis ...?»�; alte ms. �Vă voi întreba: «Ce este permis ...?»�; alte
ms. �Întreb�    t Unele ms. �i-a spus omului�    u Unele ms. ad. �întreagă�; alte ms. �s-a făcut sănătoasă�
v Unele ms. omit �ca cealaltă�
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*Ex. 20.10.

*1 Sam.21.6.

*Lev. 24.9.

*Cap. 13.14;
14.3.
Ioan 9.16.

*Mt.14.23.

Omul
cu mâna

paralizată
(Mt. 12.9-14;

Mc. 3.1-6)

Chemarea
lui Levi

(Mt. 9.9-13;
Mc. 2.13-17)

Isus, Domn şi
al sabatului
(Mt. 12.1-8;
Mc. 2.23-28)

Despre post
(Mt. 9.14-17;
Mc. 2.18-22)

Alegerea celor
doisprezece

(Mt. 10.1-4;
Mc. 3.13-19)
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găciune către Dumnezeu. Şi, când
s-a făcut ziuă, i-a chemat la Sine
pe ucenicii Săi şi a ales dintre
ei doisprezece, pe care i-a numit
şi apostoli: pe Simon, pe* care l-a
numit şi Petrua, şi pe Andrei,
fratele lui, şib pe Iacov şi Ioan,
şib pe Filip şi Bartolomeu, şib pe
Matei şi Toma, şi pe Iacov, al lui
Alfeu, şi pe Simon, numit Zelotul,
şib pe Iuda, frate* al lui Iacov,
şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a
făcut şib trădător.
Şi, coborând împreună cu ei,

a stat pe un loc şes, El şi o mulţime
de ucenici ai Săi, şi o mare mul-
ţime de popor din toată Iudeea, şi
din Ierusalim, şi de pe ţărmul Tiru-
lui şi al Sidonului, care veniseră ca
să-L asculte şi să fie vindecaţi de
bolile lor; şi cei chinuiţi de duhuri
necurate erau vindecaţic. Şi toată
mulţimea căuta* să-L atingă, pen-
tru că o putere ieşea** din El şi îi
vindeca pe toţi.
Şi El, ridicându-Şi ochii spre

ucenicii Săi, spunea: �Ferice* de
voi, cei săraci, pentru că a voastră
este Împărăţia lui Dumnezeu.
Ferice* de voi, cei flămânzi acum,
pentru că veţi fi săturaţi. Ferice**
de voi, cei care plângeţi acum,
pentru că veţi râde. Fericiţi* sun-
teţi voi când oamenii vă vor urî şi
când vă** vor alungad dintre
ei şi vă vor defăima şi vor lepăda
numele vostru ca rău, din cauza
Fiului Omului. Bucuraţi-vă* în
ziua aceea şi săltaţi de bucurie,
pentru că, iată, răsplata voastră
este mare în cer; pentru că la fel**
le făceau părinţii lor profeţilor. Dar*
vai de voi, bogaţilor**, pentru că
vă� primiţi mângâierea. Vai* de
voi, care sunteţi sătuie, pentru că
veţi flămânzi. Vai** de voif, care
râdeţi acum, pentru că vă veţi jeli
şi veţi plânge. Vai* de voif când
toţi oamenii vor vorbi bine de voi,

pentru că la fel le făceau părinţii
lor falşilor profeţi.

Dar vouă, care ascultaţi, vă
spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voştri,
faceţi bine celor care vă urăsc,
binecuvântaţi pe cei care vă bles-
temă, grugaţi-vă* pentru cei care
se poartă rău cu voi. Celui care
te loveşte peste un obraz, dă-i-l şi
pe celălalt. Şi de la cel* care îţi ia
haina, nici cămaşa nu o opri.
hOricui* îţi cere, dă-i; şi de la cel
care îţi ia ale tale, nu cere înapoi.
Şi cum* voiţi să vă facă vouă
oamenii, faceţi-le şi voi lor la fel.
Şi dacă* iubiţi pe aceia care vă
iubesc, ce mulţumirei aveţi? Pen-
tru că şi păcătoşii iubesc pe aceia
care îi iubesc pe ei. Şi dacă fa-
ceţi bine celor care vă fac bine, ce
mulţumirei aveţi? Pentru că şi
păcătoşii fac la fel. Şi* dacă îm-
prumutaţi celor de la care speraţi
să primiţi înapoi, ce mulţumirei

aveţi? jŞi păcătoşii împrumută
păcătoşilor, ca să primeascăk la
fel. Însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri
şi faceţi bine şi împrumutaţi*,
nesperând nimic înapoi, şi răspla-
ta voastră va fi mare şi veţi** fi
fii ai Celui Preaînalt; pentru că El
este bun cu cei nemulţumitori şi
răi. Fiţi* decib îndurători, după
cum şi Tatăl vostru este îndurător.
Şi nu* judecaţi, şi nicidecum

nu veţi fi judecaţi; nu condam-
naţi, şi nicidecum nu veţi fi con-
damnaţi; iertaţi, şi vi se va ierta.
Daţi*, şi vi se va da; o măsură
bună, îndesată şi clătinată şi văr-
sându-se pe deasupra vă vor da
în sân**, deoarece, cu� aceeaşi
măsură cu care măsuraţi, vi se va
măsurak�.
Şi le-a spus şib o parabolă:

�Poate* oare un orb să călăuzeas-
că pe un orb? Nu vor cădea amân-
doi în groapă? Nu* este ucenic
mai presus decât învăţătorul său;

6:13

a Piatră    b Unele ms. omit    c Unele ms. �şi cei chinuiţi de duhuri; şi erau vindecaţi�    d Vă vor despărţi de
ei, vă vor exclude    e Unele ms. ad. �acum�    f Unele ms. omit �de voi�    g Unele ms. ad. �şi�
h Unele ms. ad. �Şi�    i Lit. �har�, �favoare�    j Unele ms. ad. �Pentru că�    k Înapoi
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*Ioan 1.42.

*Iuda 1.

*Mt. 14.36.
**Mc. 5.30.
Cap. 8.46.

*Mt. 11.5.
Iac. 2.5.
*Is. 55.1;
65.13.
**Is. 61.3.

*1 Pet. 2.19;
3.14; 4.14.
**Ioan 16.2.

*Fap. 5.41.
Col. 1.24.
Iac. 1.2.
**Fap. 7.51.

*Amos 6.1.
Iac. 5.1.
**Cap.12.21.
�Mt. 6.2;
6.5,16.
Cap. 16.25.
*Is. 65.13.
**Pr. 14.13.

*Ioan 15.19.
1 Ioan 4.5.
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*Ex. 23.4.
Pr. 25.21.
Rom. 12.20.
*Cap. 23.34.
Fap. 7.60.
*1 Cor. 6.7.

*Deut. 15.7;
15.8,10.
Pr. 21.26.
*Mt. 7.12.

*Mt. 5.46.

*Mt. 5.42.

*Ps. 37.26.
**Mt. 5.45.

*Mt. 5.48.

*Mt. 7.1.

*Pr. 19.17.
**Ps. 79.12.
�Mt. 7.2.
Mc. 4.24.
Iac. 2.13.

*Mt. 15.14.
*Mt. 10.24.
Ioan 13.16;
15.20.

Iubirea
vrăjmaşilor

(Mt. 5.38-48)

Parabola  cu
paiul şi bârna
(Mt. 7.1-5)

Felurite
vindecări

(Mt. 4.23-25;
Mc. 3.7-12)

Fericiri
şi vaiuri

(Mt. 5.1-12)

Judecarea
altora
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dar oricine, când va fi împlinit,
va fi ca învăţătorul său. Dar de*
ce vezi paiul care este în ochiul
fratelui tău şi nu zăreşti bârna
care este în ochiul tău? Saua cum
poţi spune fratelui tău: «Frate,
lasă-mă să scot paiul care este
în ochiul tău», nevăzând tu însuţi
bârna care este în ochiul tău?
Făţarnicule, scoate* întâi bârna din
ochiul tău şi atunci vei vedea
limpede să scoţi paiul care este
în ochiul fratelui tău.

Pentru că nu este pom bun care
să facă rod răub, cnici pom răub

care să facă rod bun; pentru că
fiecare pom se cunoaşte după ro-
dul lui; pentru că nu se culeg smo-
chine din spini, nici nu se adună
struguri din mărăciniş. Omul bun,
din comoara bună a inimii lui,
scoate ce este bun şi omula rău
din comoara read scoate ce este
rău: pentru că din prisosul inimii
vorbeşte gura lui.
Şi pentru* ce Mă chemaţi:

«Doamne, Doamne!», şi nu faceţi
ce spun? Vă voi arăta cu cine se
aseamănă oricine vine la Mine şi
aude cuvintele Mele şi le face.
Este asemenea unui om care,
zidind o casă, a săpat şi a adân-
cit şi a pus temelia pe stâncă; şi,
venind apă mare, şuvoiul s-a nă-
pustit peste casa aceea şi n-a
putut s-o clatine, pentru că fusese
întemeiată pe stâncăe. Şi cine a
auzit şi nu a făcut  este asemenea
unui om care a zidit o casă pe
pământ, fără temelie, peste care
s-a năpustit şuvoiul, şi îndată a
căzut, şi prăbuşirea acelei case
a fost mare�.
Şi, când a sfârşit toate cuvintele

Sale în auzul poporului, a intrat în
Capernaum. Şi un rob al unui
centurion, care îi era dragf acestuia,
era bolnav şi aproape să moară;

şi, auzind despre Isus, a trimis la
El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ru-
gându-L să vină şi să-l vindece pe
robul lui. Iar ei, venind la Isus,
L-au rugat stăruitor, spunând:
�Este vrednic să-i facig aceasta,
pentru că iubeşte naţiunea noas-
tră şi el ne-a zidit sinagoga�. Şi
Isus mergea împreună cu ei. Dar
deja, pe când El nu era departe
de casă, centurionul a trimis la El
pe nişte prieteni, spunându-I:
�Doamne, nu Te osteni, pentru că
nu sunt vrednic să intri sub aco-
perişul meu. De aceea nici pe
mine însumi nu m-am socotit vred-
nic să vin la Tine. Ci spune un cu-
vânt şi slujitorul meu se va vin-
deca. Pentru că şi eu sunt om
pus sub autoritate, având în subor-
dinea mea ostaşi, şi zic acestuia:
«Du-te!», şi se duce; şi altuia:
«Vino!», şi vine; şi robului meu:
«Fă aceasta!», şi face�. Şi Isus,
auzind acestea, S-a minunat de el
şi, întorcându-Se spre mulţimea
care Îl urma, a zis: �Vă spun: nici
chiar în Israel n-am găsit atâta
credinţă�. Şi cei trimişi, întorcân-
du-se acasă, l-au găsit sănătos pe
robul care era bolnavh.
Şi a fost că, după aceeai, El a

mers într-o cetate numită Nain, şi
cu El mergeau mulţia ucenici ai
Săi şi o mare mulţime. Şi, când
S-a apropiat de poarta cetăţii,
iată, duceau afară un mort, singu-
rul fiu al mamei lui, şi ea era
văduvă; şi o mulţime foarte mare
din cetate eraj împreună cu ea. Şi,
când a văzut-o Domnul, I s-a făcut
milă de ea şi i-a spus: �Nu plânge!�
Şi, apropiindu-Se, a atins sicriul şi
cei care-l duceau s-au oprit. Şi El a
spus: �Tinere, ţie îţi spun: ridi-
că-te*!� Şi mortul s-a ridicatk şi a
început să vorbească. Şi l-a dat
mamei lui. Şi toţi* au fost cuprinşi
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*Mt. 7.3.

*Pr. 18.17.

*Mal. 1.6.
Mt. 25.11.
Cap. 13.25.

*Cap. 8.54.
Ioan 11.43.
Fap. 9.40.
Rom. 4.17.

*Cap. 1.65.

a Unele ms. omit    b Sau �stricat�, �putred�    c Unele ms. ad. �tot astfel�    d Unele ms. �din cea rea�; alte
ms. ad. �a inimii lui�    e Unele ms. �pentru că fusese bine zidită�    f Sau �în onoare�    g Unele ms. �să i se
facă�    h Unele ms. omit �care era bolnav�; alte ms. omit �robul�    i Sau �în ziua următoare�    j Unele ms.
pun �era� înainte de �văduvă�; alte ms. omit �era�    k În capul oaselor
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7Vindecarea
robului unui

centurion
(Mt. 8.5-13;

Ioan 4.43-54)

Parabola
celor doi

pomi
(Mt. 7.15-20;
12.33-37)

Parabola
celor două

case
(Mt. 7.21-27)

Învierea
fiului

văduvei din
Nain
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de teamă şi Îl glorificau pe Dum-
nezeu, spunând: �Un mare profet
S-a** ridicata între noi�; şi:
�Dumnezeu� a cercetat pe popo-
rul Său�. Şi vestea aceasta despre
El s-a răspândit în toată Iudeea
şi în tot ţinutul din jur.
Şi ucenicii lui Ioan i-au spus

despre toate acestea: şi, chemând
la sine pe doi dintre ucenicii
săi, Ioan i-a trimis la Isusb, spu-
nând: �Tu eşti Cel care vine, sau
să aşteptăm pe altul?� Şi, venind
la El, oamenii aceştia au spus:
�Ioan Botezătorul ne-a trimis la
Tine, spunând: «Tu eşti Cel care
vine, sau să aşteptăm pe altul?»�
În ceasul acelac El i-a vindecat pe
mulţi de boli şi de răni şi de du-
huri rele, şi multor orbi le-a dă-
ruit vederead. Şi* Isuse, răspun-
zând, le-a spus: �Mergeţi şi spu-
neţi-i lui Ioan ce aţi văzut şi aţi
auzit: căe orbii** văd, şchiopii
umblă, leproşii sunt curăţiţi, sur-
zii aud, morţii înviază, săracilor�
li se vesteşte Evanghelia; şi fericit
este oricine nu se va poticni de
Mine�. Şi, după ce* trimişii lui
Ioan au plecat, a început să vor-
bească mulţimilor despre Ioan:
�Ce aţi ieşit să priviţi în pustiu?
o trestie clătinată de vânt? Dar ce
aţi ieşit să vedeţi? un om îmbră-
cat în haine fine? Iată, cei în haine
alese şi care trăiesc în lux sunt
în curţilef împăraţilor. Dar ce aţi
ieşit să vedeţi? un profet? Da, vă
spun, şi mai mult decât un profet.
Acesta este cel* despre care este
scris: «Iată, Eue trimit înaintea fe-
ţei Tale pe solul Meu, care Îţi va
pregăti calea înaintea Ta». Pentru
că vă spung: Între cei născuţi din
femei nu este nici unulh mai mare
decât Ioani; dar cine este mai micj

în Împărăţia lui Dumnezeu este

mai mare decât el.  (Şi tot poporul
care a auzit şi vameşii au dat
dreptate lui Dumnezeu, fiind*
botezaţi cu botezul lui Ioan; dar
fariseii şi învăţătorii legii au res-
pinsk pentru ei înşişi hotărârea*
lui Dumnezeu, nefiind botezaţi
de el.) lDeci cu* cine îi voi asemă-
na pe oamenii acestei generaţii
şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt
asemenea unor copii stând în pia-
ţă şi strigând unii către alţii şi
spunând: «V-am cântat din fluier,
şi n-aţi jucat; v-am cântatm de
jale, şi n-aţi plâns». Pentru că a
venit Ioan* Botezătorul, nici
mâncând pâine, nici bând vin,
şi voi spuneţi: «Are demon!» A
venit Fiul Omului, mâncând şi
bând, şi voi spuneţi: «Iată un om
mâncăcios şi băutor de vin, prie-
ten al vameşilor şi al păcătoşi-
lor!» Şi* înţelepciunea a fost în-
dreptăţită de toţi copiii ei�.

Dar unul* dintre farisei Îl ruga
să mănânce cu el. Şi, intrând în
casa fariseului, a stat la masă.
Şi, iată, o femeie din cetate, care
era păcătoasă, şie care ştia că El
stătea la masă în casa fariseului,
luând un vas de alabastru cu mir
şi stând la spate, la picioarele Lui,
plângând, a început să-I stropeas-
că picioarele cu lacrimi, şi I le
ştergea cu părul capului ei şi Îi să-
rutan picioarele şi le ungea cu
mir. Şi, văzând aceasta, fariseul
care-L invitase şi-a zis în sine,
spunând: �Acesta*, dacă ar fi
profet, ar cunoaşte cine şi ce fel
de femeie este cea care-L atinge,
pentru că este păcătoasă�. Şi Isus,
răspunzând, i-a zis: �Simone, am
să-ţi spun ceva�. Şi el a ziso:
�Spune, Învăţătorule!� �Erau doi
datornici ai unui creditor: unul îi
datora cinci sute de dinari şi
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**Cap.24.19.
Ioan 4.19;
6.14; 9.17.
�Cap. 1.68.

*Mt. 11.4.
**Is. 35.5.
�Cap. 4.18.

*Mt. 11.7.

*Mal. 3.1.
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*Mt. 3.5,6.
Cap. 3.12.

*Fap. 20.27.

*Mt. 11.16.

*Mt. 3.4.
Mc. 1.6.
Cap. 1.15.

*Mt. 11.19.

*Mt. 26.6.
Mc. 14.3.
Ioan 11.2.

*Cap. 15.2.

a Unele ms. �Se ridică�    b Unele ms. �Domnul�; alte ms. �acel Isus�    c Unele ms. �Şi, în acelaşi ceas�;
alte ms. �În ziua aceea�    d Unele ms. �le-a dat să vadă�    e Unele ms. omit    f Sau �palatele�    g Unele
ms. omit �Pentru că�; alte ms. �Adevărat vă spun�    h Unele ms. �nici un profet�    i Unele ms. ad.
�Botezătorul�    j Sau �cel mai mic�   k Au făcut fără efect    l Unele ms. ad. �Şi Domnul a spus:�    m Unele
ms. �am cântat�    n Sau �Îi acoperea cu sărutări�    o Unele ms. �zice�

Isus şi Ioan
Botezătorul

(Mt. 11.2-19)

Isus în casa
lui Simon
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celălalt cincizeci. Dara, neavând
ei cu ce să plătească, i-a iertat
pe amândoi; bdeci care dintre ei îl
va iubi mai mult?� Şi Simon, răs-
punzând, I-a spus: �Presupun că
acela căruia i-a iertat mai mult�.
Şi El i-a spus: �Drept ai judecat�.
Şi, întorcându-Se spre femeie,
i-a spus lui Simon: �Vezi tu aceas-
tă femeie? Am intrat în casa ta;
apă pentru picioarele Mele nu
Mi-ai dat, dar ea Mi-a stropit
picioarele cu lacrimile ei şi le-a
şters cu părul capuluia ei. Sărutare
nu Mi-ai dat, dar ea, de când am
intrat, n-a încetat să-Mi sărutec

picioarele. Cu* untdelemn capul
nu Mi l-ai uns, dar ea cu mir Mi-a
uns picioarele. De aceea* îţi spun:
Iertate sunt păcatele ei cele mul-
te, pentru că a iubit mult; dar cel
căruia i se iartă puţin, iubeşte pu-
ţin�. Şi ei i-a spus: �Iertate* sunt
păcatele tale�. Şi cei care stăteau
cu El la masă au început să spună
în ei înşişi: �Cine* este Acesta
care iartă şi păcatele?� Dar El i-a
zis femeii: �Credinţa* ta te-a
mântuit; du-te în pace�.
Şi a fost că, după aceea, El

umbla din cetate în cetate şi din
sat în sat, predicând şi vestind
Evanghelia Împărăţiei lui Dum-
nezeu; şi cei doisprezece erau
împreună cu El, şi unele* femei
care fuseseră vindecate de duhuri
rele şi de neputinţe: Maria, numită
Magdalenad, din** care ieşiseră
şapte demoni, şi Ioana, soţia lui
Cuza, administratorul lui Irod, şi
Suzana şi multe altele, care Îie

slujeau din bunurile lor.
Şi, adunându-se o mare mul-

ţime şi aceia care veneau la El din
fiecare cetate, El le-a vorbit prin
parabolă: �Semănătorul a ieşit
să-şi semene sămânţa. Şi, pe când
semăna el, o parte a căzut lângă
drum şi a fost călcată în picioare,
şi păsările cerului au mâncat-o.

Şi alta a căzut pe stâncă; şi,
crescând, s-a uscat, pentru că nu
avea umezeală. Şi alta a căzut în
mijlocul spinilor; şi spinii, cres-
când împreună cu ea, au înăbu-
şit-o. Şi alta a căzut înf pământul
cel bun şi, crescând, a făcut rod
însutit�. Spunând acestea, striga:
�Cine are urechi de auzit să au-
dă�. Şi ucenicii* Săi Îl întrebau,
spunânda: �Ce să fie parabola
aceasta?� Şi El a spus: �Vouă vă
este dat să cunoaşteţi tainele
Împărăţiei lui Dumnezeu, dar ce-
lorlalţi li se vorbeşte în parabo-
le, pentru ca, văzând*, să nu
vadă şi, auzind, să nu înţeleagă�.
Iar parabola* este aceasta: Să-
mânţa este Cuvântul lui Dum-
nezeu. Iar cele de lângă drum sunt
cei care aud, apoi vine diavolul şi
ia Cuvântul din inima lor, ca nu
cumva, crezând, să fie mântuiţi.
Iar cele de pe stâncă sunt cei
care, când aud, primesc Cuvântul
cu bucurie; şi aceştia nu au ră-
dăcină: cei care cred pentru un
timp şi, la vreme de încercare, se
leapădă. Iar ceea ce a căzut între
spinig, aceştia sunt cei care, au-
zind, merg mai departe şi sunt
înăbuşiţi sub griji şi bogăţie şi
plăceri ale vieţiih, şi nu aduc rod
la desăvârşirei. Iar ceea ce este în
pământul bun, aceştia sunt cei
care, auzind Cuvântul, îl păstrează
într-o inimă curată şi bună şi
rodesc în răbdare.
Şi nimeni*, aprinzând o lu-

mină, n-o acoperă cu un vas, nici
n-o pune sub pat, ci o aşază în
sfeşnic, pentru ca cei care intră să
vadă lumina. Pentru că* nu este
nimic ascuns care nu va fi des-
coperit, nici tăinuit care nu va fi
cunoscut şi nu va veni la lumină.
Luaţi seama deci cum auziţi;
pentru că* oricui are i se va da; şi
oricui nu are, i se va lua şi ceea
ce i se pare că are�.
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*Ps. 23.5.

*1 Tim. 1.14.

*Mt. 9.2.
Mc. 2.5.
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Mc. 2.7.
*Mt. 9.22.
Mc. 5.34;
10.52.
Cap. 8.48;
18.42.

*Mt. 27.55;
27.56.
**Mc. 16.9.

a Unele ms. omit  b Unele ms. ad. �spune�  c Sau �să-Mi acopere cu sărutări�  d Sau �din Magdala�  e Unele
ms. �le�   f Unele ms. �pe�   g Sau �unde erau spini�   h Din lumea aceasta   i Sau �nu aduc rod la coacere�

*Mt. 13.10.
Mc. 4.10.

*Is. 6.9.
Mc. 4.12.

*Mt. 13.18.
Mc. 4.14.

*Mt. 5.15.
Cap. 11.33.

*Mt. 10.26.
Cap. 12.2.

*Mt. 13.12;
25.29.
Cap. 19.26.

8

Parabola
semănătorului
(Mt. 13.1-23;
Mc. 4.1-20)

Isus vesteşte
Evanghelia

Lumina
(Mc. 4.21-25)
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Şi au venit la El mama Luia

şi fraţii Lui şi nu puteau să ajungă
la El, din cauza mulţimii. Şi I s-a
spusb: �Mama Ta şi fraţii Tăi stau
afară, dorind să Te vadă�. Dar El,
răspunzând, le-a zis: �Mama Mea
şi fraţii Mei sunt aceia care aud
Cuvântul lui Dumnezeu şi îla îm-
plinesc�.
Şi a fost că, într-una din zile,

S-a suit într-o corabie împreună cu
ucenicii Săi şi le-a zis: �Să trecem
de cealaltă parte a lacului�. Şi au
pornit. Şi, pe când vâsleau ei, El a
adormit; şi o furtună de vânt s-a lă-
sat pe lac, şi luau apăc, şi erau în
primejdie. Şi, venind la El, L-au
trezit, spunând: �Stăpâne, Stăpâne,
pierim!� Iar El, ridicându-Se, a
mustrat vântul şi furia apei; şi au
încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a
spus: �Unde vă este credinţa?� Şi
ei s-au temut şi s-au mirat, zicând
unii către alţii: �Deci cine este
Acesta care porunceşte chiar şi
vânturilor şi apei, şi ele Îl ascultă?�
Şi au ajuns în ţinutul gadare-

nilord, care este de partea cealaltă
a Galileii. Şi, când a ieşit pe uscat,
L-a întâmpinat un om din cetate,
care avea demoni de mult timp, şi
nu purta haină şi nu locuia în casă,
ci în morminte. Şi, văzându-L pe
Isus, a strigat şi a căzute înaintea
Lui şi a spus cu glas tare: �Ce am
eu a face cu Tine, Isuse, Fiu al
Dumnezeului celui Preaînalt? Te
rog, nu mă chinui�. Pentru că El
poruncea duhului necurat să iasă din
om; pentru că de mult timpf îl apuca-
se şi omul era ţinut sub pază, legat
cu lanţuri şi cu obezi, şi el, rupând
legăturile, era dus de demon în
pustiuri. Şi Isus l-a întrebat, spu-
nând: �Care-ţi este numele?� Şi el
a spus: �Legiune�, pentru că mulţi
demoni intraseră în el. Şi ei

Îl rugau să nu le porunceascăg

să plece în* Adânc. Şi era acolo
o turmă cu mulţi porci, păscând
peh munte; şi L-au rugat să le îngă-
duie să intre în ei. Şi le-a îngăduit.
Şi demonii, ieşind din om, au in-
trat în porci; şi turma s-a repezit de
pe malul abrupt în lac şi s-a înecat.
Dar cei care îi păşteau, văzând ce
s-a întâmplat, au fugit şii au dat de
ştire în cetate şi în ţinut. Şi au ieşit
să vadă ce s-a întâmplat; şi au ve-
nit la Isus şi l-au găsit pe omul din
care ieşiserăj demonii şezând la pi-
cioarele lui Isus, îmbrăcat şi întreg
la minte; şi s-au temut. Şi cei care
văzuserăk cele întâmplate le-au
spus cum fusese vindecat demoni-
zatul. Şi toată* mulţimea din împre-
jurimea gadarenilor L-a** rugat să
plece de la ei, pentru că erau cu-
prinşi de mare frică; şi El, intrând
în corabie, S-a întors. Iar omul* din
care ieşiseră demonii Îl ruga să
fie împreună cu El. Dar Isusl l-a tri-
mis, spunând: �Întoarce-te la tine
acasă şi istoriseşte tot ce ţi-a făcut
Dumnezeu�. Şi a plecat, vestind prin
toată cetatea tot ce îi făcuse Isus.
Şi a fost că, atunci când S-a

întors Isus, mulţimea L-a primit
cu bucuriem, pentru că toţi Îl aş-
teptau. Şi, iată, a venit un bărbat,
al cărui nume era Iair, şi el era
mai-mare al sinagogii şi, căzând
la picioarele lui Isus, L-a rugat să
intre în casa lui, pentru că avea
o singură fiică, de vreo doispre-
zece ani, şi ea era pe moarte.
Şi, pe când mergea El, mulţimile
Îl îmbulzeau. Şi* o femeie, care
de doisprezece ani avea hemo-
ragie care cheltuise cu doctorii
tot ce avean, neputând fi vinde-
cată de nici unul, venind pe dina-
poi, a atins margineao hainei Lui;
şi îndată s-a oprit hemoragia ei.
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43

Mama şi fraţii
lui Isus

(Mt. 12.46-50;
Mc. 3.31-35)

*Apoc. 20.3.

*Mt. 8.34.
**Fap. 16.39.

*Mc. 5.18.

*Mt. 9.20.

Potolirea
furtunii

(Mt. 8.23-27;
Mc. 4.35-41)

Vindecarea
unui

demonizat
(Mt. 8.28-34;
Mc. 5.1-20) Vindecarea

unei femei şi
învierea

fiicei lui Iair
(Mt. 9.18-26;
Mc. 5.21-43)

a Unele ms. omit    b Unele ms. ad. �zicând�    c Lit. �se umpleau�    d Au acostat în ţinutul gadarenilor;
unele ms. �gherasenilor�; alte ms. �gherghesenilor�    e Unele ms. �văzându-L pe Isus şi strigând, a căzut�
f Sau �deseori�    g Unele ms. �el Îl ruga să nu-i poruncească�    h Lit. �în�    i Unele ms. ad. �plecând�    j Sau
�fuseseră scoşi�    k Unele ms. ad. �de asemenea�    l Unele ms. �El�; alte ms. omit �Isus�    m Sau �bine�
n Pentru întreţinerea vieţii; unele ms. omit �care cheltuise cu doctorii tot ce avea�   o Sau �ciucurele�
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Şi Isus a spus: �Cine M-a atins?�
Şi, toţi tăgăduind, Petru şi cei care
erau cu El au spus: �Stăpâne,
mulţimile Te împresoară şi Te
îmbulzesc, şi zici: «Cine M-a a-
tins?»� Şi Isus a spus: �M-a atins
cineva, pentru că Eu am cunoscut
că a ieşit putere* din Mine�.
Şi femeia, văzând că nu a rămas
ascunsă, a venit tremurând şi,
căzând înaintea Lui, a spusa

înaintea întregului popor din ce
cauză Îl atinsese şi cum fusese
vindecată îndată. Şi El i-a spusb:
�Îndrăzneştec, fiică, credinţa ta
te-a vindecatd; du-te în pace�.
Pe* când vorbea El încă, vine
cineva de la mai-marele sinago-
gii, spunându-i: �Fiica ta a murit;
nu-L mai supăra pe Învăţătorul�.
Dar Isus, auzind, i-a răspunse: �Nu
te teme; crede numai, şi ea va fi
salvată�. Şi, când a venit acasăf,
n-a lăsat pe nimeni să intre, decât
pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacovg şi
pe tatăl copilei şi pe mama ei.
Şi toţi plângeau şi o jeleau. Dar
El a spus: �Nu plângeţi; pentru căh

n-a murit, ci* doarme�. Şi râdeau
de El, ştiind că murise. Dar El,
scoţându-i pe toţi afară şii apu-
când-o de mână, a strigat, spunând:
�Copilă, ridică-tej*!� Şi duhul ei
s-a întors şi ea s-a ridicat îndată;
şi El a poruncit să i se dea copilei
să mănânce. Şi părinţii ei erau
uimiţi. Dar El* le-a poruncit să nu
spună nimănui ce se întâmplase.
Şi, după* ce i-a chemat pe cei

doisprezecek, le-a dat putere şi
autoritate peste toţi demonii şi
să vindece boli. Şi i-a* trimis să
vestească Împărăţia lui Dumne-
zeu şi să-i vindece pe cei bolnavi.
Şi le-a* zis: �Nu luaţi nimic pen-
tru drum: nici toiagl, nici traistă,
nici pâine, nici banim, nici să

nu aveţi câte două hainen. Şi în*
orice casă veţi intra, acolo rămâneţi
şi de acolo ieşiţi. Şi*, cât despre cei
care nu vă primesc, plecând din
cetatea aceea, scuturaţi** şic praful
de pe picioarele voastre, ca mărtu-
rie împotriva lor�. Şi ei, plecând,
treceau prin sate, vestind Evanghelia
şi vindecând pretutindeni.
Şi tetrarhul Irod a auzit despre

toate cele care se făceauo; şi era
nedumerit, pentru că se spunea de
către unii că Ioan a înviat dintre
morţi, şi de alţii că s-a arătat Ilie,
şi de alţii că a înviat un profet,
unul din vechime. Şi Irod spunea:
�Lui Ioan, eu i-am tăiat capul;
dar cine este Acesta despre care
audp astfel de lucruri?� Şi* căuta
să-L vadă.
Şi apostolii, întorcându-se,

I-au istorisit tot ce au făcut. Şi,
luându-i cu Sine, S-a retras deo-
parte, într-un loc pustiu al unei
cetăţi numite Betsaidaq. Iar mul-
ţimile, aflând, L-au urmat; şi El
i-a primitr şi le vorbea despre Îm-
părăţia lui Dumnezeu şi îi vindeca
pe cei care aveau nevoie de vin-
decare. Şi* ziua a început să se
plece spre seară; şi cei doispre-
zece au venit şi I-au spus: �Dă
drumul mulţimii, ca să meargă în
satele şi cătunele din jur şi să
găzduiască şi să găsească hrană;
pentru că aici suntem într-un loc
pustiu�. Şi El le-a zis: �Daţi-le voi
să mănânce!� Şi ei au spus: �Nu
avem mai mult de cinci pâini şi
doi peşti, afară numai dacă noi
am merge şi am cumpăra hrană
pentru tot poporul acesta�. Pen-
tru că erau cam cinci mii de băr-
baţi. Şi El le-a zis ucenicilor Săi:
�Puneţi-i să stea jos, în cete de
câte cincizeci�. Şi au făcut aşa şi
i-au pus pe toţi să stea jos.
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*Mc. 5.30.
Cap. 6.19.

*Mc. 5.35.

*Ioan 11.11;
11.13.

*Cap. 7.14.
Ioan 11.43.

*Mt. 8.4;
9.30.
Mc. 5.43.

*Mc. 3.13.
*Mt. 10.7,8.
Mc. 6.12.
Cap. 10.1,9.
*Mt. 10.9.
Cap. 10.4;
22.35.

*Mt. 10.11.
Mc. 6.10.

*Mt. 10.14.
**Fap. 13.51

*Cap. 23.8.

*Mt. 14.15.
Mc. 6.35.
Ioan 6.1,5.

9:15

a  Unele ms. �I-a spus�    b Unele ms. �a spus�    c Unele ms. omit    d Sau �te-a mântuit�    e Unele ms. ad.
�zicând�    f Unele ms. �a intrat în casă�    g Unele ms. �şi pe Iacov şi pe Ioan�    h Unele ms. omit �pentru
că�    i Unele ms. omit �scoţându-i pe toţi afară şi�    j Sau �trezeşte-te�    k Unele ms. ad. �ucenici ai Săi�
l Unele ms. �toiege�    m Bani de argint    n Sau �cămăşi�   o Unele ms. ad. �prin El�    p Unele ms. ad. �eu�
q Unele ms. �într-o cetate numită Betsaida�; alte ms. �un loc pustiu care este Betsaida�    r I-a primit bine

9Trimiterea
celor

doisprezece
(Mt. 10.1-15;
Mc. 6.7-13)

Irod şi Ioan
Botezătorul
(Mt. 14.1-2;
Mc. 6.14-16)

Prima
înmulţire a

pâinilor
(Mt. 14.13-21;
Mc. 6.30-44;
Ioan 6.1-13)
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Şi, luând cele cinci pâini şi cei
doi peşti, privind spre cer, le-a
binecuvântat şi le-a frânt şi le-a
dat ucenicilor ca să le pună
înaintea mulţimii. Şi toţi au mâncat
şi s-au săturat; şi s-a ridicat ce le-a
prisosit, douăsprezece coşniţea de
firimiturib.
Şi a fost că, pe când Se ruga

singur, ucenicii erau cu El; şi El
i-a întrebat, spunând: �Cine zic
mulţimile că sunt Eu?� Şi ei,
răspunzând, au spus: �Ioan* Bote-
zătorul; iar alţii, Ilie; iar alţii, că
a înviat un profet din vechime�.
Şi le-a spus: �Dar voi, cine ziceţi
că sunt Eu?� Şi Petru*, răspunzând,
a spus: �Hristosul lui Dumnezeu�.
Şi*, impunându-le, le-a po-

runcit să nu spună nimănui aceas-
ta, zicând: �Trebuie ca Fiul* O-
mului să sufere multec şi să fie
respins de bătrâni şi de preoţii
de seamă şi de cărturari şi să fie
omorât şi a treia zi să învieze�.
Şi* le spunea tuturor: �Dacă vrea
cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine însuşi şi să-şi ia
zilnicd crucea şi să Mă urmeze.
Pentru că oricine va vrea să-şi
salveze viaţa o va pierde; dar
oricine îşi va pierde viaţa pentru
Mine, acela o va salva. Pentru că*,
ce i-ar folosi unui om dacă ar
câştiga toată lumea şi s-ar distru-
ge sau s-ar pierde pe sine? Pentru
că* de oricine se va ruşina de Mi-
ne şi de cuvintele Mele, de acela
Se va ruşina Fiul Omului când va
veni în gloria Sa şi a Tatălui şi a
sfinţilor îngeri. Dar vă spun, în
adevăr*, sunt unii dintre cei care
stau aici care nicidecum nu vor
gusta moartea până nu vor ve-
dea Împărăţia lui Dumnezeu�.
Şi a fost că, la aproape opt zile

după cuvintele acestea, luându-i cu
Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Ia-

cov, S-a suit pe munte ca să Se
roage. Şi a fost că, pe când Se ruga
El, chipul feţei Lui s-a făcut altule,
şi îmbrăcămintea Lui, albă strălu-
citoare. Şi, iată, vorbeau cu El doi
bărbaţi, care erau Moise şi Ilie,
care, arătându-se în glorie, vor-
beau despre plecarea Lui, pe care
urma s-o împlinească în Ierusa-
lim. Iar Petru şi cei împreună cu
el erau* îngreuiaţi de somn; şi,
trezindu-se deplin, au văzut gloria
Lui şi pe cei doi bărbaţi care stă-
teau cu El. Şi a fost că, pe când
se despărţeau de El, Petru I-a zis
lui Isus: �Stăpâne, este bine ca noi
să fim aici şi să facem trei cor-
turif: unul pentru Tine şi unul pen-
tru Moise şi unul pentru Ilie�, ne-
ştiind ce spune. Şi, pe când spunea
el acestea, a venit un nor şi i-a
umbritg; şi s-au temut când eih au
intrat în nor. Şi a venit un glas din
nor, spunând: �Acesta* este Fiul
Meu Preaiubiti; de** El să as-
cultaţi!� Şi, pe când era glasulj

acesta, Isus S-a aflat singur. Şi ei*
au tăcut şi n-au spus nimănui nimic
în acele zile despre ce văzuseră.
Şi a fost că, în ziua următoare,

când au coborât de pe munte, L-a
întâmpinat o mare mulţime.
Şi, iată, un om din mulţime a stri-
gat, spunând: �Învăţătorule, Te
rog, uită-Te la fiul meu, pentru că
este singurul meu copil; şi, iată,
un duh îl apucă şi deodată strigă
şi-l scutură cu spume şi cu greu
pleacă de la el, după ce l-a zdrobit.
Şi i-am rugat pe ucenicii Tăi să-l
scoată şi n-au putut�. Şi Isus,
răspunzând, a spus: �O, generaţie
necredincioasă şi stricată, până
când voi fi cu voi şi vă voi în-
gădui? Adu-l aici pe fiul tău!�
Şi, pe când venea el, demonul l-a
trântit şi l-a zguduit puternic; şi
Isus a mustrat duhul necurat şi a
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*Mt. 14.2.
Vers. 7,8.

*Mt. 16.16.
Ioan 6.69.

*Mt. 16.20.
*Mt. 17.22.

*Mt. 10.38;
16.24.
Mc. 8.34.
Cap. 14.27.

*Mt. 16.26.
Mc. 8.36.

*Mt. 10.33.
Mc. 8.38.
2 Tim. 2.12.

*Mt. 16.28.
Mc. 9.1.

*Dan. 8.18;
10.9.

*Mt. 3.17.
**Fap. 3.22.

*Mt. 17.9.

a Vezi adn. Mt. 14.20.  b Sau �ce le-a prisosit ca firimituri, douăsprezece coşniţe�    c Sau �să sufere mult�
d Unele ms. omit �zilnic�    e De alt fel    f Sau �colibe�    g Cuvânt folosit şi referitor la norul care acoperea
şi umplea de glorie Cortul Întâlnirii    h Unele ms. �aceia� (probabil Moise şi Ilie)     i Sau �Fiul Meu cel
Preaiubit�; unele ms. �Fiul Meu cel Ales�    j Sau �după ce a fost glasul�

Vindecarea
unui

demonizat
(Mt. 17.14-21;
Mc. 9.14-29)

Mărturia lui
Petru despre

Isus
(Mt. 16.13-20;
Mc. 8.27-30)

Primul anunţ
al morţii şi al
învierii Sale

(Mt.16.21-28;
Mc. 8.31-9.1)

Transfigura-
rea

(Mt. 17.1-9;
Mc. 9.2-10)
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vindecat copilul şi l-a dat înapoi
tatălui său. Şi toţi erau uimiţi de
măreţia lui Dumnezeu.
Şi, pe când toţi se minunau

de tot ce făceaa Isusb, le-a zis uce-
nicilor Săi: �Să pătrundă în ure-
chile voastre cuvintele acestea;
pentru că Fiul Omului va fi dat în
mâinile oamenilor�. Dar* ei nu
înţelegeau vorbirea aceasta şi le
era ascunsă, ca să nu o priceapă;
şi se temeau să-L întrebe despre
vorbirea aceasta.
Şi a pătruns înc ei un gând:  cine

ar fi mai mare între ei. Şi Isus, cu-
noscândd gândul inimii lor, a luat
un copilaş şi l-a pus lângă El;
şi le-a spus: �Oricine* va primi pe
acest copilaş în Numele Meu, pe
Mine Mă primeşte; şi oricine Mă
va primi pe Mine Îl primeşte
pe Cel care M-a trimis pe Mine;
pentru că** cine este mai mic
între voi toţi acela estee mare�.
Şi Ioan*, răspunzând, a spus:
�Stăpâne, am văzut pe cineva
scoţând demonif în Numele Tău
şi l-am oprit, pentru că nu Te
urmează cu noi�. Şi Isus i-a zis:
�Nu-l opriţi; pentru că cine* nu
este împotriva voastră este pentru
voig�.
Şi a fost că, pe când se împli-

neau zilele înălţării* Saleh, El
Şi-a îndreptat faţa hotărât să
meargă la Ierusalim şi a trimis soli
înaintea feţei Sale; şi ei, ducân-
du-se, au intrat într-un sat de sa-
mariteni, ca să facă pregătiri pen-
tru El. Şi* nu L-au primit, pentru
că faţa Lui era îndreptată să
meargă la Ierusalim. Şi ucenicii
Săi, Iacov şi Ioan, văzând aceasta,
au spus: �Doamne, vrei să spunem
să coboare foc din cer şi
să-i mistuie, cum a făcut şi Iliei*?�

Dar El, întorcându-Se, i-a mustrat
şi a spus: �Nu ştiţi de ce duh sun-
teţi însufleţiţi; pentru că Fiul*
Omului n-a venit ca să piardă vie-
ţile oamenilor, ci ca să le mântu-
iască�j. Şi au mers în alt sat.
Şik, pe când mergeau pe drum,

cineva I-a zis: �Te voi urma ori-
unde vei merge, Doamnel�. Şi
Isus i-a spus: �Vulpile au vizuini
şi păsările cerului au cuiburi, dar
Fiul Omului nu are unde să-Şi
plece capul�. Şi a zis altuia: �Ur-
mează-Mă!� Dar* el a spus:
�Doamne, dă-mi voie întâi să
merg ca să-l înmormântez pe tatăl
meu�. Dar Isusm i-a spus: �Lasă
morţii să-şi înmormânteze morţii
lor, iar tu mergi şi vesteşte Îm-
părăţia lui Dumnezeu�. Şi un altul,
de asemenea, a spus: �Te* voi
urma, Doamne; dar întâi dă-mi voie
să-mi iau rămas bun de la
cei din casa mea�. Dar Isus i-a
zis: �Nimeni, care şi-a pus mâna
pe plug şi priveşte înapoi, nu este
potrivit pentru Împărăţia lui
Dumnezeu�.

Iar după acestea, Domnul a
rânduit şi pe alţi şaptezecin şi
i-a trimis* câte doi, înaintea feţei
Sale, în fiecare cetate şi loc unde
urma El să vină. Şio le zicea: �Se-
cerişul*, în adevăr, este mare,
dar** lucrătorii sunt puţini; rugaţi
deci pe Domnul secerişului să
scoată lucrători la secerişul Său.
Mergeţi; iată*, Eul vă trimit ca
pe nişte miei în mijlocul lupilor.
Nu* purtaţi pungă, nici traistă,
nici încălţămintep; şi nu** salutaţi
pe nimeni pe drum. Şi, în* orice
casă veţi intra, întâi spuneţi: «Pace
casei acesteia!» Şi, dacăq este
acolo un fiu al păcii, pacea voastră
se va odihni peste el; dar, dacă
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*Mc. 9.32.
Cap. 2.50;
18.34.

*Mt. 10.40;
18.5.
Mc. 9.37.
Ioan 12.44;
13.20.
**Mt. 23.11;
23.12.

*Mc. 9.38.
Num. 11.28.

*Mt. 12.30.
Cap. 11.23.

*Mc. 16.19.
Fap. 1.2.

*Ioan 4.4,9.

*2 Împ. 1.10;
1.12.

*Ioan 3.17;
12.47.

*Mt. 8.21.

*1Împ.19.20

*Mt. 10.1.
Mc. 6.7.
*Mt. 9.37;
9.38.
Ioan 4.35.
**2 Tes. 3.1.

*Mt. 10.16.

*Mt. 10.9;
10.10.
Mc. 6.8.
Cap. 9.3.
**2Împ.4.29.
*Mt. 10.12.

10:6

a Unele ms. �tot ce făcuse�    b Unele ms. �El�    c Sau �printre�    d Unele ms. �văzând�    e Unele ms. �va
fi�    f Unele ms. �demonii�    g Unele ms. �împotriva noastră, este pentru noi�    h Lit. �primirii Sale sus�
i Unele ms. omit �cum a făcut şi Ilie�    j Unele ms. omit �şi a spus: «Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi;
pentru că Fiul Omului n-a venit ca să piardă vieţile oamenilor, ci ca să le mântuiască».�    k Unele ms. ad.
�a fost că�    l Unele ms. omit    m Unele ms. �El�    n Unele ms. �şaptezeci şi doi�    o Unele ms. �Deci�
p Lit. �sandale�    q Unele ms. ad. �în adevăr�

Al doilea
anunţ

al morţii şi al
învierii Sale

(Mt. 17.22-23;
Mc. 9.30-32)

10

Cine este
mai mare

(Mt. 18.1-5;
Mc. 9.33-40)

Isus respins
de samariteni

Cum să-L
urmăm pe

Isus
(Mt. 8.18-22)

Trimiterea
celor

şaptezeci
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nu, se va întoarce la voi. Şi*
rămâneţi în aceeaşi casă, mâncând**
şi bând cele ce au eia; pentru că
vrednic� este lucrătorul de plata
lui. Nu vă mutaţi din casă în casă.
Şi, în orice cetate veţi intra, şi ei
vă primesc, mâncaţi ce vi se pune
înainte şi* vindecaţi pe bolnavii
din ea şi spuneţi-le: «Împărăţia**
lui Dumnezeu s-a apropiat de
voi». Dar, în orice cetate veţi in-
trab şi ei nu vă primesc, ieşiţi
pe străzile ei şi spuneţi: «Chiar*
praful care s-a lipit de noic din
cetatea voastră îl scuturăm îm-
potriva voastră; totuşi să ştiţi
aceasta, că s-a apropiatd Împărăţia
lui Dumnezeu». Dare vă spun că
în* ziua aceea mai uşor va fi
pentru Sodoma decât pentru ce-
tatea aceea. Vai* de tine, Hora-
zine! Vai de tine, Betsaida! pentru
că**, dacă în Tir şi în Sidon ar fi
avut loc lucrările de putere care
au avut loc în voi, de mult s-ar fi
pocăit, şezând în sac şi cenuşă.
Dar mai uşor va fi pentru Tir şi
pentru Sidon la judecată, decât
pentru voi. Şi* tu, Capernaume,
care ai fost înălţat** până la cerf,
vei fi coborât până� la Locuinţa
morţilorg. Cine* vă ascultă pe voi,
pe Mine Mă ascultă; şi** cine
vă respinge pe voi, pe Mine Mă
respinge; iar� cine Mă respinge
pe Mine, respinge pe Cel care
M-a trimis pe Mine�.
Şi cei şaptezeci s-au* întors cu

bucurie, spunând: �Doamne, chiar
demonii ni se supun în Numele
Tău�. Şi El le-a spus: �Am* văzut
pe Satan căzând din cer ca un ful-
ger. Iată, vă* dauh autoritate să
călcaţi peste şerpi şi peste scor-
pioni şi peste toată puterea vrăj-
maşului; şi nimic nu vă va vătăma
nicidecum. Totuşi nu vă bucuraţi

de aceasta, că duhurile vi se su-
pun; ci bucuraţi-văi că numele*
voastre sunt scrise în ceruri�.
În* acelaşi ceas, Isusj S-a bucurat
în duhk şi a spus: �Te laud, Tată,
Domn al cerului şi al pământului,
pentru că ai ascuns acestea de
cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai
descoperit pruncilor; da, Tată,
pentru că aşa a fost plăcut înain-
tea Ta. lToate* Mi-au fost date de
Tatăl Meu; şi** nimeni nu cunoaş-
te cine este Fiul, în afară de Ta-
tăl, şi cine este Tatăl, în afară de
Fiul şi de acela căruia vrea
Fiul să i-L descopere�. Şi, întor-
cându-Se spre ucenici, le-a spus
deoparte: �Ferice* de ochii care
văd ce vedeţi voi! Pentru că vă
spun că* mulţi profeţi şi împăraţi
au dorit să vadă ceea ce vedeţi
voi, şi n-au văzut; şi să audă ceea
ce auziţi voi, şi n-au auzit�.
Şi, iată, un învăţător* al legii

s-a ridicat, ispitindu-L şi spunând:
�Învăţătorule, ce să fac ca să
moştenescm viaţa eternă?� Şi El
i-a zis: �Ce este scris în lege? Cum
citeşti?� Iar el, răspunzând, a
spus: �Să-L* iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima
ta şi din tot sufletul tău şi din
toată puterea ta şi cun tot cuge-
tul tău; şi** pe aproapele tău, ca
pe tine însuţi�. Şi El i-a spus:
�Drept ai răspuns; fă* aceasta
şi vei trăi�. Dar el, dorind să* se
îndreptăţească, I-a zis lui Isus: �Şi
cine este aproapele meu?� Şi Isus,
răspunzând, a spus: �Un om cobo-
ra de la Ierusalim la Ierihon şi a
căzut între tâlhari, care l-au dez-
brăcat şi l-au rănito, şi au plecat,
lăsându-l pe jumătate mort. Şi, din
întâmplare, un preot cobora pe
drumul acela; şi, văzându-l, a*
trecut înaintee pe partea cealaltă.

10:7
*Mt. 10.11.
**1Cor.10.27
�Mt. 10.10.
1 Cor. 9.4.
1 Tim. 5.18.

*Cap. 9.2.
**Mt. 3.2;
4.17; 10.7.

*Mt. 10.14.
Cap. 9.5.
Fap. 13.51;
18.6.

*Mt. 10.15.
Mc. 6.11.

*Mt. 11.21.
**Ezec. 3.6.

*Mt. 11.23.
**Gen. 11.4.
Deut. 1.28.
Is. 14.13.
Ier. 51.53.
�Ezec.26.20;
32.18.
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Mc. 9.37.
Ioan 13.20.
**1 Tes. 4.8.
�Ioan 5.23.
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Fap. 28.5.
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*Ex. 32.32.
Ps. 69.28.
Is. 4.3.
Dan. 12.1.
Filip. 4.3.
Ev. 12.23.
Apoc. 13.8;
20.12; 21.27.
*Mt. 11.25.

*Mt. 28.18.
Ioan 3.35;
5.27; 17.2.
**Mt. 11.27
Ioan 1.18;
6.44,46.

*Mt. 13.16.

*1 Pet. 1.10.

*Mt. 19.16.

*Deut. 6.5.
**Lev. 19.18

*Lev. 18.5.
Neem. 9.29.
Ezec. 20.11;
20.13,21.
Rom. 10.5.
*Cap. 16.15.

*Ps. 38.11.

a Sau �ce vă oferă ei�    b Unele ms. �aţi intra�    c Unele ms. ad. �pe picioare�; alte ms. ad. �pe picioarele
noastre�    d Unele ms. ad. �de voi�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat până
la cer?�    g Gr. �hades�    h Unele ms. �v-am dat�    i Unele ms. ad. �mai degrabă�    j Unele ms. �El�    k Unele
ms. �în Duhul Sfânt�    l Unele ms. ad. �Şi, întorcându-Se spre ucenici, a spus:�    m Lit. �făcând ce anume,
voi moşteni�    n Unele ms. �din�    o Lit. �i-au făcut răni�

Întoarcerea
celor

şaptezeci

Parabola
samariteanului
(Mt. 22.34-40;
Mc. 12.28-34)
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Şi tot astfel şi un levit, ajungând
la locul acela, a venit şi a văzut şi
a trecut înaintea pe partea cealal-
tă. Dar un samaritean* care călăto-
rea a venit la el şi, văzându-lb,
i s-a făcut milă. Şi s-a apropiat şi
i-a legat rănile, turnând pe ele
untdelemn şi vin; şi, punându-l pe
animalul lui, l-a dus la un han şi a
îngrijit de el. Şi a doua zi dimi-
neaţa, pe când plecac, scoţând
doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a
spusd: «Ai grijă de el; şi orice vei
mai cheltui, eu îţi voi da înapoi
la întoarcerea mea». Caree dintre
aceştia trei ţi se pare că a fost
aproapele celui căzut între tâl-
hari?� Şi el a spus: �Cel care a
avut milă de elf�. Şi Isusg i-a spus:
�Mergi şi fă şi tu la fel�.
Şi a fost că, pe când mergeau,

El a intrat într-un sat. Şi o femeie
cu numele Marta* L-a primit în
casa ei. Şi ea avea o soră, numită
Maria, care*, aşezându-se şi ea
la** picioarele lui Isush, asculta
cuvântul Său. Marta însă era
ocupată cu multă slujire; şi,
apropiindu-se, a spus: �Doamne,
nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat
să slujesc singură? Spune-i deci
să mă ajute�. Dar Isusi, răspun-
zând, i-a spus: �Marto, Marto,
pentru multe te îngrijorezi şi te
tulburi tu; dar un* singur lucru
este necesar: şi Maria a ales partea
cea bună, care nu i se va lua�.
Şi a fost că, pe când Se ruga

El într-un loc, când a încetat, unul
dintre ucenicii Săi I-a zis: �Doam-
ne, învaţă-ne să ne rugăm, cum
i-a învăţat şi Ioan pe ucenicii
lui�. Şi El le-a spus: �Când vă
rugaţi, spuneţi: «Tatăj, sfinţeas-
că-se Numele Tău; viek Împărăţia
Ta;l pâinea noastră cea necesară,

dă-ne-o nouă zilnic. Şi ne iartă
nouă păcatele noastre, pentru că
şi noi iertăm oricui ne este dator.
Şi nu ne duce în ispităm»�.
Şi le-a zis: �Cine dintre voi,

având un prieten, va merge la el
la miezul nopţii şi îi va spune:
«Prietene, împrumută-mi trei
pâini, pentru că un prieten de-al
meu a venit la mine din călătorie
şi n-am nimic să-i pun înainte»;
şi cel dinăuntru, răspunzând, va
spune: «Nu mă supăran; uşa este
deja închisă şi copiii mei sunt cu
mine în pat; nu pot să mă ridic
să-ţi dau»? Vă spun: chiar* dacă
nu se va ridica să-i dea pentru că
este prietenul său, totuşi, pentru
stăruinţa lui supărătoare, se va
ridica şi îi va da oricâte are nevoie.
Şi* Eu vă spun: Cereţio, şi vi se
va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi,
şi vi se va deschide. Pentru că ori-
cine cere primeşte; şi cine caută
găseşte; şi celui care bate i se va
deschide. Şi cine dintre voi, care
este tată, dacă îi va cere fiul pâine,
el îi va da o piatră? saup un peşte
şi, în loc de peşte, îi va da un şarpe?
sau, de asemenea, dacă îi va cere
un ou, îi va da un scorpion? Deci,
dacă voi, fiind răi, ştiţi să daţi da-
ruri bune copiilor voştri, cu cât mai
mult Tatăl cel din cer va daq Duh
Sfânt celor care-L cer de la El?�
Şi* scotea un demon, şi acesta

era mut; şi a fost că, demonul
ieşind, mutul a vorbit. Şi mulţimi-
le se minunau. Dar unii dintre ei
au spus: �Prin* Beelzebulr, căpe-
tenia demonilor, scoate El demo-
nii�. Şi alţii, ispitindu-L, cereau*
de la El un semn din cer. Dar El*,
ştiindu-le** gândurile, le-a spus:
�Orice împărăţie dezbinată împo-
triva ei însăşi este pustiită; şi o
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*Ioan 4.9.

*Ioan 11.1;
12.2,3.
*1 Cor. 7.32.
**Cap. 8.35.
Fap. 22.3.

*Ps. 27.4.

*Cap. 18.1.

*Mt. 21.22.
Mc. 11.24.
Ioan 15.7.
Iac. 1.6.
1 Ioan 3.22.

*Mt. 9.32.
*Mt. 9.34.

*Mt. 12.38;
16.1.
*Mt. 12.25.
Mc. 3.24.
**Ioan 2.25.

Tatăl nostru
(Mt. 6.9-13)

a Unele ms. omit    b Unele ms. �văzând�    c Unele ms. omit �pe când pleca�    d Unele ms. �a spus�    e Unele
ms. ad. �deci�    f Lit. �şi-a făcut milă cu el�   g Unele ms. �Isus deci�    h Unele ms. �la picioarele Domnului�
i Unele ms. �Dar Domnul�    j Unele ms. �Tatăl nostru�; alte ms. ad. �care eşti în ceruri�    k Să vină    l Unele
ms. ad. �facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ�    m Unele ms. ad. �ci scapă-ne de rău� sau �ci
scapă-ne de cel rău�   n Lit. �Nu-mi face supărare�     o Cereţi stăruitor  p Unele ms. �dacă�    q Sau �Tatăl,
care din cer va da�    r Sau �Beelzebub�

Stăruinţa în
rugăciune

(Mt. 7.7-11)

Vindecarea
unui demo-
nizat mut

(Mt.12.22-30;
Mc. 3.22-27)

11

Marta şi Maria
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casă dezbinată împotriva ei în-
săşi cade; iar dacă şi Satan este
dezbinat împotriva lui însuşi, cum
va dăinui împărăţia lui? Pentru
că voi spuneţi că Eu scot demonii
prin Beelzebul. Dar, dacă Eu scot
demonii prin Beelzebul, fiii voş-
tri prin cine-i scot? De aceea, ei
vor fi judecătorii voştri. Dar, dacă
Eu scot demonii cu* degetul lui
Dumnezeu, atunci Împărăţia lui
Dumnezeu a venit peste voi.
Când* cel tare îşi păzeşte casaa

înarmat, bunurile lui sunt în pace.
Dar*, când unul mai tare decât
el, venind asupra lui, îl răpune, îi
ia toată armura în care se încrezuse
şi împarte prăzile luate de la
el. Cine* nu este cu Mine este îm-
potriva Mea; şi cine nu adună cu
Mine risipeşte.

Când duhul necurat a ieşit din
om, umblă prin locuri fără apă,
căutând odihnă; şi, negăsind, spu-
ne: «Mă voi întoarce în casa mea,
de unde am ieşit». Şi, venind, o
găseşte măturată şi împodobită.
Atunci merge şi ia cu sine alte
şapte duhuri, mai rele decât el, şi,
intrând, locuiesc acolo; şi starea
din urmă* a acelui om devine mai
rea decât cea dintâi�. Şi a fost că,
pe când spunea El acestea, o
femeie, ridicând glasul din mulţi-
me, I-a spus: �Ferice* de pântecele
care Te-a purtat şi de sânii pe care
i-ai supt!� Dar El a spus: �Mai de-
grabă ferice* de cei care aud Cu-
vântul lui Dumnezeu şi-l păzescb�.
Şi, cum mulţimile se îngrămă-

deau, a început să spună: �Gene-
raţia aceasta este o generaţie reac;
cere un semn, şi nu i se va da un
alt semn, decât semnul lui Ionad.
Pentru că, după cum Iona* a foste

un semn pentru niniviteni, astfel
va fi şi Fiul Omului pentru gene-
raţia aceasta. O împărăteasă* din
sud se va ridica la judecată cu

bărbaţii acestei generaţii şi îi va
condamna: pentru că ea a venit de
la marginile pământului ca să audă
înţelepciunea lui Solomon; şi, iată,
mai mult decât Solomon este aici.
Bărbaţi din Ninive se vor ridica
la judecată cu generaţia aceasta
şi o vor condamna, pentru că ei*
s-au pocăit la vestirea lui Iona; şi,
iată, mai mult decât Iona este aici.

Dar nimeni*, aprinzând o lu-
mină, n-o pune într-un loc ascuns,
nici sub baniţă, ci în sfeşnic, pentru
ca cei care intră să vadă lumina.
Lumina trupului este ochiulf; cândg

ochiul tău este curath, tot trupul
tău este, de asemenea, plin de
lumină; iar când ochiul este rău,
şi trupul tău este plin de întuneric.
Ia seama deci ca lumina care este
în tine să nu fie întuneric. Deci,
dacă tot trupul tău este plin de
lumină, neavând nici o parte
întunecată, va fi plin de lumină în
totul, ca atunci când te luminează
lumina cu strălucirea ei�.

Iar pe când vorbea, un fariseu
L-a rugat să prânzească la el; şi,
intrând, El S-a aşezat la masă.
Iar fariseul* s-a mirat, văzând că
El nu S-a spălat întâi, înainte de
masă. Domnul însă* i-a zis: �Acum
voi, fariseilor, curăţaţi exteriorul
paharului şi al farfuriei, dar lăun-
trul** vostru este plin de jefuire
şi de răutate. Nebunilor, oare Cel
care a făcut exteriorul, n-a făcut
şi interiorul? Dar mai binei daţi*
milostenie din cele dinăuntruj; şi,
iată, toate vor fi curate pentru
voi. Dar* vai de voi, fariseilor,
pentru că daţi zeciuială din men-
tă şi din rută şi din orice verdea-
ţă şi lăsaţi deoparte judecata şi
dragostea de Dumnezeu; pe aces-
tea trebuia să le faceţi şi pe ace-
lea să nu le lăsaţi deoparte. Vai*
de voi, fariseilor, pentru că iubiţi
scaunul de seamă în sinagogi şi
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*Ex. 8.19.

*Mt. 12.29.
Mc. 3.27.

*Is. 53.12.
Col. 2.15.

*Mt. 12.30.

*Ioan 5.14.
Ev. 6.4;
10.26.
2 Pet. 2.20.

*Cap. 1.28;
1.48.

*Mt. 7.21.
Cap. 8.21.
Iac. 1.25.

*Iona 1.17;
2.10.

*1 Împ. 10.1.

*Iona 3.5.

*Mc. 4.21.
Cap. 8.16.

*Mc. 7.3.
*Mt. 23.25.
**Tit 1.15.

*Is. 58.7.
Dan. 4.27.
Cap. 12.33.

*Mt. 23.23.

*Mt. 23.6.
Mc. 12.38;
12.39.

a Sau �curtea�    b Unele ms. �şi păzesc�    c Unele ms. �Această generaţie este rea�    d Unele ms.ad. �profetul�
e Sau �a devenit�    f Unele ms. ad. �tău�    g Unele ms. ad. �deci�    h Lit. �simplu�    i Unele ms. omit �mai
bine�    j Sau �din ce aveţi�

Duhul
necurat

(Mt.12.43-45)

Semnul
lui Iona

(Mt.12.38-42)

Lumina
(Mt. 5.15;
6.22-23)

Mustrarea
fariseilor şi a
cărturarilor
(Mt. 23.4-7;
23.23-36)
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saluturile în pieţe. Vai* de voia,
pentru că** sunteţi ca mormintele
care nu se arată, şi oamenii care
umblă pe deasupra nu ştiu aceas-
ta�. Şi unul dintre învăţătorii le-
gii, răspunzând, I-a spus: �Învă-
ţătorule, spunând acestea, ne
înfrunţi şi pe noi�. Şi El a spus:
�Vai şi de voi, învăţători ai legii,
pentru că* împovăraţi oamenii
cu poveri greu de purtat, iar voi
înşivă nu atingeţi poverile nici cu
unul din degetele voastre. Vai* de
voi, pentru că zidiţi mormintele
profeţilor, şi părinţii voştri i-au
ucis. Voi mărturisiţi deci şi încu-
viinţaţi faptele părinţilor voştri,
pentru că ei i-au ucis, iar voi le
zidiţi morminteleb. De aceea şi
înţelepciunea lui Dumnezeu a zis:
«Le voi trimite* profeţi şi apos-
toli, şi pe unii dintre ei îi vor uci-
de şi îi vor persecuta, ca să se
ceară de la generaţia aceasta sân-
gele tuturor profeţilor, care a fost
vărsat de la întemeierea lumii:
de la* sângele lui Abel până la
sângele** lui Zaharia, care a pie-
rit între altar şi casă»; da, vă
spun, se va cere de la  generaţia
aceasta. Vai* de voi, învăţători
ai legii, pentru că aţi luat cheia cu-
noştinţei: voi înşivă n-aţi intrat,
şi pe cei care intrau i-aţi oprit�.
Şi, pe când le zicea acesteac, căr-
turarii şi fariseii au început să-L
constrângăd şi să-L facă să vor-
bească despre tot mai multe,
pândindu-L şi căutânde să* prindă
ceva din gura Lui, de care să-L
poată acuzaf.

În timpul acela, adunându-se
mulţimile cu miile, încât se căl-
cau unii pe alţii, El a început să
zică întâig ucenicilor Săi: �Fiţi*
atenţi lah aluatul fariseilor, care
este făţărnicia; şi nu* este nimic

acoperiti care nu va fi descope-
rit, nici ascuns, care nu va fi cu-
noscut; de aceea, orice aţi spus
la întuneric va fi auzit la lumi-
nă şi ce aţi vorbit la ureche, în
cămăruţe, va fi predicat de pe
acoperişuri. Dar vă* spun vouă,
prietenii** Mei: Nu vă temeţi de
ceij care ucid trupul şi, după a-
ceasta, altceva nu mai pot face.
Vă voi arăta însă de cine să vă
temeţi: Temeţi-vă de Acela care,
după ce a ucis, are autoritate să
arunce în gheenă; da, vă spun, de
El temeţi-vă! Nu se vând cinci
vrăbii cu doi banik? Şi nici una
din ele nu este uitată înaintea lui
Dumnezeu. Ci chiar perii capului
vostru, toţi sunt număraţi. Nu vă
temeţi decil, voi sunteţi mai de
preţ decât multe vrăbii. Dar vă*
spun: Pe oricine Mă va mărturisi
înaintea oamenilor, şi Fiul Omu-
lui îl va mărturisi  înaintea îngeri-
lor lui Dumnezeu; dar cine Mă va
tăgădui înaintea oamenilor, va fi
tăgăduit înaintea îngerilor lui
Dumnezeu; şi* oricui va spune un
cuvânt împotriva Fiului Omului,
i se va ierta; dar celui care va
huli împotriva Duhului Sfânt, nu
i se va ierta. Iar când* ei vă aduc
înaintea sinagogilor şi a stăpâ-
nirilor şi a autorităţilor, nu vă
îngrijoraţi cum sau ce veţi răs-
punde sau ce veţi spune; pentru
că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar
în acel ceas ce trebuie să spuneţi�.
Şi cineva din mulţime I-a

spus: �Învăţătorule, spune-i fratelui
meu să împartă moştenirea cu
mine�. Dar El i-a spus: �Omule*,
cine M-a pus judecător sau îm-
părţitor peste voi?� Şi le-a zis:
�Luaţi seama* şi păziţi-vă de ori-
cel lăcomie** de bani, pentru că
viaţa cuiva nu este în belşugul
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a Unele ms. ad. �cărturari şi farisei, făţarnicilor�    b Unele ms. �iar voi zidiţi�    c Unele ms. �Şi, pe când
ieşea de acolo�; alte ms. ad. �înaintea poporului�    d Să se poarte aspru    e Unele ms. omit �şi căutând�
f Unele ms. omit �de care să-L poată acuza�; alte ms. �ca să găsească de ce să-L acuze�    g Unele ms. omit
aici �întâi�, punând: �Întâi fiţi atenţi�    h Vegheaţi, ca să vă păziţi de    i Bine acoperit    j Aici cu sensul �Nu
daţi înapoi de teama celor�    k Gr. �asarion�, o valoare foarte mică    l Unele ms. omit
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averilor lui�. Şi le-a spus o para-
bolă, zicând: �Ogorul unui om
bogat a rodit din belşug. Şi el se
gândea în sine, zicând: «Ce voi
face, pentru că nu mai am unde
să-mi adun roadele?» Şi a spus:
«Aceasta voi face: îmi voi dărâ-
ma grânarele şi le voi zidi mai mari,
şi voi aduna acolo toate roadele
mele şi bunurile mele; şi-i voi spu-
ne sufletului meu: Suflete*, ai mul-
te bunuri, strânse pentru mulţi
ani; odihneşte-te, mănâncă, bea,
veseleşte-te!» Dar Dumnezeu i-a
spus: «Nebunule, în noaptea a-
ceasta ţi se va* cerea sufletul; şi**
cele pe care le-ai pregătit, ale cui
vor fi?» Astfel este cel care
strânge pentru sine însuşi şi* nu
este bogat faţă de Dumnezeu�.
Şi El le-a zis ucenicilor Săi:

�De aceea vă spun: Nu vă îngrijo-
raţi pentru viaţăb, ce să mâncaţi,
nici pentru trup, ce să îmbrăcaţi.
Viaţa este mai mult decât hrana,
şi trupul decât îmbrăcămintea.
Priviţi cu atenţie corbii, căc nu
seamănă, nici nu seceră, nu au
cămară, nici grânar, şi Dumne-
zeu* îi hrăneşte. Cu cât mai de
preţ sunteţi voi decât păsările! Şi
cine dintre voi, îngrijorându-se,
poate să adauge un singurd cot la
staturae lui? Deci, dacă nu puteţi
face nici cel mai mic lucru, pentru
ce vă îngrijoraţi de celelalte? Pri-
viţi cu atenţie crinii, cum cresc:
ei nu trudesc, nici nu torc; dar vă
spun: Nici chiar Solomon, în toată
gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul
dintre aceştia. Iar dacă astfel îm-
bracă Dumnezeu iarba de pe
câmp, care astăzi este şi mâine se
aruncă în cuptor, cu cât mai mult
vă va îmbrăca El pe voi, puţin-
credincioşilor! Şi voi, nu căutaţi
ce să mâncaţi şi ce să beţi, şi nu
fiţi îngrijoraţi; pentru că pe toate

acestea, naţiunile lumii le caută,
şi Tatăl vostru ştie că aveţi ne-
voie de ele; ci căutaţi* Împărăţia
Luif, şi toated acestea vi se vor da
pe deasuprag. Nu te teme, turmă
mică, pentru că* Tatăl vostru a
găsit plăcere să vă dea Împără-
ţia. Vindeţi* ce aveţi şi daţi milos-
tenie; faceţi-vă** pungi care nu se
învechesc, o comoară care nu se
pierde, în ceruri, unde hoţul nu se
apropie, nici molia nu strică. Pen-
tru că, unde este comoara voas-
tră, acolo va fi şi inima voastră.

Mijlocul* să vă fie încins, şi
luminile** aprinse; şi voi fiţi ase-
menea oamenilor care-l aşteaptă
pe stăpânul lor, oricând se va
întoarceh de la nuntăi, ca, atunci
când va veni şi va bate, să-i des-
chidă îndată. Ferice* de robii ace-
ia pe care, venind, stăpânul îi va
găsi veghind. Adevărat vă spun că
se va încinge şi îi va pune să stea
la masă şi, apropiindu-se, le va
sluji. Şi dacă va venid la a doua
strajăd, şi dacă va veni la a treia
strajă, şi îi va găsi astfel, fericiţi
sunt robiid aceia. Dar să* ştiţi
aceasta, că, dacă ar fi ştiut stă-
pânul casei în ce ceas vine hoţul,
ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i
se spargăj casa. Şi* voi decid fiţi
gata, pentru că Fiul Omului vine
în ceasul în care nu gândiţi�.
Şi Petru I-a spusk: �Doamne,

către noi zici parabola aceasta sau
şi către toţi?� Şi Domnul a spus:
�Cine* este atunci administratorul
credincios şi chibzuit pe care stă-
pânul îl va pune peste servitorii
săil, ca să dea măsura de grâu la
timp? Fericit este robul acela pe
care, venind, stăpânul lui îl va găsi
făcând aşa. Adevărat* vă spun că
îl va pune peste toată averea lui.
Dar*, dacă robul acela va zice
în inima lui: «Stăpânul  meu întâr-
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a Sau �îţi vor cere�    b Unele ms. ad. �voastră�    c Sau �pentru că�    d Unele ms. omit    e Sau �creşterea�,
�vârsta�    f Unele ms. �lui Dumnezeu�    g Lit. �vi se vor adăuga�    h Unele ms. �oricând va pleca�; alte ms.
�oricând ar pleca�    i Lit. �sărbătoarea de nuntă�    j Lit. �să i se sape�    k Unele ms. �a spus�    l Gospodăria
sa
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6.25-34)

Îndemn la
veghere

(Mt. 24.42-44)
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(Mt. 24.45-51)
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zie să vină», şi va începe să-i bată
pe servitori şi pe servitoare şi să
mănânce şi să bea şi să se îmbe-
te, stăpânul acelui rob va veni
într-o zi în care el nu aşteaptă şi
într-un ceas pe care nu-l ştie şi-l
va tăia în două şi îi va rândui
partea cu cei necredincioşi. Iar ro-
bul* acela care a ştiut voia stă-
pânului său şi nu s-a pregătit, nici
n-a făcut după voia lui, va fi bă-
tut cu multe lovituri; iar* cine n-a
ştiut şi a făcut lucruri vrednice de
lovituri va fi bătut cu puţine. Şi
oricui i s-a dat mult, i se va cere
mult; şi cui i s-a încredinţat mult,
i se va cere mai mult.

Eu am venit să arunc un foc
pe pământ; şi cât aş dori să fie
deja aprins! Dar am un botez
cu* care să Mă boteza, şi cât de
mult aştept să se împlineascăb!
Gândiţi că am venit să dau pace
pe pământ? Vă spun: nu, ci* mai
degrabă dezbinare; pentru că, de
acum, cinci vor fi dezbinaţi într-o
singură casă; trei vor fi dezbinaţi
împotriva a doi şi doi împotriva
a trei: tatălc împotriva fiului şi
fiul împotriva tatălui; mama împo-
triva fiicei şi fiica împotriva ma-
mei; soacra împotriva nurorii ei şi
nora împotriva soacrei ei�.
Şi spunea şi mulţimilor: �Când

vedeţi un nord ridicându-se de la
apus, îndată spuneţi: «Vine ploa-
ie»; şi aşa se întâmplă. Şi când
suflă vântul de sud, spuneţi: «Va
fi arşiţă», şi aşa se întâmplă. Fă-
ţarnicilor, înfăţişarea pământului şi
a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar tim-
pul acesta, cum de nu-l deosebiţi?
Şi de ce nu judecaţi chiar de la

voi înşivă ce este drept? Pentru că,
pe când* mergi cu împotrivitorul
tău înaintea unei autorităţi, pe
drum** străduieşte-te să scapi de
el, ca nu cumva să te târască la

judecător şi judecătorul să te deae

pe mâna gardianului şi gardianul să
te aruncef în închisoare. Îţi spun că
nicidecum nu vei ieşi de acolo până
nu vei plăti şi cel din urmă bănuţg�.
Şi în acelaşi timp erau pre-

zenţi unii care I-au spus despre ga-
lileenii al căror sânge Pilat îl a-
mestecase cu jertfele lor. Şi Elh,
răspunzând, le-a spus: �Gândiţi voi
că galileenii aceştia au fost mai
păcătoşi decât toţi galileenii, pen-
tru că au suferit acestea? Vă spun:
nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi
pieri la fel. Sau acei optsprezece
peste care a căzut turnul din Si-
loam şi i-a omorât, gândiţi că eii

au fost mai vinovaţij decât toţi
oamenii care locuiesc în Ierusa-
lim? Vă spun: nu, ci, dacă nu vă
pocăiţi, toţi veţi pieri la fel�.
Şi a spus parabola aceasta:

�Cineva* avea un smochin plantat
în via sa. Şi a venit şi a căutat rod
în el, dar n-a găsit. Şi i-a zis viti-
cultorului: «Iată, de trei ani vin şi
caut rod în acest smochin şi nu
găsesc: Taie-l; de ce cuprinde şi
pământul degeaba?» Dar el, răs-
punzând, îi spune: «Domnule, la-
să-l şi anul acesta, până voi săpa
în jurul lui şi îi voi pune gunoi;
şi, dacă va face rod, bine, iar
dacă nu, după aceea îl vei tăia»�.
Şi îi învăţa într-una din sina-

gogi în sabat. Şi iată, erak o femeie
care de optsprezece ani avea un
duh de neputinţă şi era gârbovă şi
nu putea nicidecum să se ridice.
Şi Isus, văzând-o, a chemat-o şi
i-a spus: �Femeie, eşti dezlegată
de neputinţa ta�. Şi a* pus mâinile
peste ea; şi îndată s-a îndreptat şi
Îl glorifica pe Dumnezeu. Dar
mai-marele sinagogii, indignat că
Isus vindecase în sabat, răspun-
zând, a spus mulţimii: �Sunt şase*
zile în care trebuie să lucreze
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oamenii; veniţi deci în acesteaa şi
fiţi vindecaţi, şi nu** în ziua sabatu-
lui!� Domnul decib i-a răspuns şi a
zis: �Făţarnicilorc, fiecare* dintre
voi, în sabat, oare nu-şi dezleagă
boul sau măgarul de la iesle şi-l du-
ce şi-l adapă? Şi aceasta, care* este
o fiică a lui Avraam, pe care Satan
o legase, iată, de optsprezece ani,
nu trebuia să fie dezlegată de legă-
tura aceasta în ziua sabatului?� Şi,
pe când spunea El acestea, toţi ad-
versarii Săi se ruşinau; şi toată mul-
ţimea se bucura de toate lucrurile
glorioase pe care le făcea El.
Şi El a spus: �Cu ce este ase-

menea Împărăţia lui Dumnezeu
şi cu ce o voi asemăna? Este ase-
menea unui grăunte de muştar pe
care l-a luat un om şi l-a aruncat
în grădina lui; şi a crescut şi s-a
făcut un copac mare şi păsările ce-
rului s-au cuibărit în ramurile lui�.
Şi din nou a spus: �Cu ce voi

asemăna Împărăţia lui Dumne-
zeu? Este asemenea unui aluat pe
care l-a luat o femeie şi l-a ascuns
în trei măsuri de făină, până s-a
dospit tot�.
Şi El* străbătea cetăţi şi sate,

învăţându-i şi călătorind spre
Ierusalim. Şi cineva I-a spus:
�Doamne, sunt puţini cei care
vor fi mântuiţi?� Dar El le-a zis:
�Străduiţi-vă să intraţi pe uşad cea
strâmtă; pentru că, vă spun, mulţi*
vor căuta să intre şi nu vor putea.
Îndată* ce Stăpânul casei Se va
ridica şi va** închide uşa, şi veţi
începe să staţi afară şi să bateţi la
uşă, spunând: «Doamne�,e deschi-
de-ne», şi El, răspunzând, vă va
spune: «Nu�� vă ştiu de unde
sunteţi», atunci veţi începe să
spuneţi: «Am mâncat înaintea Ta
şi am băut, şi pe străzile noastre
ne-ai învăţat». Şi El va zice:

«Vă spun: nu văf cunoscg de
unde sunteţi; depărtaţi-vă* de la
Mine, voi toţi lucrătorii nedrep-
tăţii». Acolo va* fi plânsul şi
scrâşnirea dinţilor, când** veţi
vedea pe Avraam şi pe Isaac şi
pe Iacov şi pe toţi profeţii în
Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe
voi aruncaţi afară. Şi vor veni de
la răsărit şi apus, şi de lah nord şi
sud, şi vor sta la masă în Împărăţia
lui Dumnezeu. Şi, iată*, sunt unii
din urmă care vor fi întâi şi sunt
unii dintâi care vor fi în urmă�.

În acelaşi ceasi au venit la El
unii dintre farisei, spunându-I:
�Ieşi şi pleacă de aici, pentru că
Irod vrea să Te omoare�. Şi El le-a
spus: �Mergeţi şi spuneţi-i vulpii
aceleia: «Iată, scot demoni şi fac
vindecări astăzi şi mâine, iar a treia
zi voi sfârşi*». Totuşi, trebuie să
umblu astăzi şi mâine şi în ziua ur-
mătoarej, pentru că nu se poate ca
un profet să piară în afara Ierusa-
limului. Ierusalime*, Ierusalime,
care omori pe profeţi şi-i ucizi cu
pietre pe cei trimişi la tine, de câte
ori am vrut să-i adun pe copiii tăi
cum îşi adună o găină puii sub ari-
pile sale, şi n-aţi vrut! Iată, vi* se lasă
casa pustiek; şil vă spun că nicidecum
nu Mă veţi mai vedea până când veţi
zice: �Binecuvântat** este Cel care
vine în Numele Domnului!�
Şi a fost că, pe când a intrat

în casa unuia dintre mai-marii
fariseilor, în sabat, ca să mănân-
ce pâine, ei Îl pândeau. Şi, iată,
înaintea Lui era un om bolnav
de ascită. Şi Isus, răspunzând, a
vorbit învăţătorilor legii şi fari-
seilor, spunând: �Este* permis a
vindeca în sabat, sau num?� Dar
ei tăceau. Şi, luându-l, l-a vin-
decat şi i-a dat drumul. Şi, răspun-
zând, le-a zis: �Cine* dintre voi,
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**Mt. 12.10.
Mc. 3.2.
Cap. 6.7;
14.3.
*Cap. 14.5.

*Cap. 19.9.

*Mt. 9.35.
Mc. 6.6.

*Ioan 7.34;
8.21; 13.33.
Rom. 9.31.

*Ps. 32.6.
Is. 55.6.
**Mt. 25.10.
�Cap. 6.46.
��Mt. 7.23;
25.12.

*Ps. 6.8.
Mt. 25.41.

*Mt. 8.12;
13.42; 24.51.
**Mt. 8.11.

*Mt. 19.30;
20.16.
Mc. 10.31.

*Ev. 2.10.

*Mt. 23.37.

*Lev. 26.31;
26.32.
Ps. 69.25.
Is. 1.7.
Dan. 9.27.
Mica 3.12.
**Ps. 118.26.
Mt. 21.9.
Mc. 11.10.
Cap. 19.38.
Ioan 12.13.

*Mt. 12.10.

*Ex. 23.5.
Deut. 22.4.
Cap. 13.15.

a Unele ms. �în ele�    b Unele ms. omit �deci�; alte ms. �Dar Domnul�    c Unele ms. �Făţarnicule�
d Unele ms. �poarta�    e Unele ms. ad. �Doamne�    f Unele ms. omit �vă�    g Unele ms. ad. �nici nu ştiu�
h Unele ms. omit �de la�    i Unele ms. �În aceeaşi zi�    j Lit. �în cea următoare�    k Unele ms. omit �pustie�
l Unele ms. ad. �adevărat�    m Unele ms. omit �sau nu�

Parabola
aluatului

(Mt. 13.33)

Durerea
Domnului

pentru
Ierusalim

Vindecarea
unui bolnav

de ascită

Parabola
grăuntelui
de muştar

(Mt. 13.31-32;
Mc. 4.30-32)

Uşa strâmtă
(Mt. 7.13-14)
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dacă-i cade un măgara sau un bou
într-o fântână, nu-l va scoate în-
dată afară în ziua sabatului?� Şi
n-au putut să-I răspundă la acestea.
Şi, observând cum îşi alegeau

locurile de seamă, le-a spus celor
invitaţi o parabolă, zicându-le:
�Când vei fi invitat de cineva la
nuntăb, nu te aşeza la masă în
locul de seamă, ca nu cumva unul
mai de seamă decât tine să fie
invitat de el şi, venind cel care v-a
invitat pe tine şi pe el, să-ţi spună:
«Dă-i acestuia locul»; şi atunci
vei începe cu ruşine să iei cel din
urmă loc. Ci, când vei fi invitat,
mergi şi aşază-te în cel din urmă
loc, pentru ca, atunci când va
veni cel care te-a invitat, să-ţi
spună: «Prietene, mută-te mai sus»;
atunci vei avea onoare înaintea
tuturorc celor care stau la masă cu
tine. Pentru că* oricine se înalţă
pe sine va fi smerit şi cine se
smereşte va fi înălţat�.
Şi spunea şi celui care-L in-

vitase: �Când faci un prânz sau o
cină, nu chema pe prietenii tăi,
nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale,
nici pe vecinii bogaţi, ca nu
cumva să te invite şi ei, la rândul
lor, şi să ai răsplată. Ci, când faci
un ospăţ, cheamă pe săraci*, pe
infirmi, pe şchiopi, pe orbi, şi vei
fi fericit, pentru că ei n-au cu ce
să-ţi răsplătească; pentru că ţi se
va răsplăti la învierea celor
drepţi�.
Şi unul dintre cei care stăteau

la masă cu El, auzind acestea, I-a
spus: �Ferice* de cel care va
mânca pâine în Împărăţia lui
Dumnezeu!� Şi El i-a spus: �Un
om oarecare a făcut o cină mare
şi i-a invitat pe mulţi; şi l-a* tri-
mis pe robul său, la ceasul cinei,
să spună celor invitaţi: «Veniţi,
pentru că acum toate sunt gata».
Şi au început, într-un gând, să
se scuze toţi. Cel dintâi i-a spus:

«Am cumpărat un ogor şi trebuie
să merg să-l văd; te rog, scu-
ză-mă». Şi altul a spus: «Am
cumpărat cinci perechi de boi
şi merg să-i încerc; te rog, scu-
ză-mă». Şi altul a spus: «M-am
căsătorit şi de aceea nu pot veni».
Şi robuld, venind, i-a spus stăpâ-
nului său acestea. Atunci stăpânul
casei, mâniat, i-a spus robului său:
«Ieşi repede în pieţele şi străzile
cetăţii şi adu-i aici pe săraci şi pe
infirmi şi pe şchiopi şi pe orbie!»
Şi robul a spus: «Doamne, s-a
făcut cum ai poruncit şi mai este
loc». Şi stăpânul i-a zis robului:
«Ieşi la drumuri şi la garduri şi
sileşte-i să intre, ca să mi se umple
casa; pentru că vă spun că nici*
unul din oamenii aceia care au fost
invitaţi nu va gusta din cina mea»�.
Şi mari mulţimi mergeau cu

El; şi, întorcându-Se, le-a zis:
�Dacă* vine cineva la Mine şi**
nu-şi urăşte tatăl, şi mama, şi so-
ţia, şi copiii, şi fraţii, şi surorile,
şi� chiar propria sa viaţă, nu poa-
te fi ucenic al Meu; şi oricine*
nu-şi poartă crucea sa şi vine după
Mine nu poate fi ucenic al Meu.
Pentru că, cine* dintre voi, vrând
să zidească un turn, nu stă întâi
şi socoteşte costul, dacă are cu ce
să-l sfârşească? Pentru ca nu
cumva, punându-i o temelie şi ne-
putând să-l termine, toţi cei care-l
vor vedea să înceapă să râdă de
el, spunând: «Omul acesta a în-
ceput să zidească şi n-a putut
termina». Sau care împărat, mer-
gând la război împotriva altui
împărat, nu stă întâi să se sfătu-
iască dacă poate să-l întâmpine
cu zece mii pe cel care vine îm-
potriva lui cu douăzeci de mii?
Iar dacă nu, pe când acela este
încă departe, trimite solie şi cere
condiţiile pentru pace. Astfel deci
oricine dintre voi care nu renunţă
la tot ce are nu poate fi ucenic al

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

24

26

27

28

*Iov 22.29.
Ps. 18.27.
Pr. 29.23.
Mt. 23.12.
Cap. 18.14.
Iac. 4.6.
1 Pet. 5.5.

*Neem. 8.10;
8.12.

*Apoc. 19.9.

*Pr. 9.2,5.

*Mt. 21.43;
22.8.
Fap. 13.46.

*Deut. 13.6;
33.9.
**Rom.9.13.
�Apoc.12.11
*Mt. 16.24.
Mc. 8.34.
Cap. 9.23.
2 Tim. 3.12.

*Pr. 24.27.
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 a Unele ms. �un fiu�    b Lit. �la o sărbătoare de nuntă�    c Unele ms. omit    d Unele ms. ad. �acela�
e Unele ms. inversează: �şi pe orbi şi pe şchiopi�

Smerenia
la ospeţe

Parabola
celor invitaţi

la cină
(Mt. 22.2-10)

Condiţii pentru
a fi ucenic
al lui Isus

(Mt. 10.37-39)
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Meu. Sareaa* este bună, dar,
dacăb sarea îşi pierde gustul, cu
ce va fi dreasă? Nu este bună nici
pentru pământ, nici pentru gunoi;
oamenii o aruncă afară. Cine are
urechi de auzit să audă�.
Şi toţi vameşii şi păcătoşii se

apropiau* de El ca să-L asculte.
Şi fariseii şi cărturariic murmurau,
spunând: �Acesta îi primeşte pe
păcătoşi şi* mănâncă împreună cu
ei�. Şi le-a spus parabola aceasta,
zicând: �Care om dintre voi, a-
vând o sută de oi şi pierzând pe
una din ele, nu le lasă pe cele
nouăzeci şi nouă în pustiud şi mer-
ge după cea* pierdută, până o va
găsi? Şi, după ce a găsit-o, o pune
pe umerii săi, bucurându-se;
şi, venind acasă, cheamă prietenii
şi vecinii, spunându-le: «Bucura-
ţi-vă împreună cu mine, pentru că
mi-am găsit oaia pierdută!» Vă
spun că astfel va fi* mai multă bu-
curie în cer pentru un singur păcă-
tos care se pocăieşte, decât pentru
nouăzeci şi nouă de oameni drepţi
care n-au nevoie de pocăinţă.

Sau care femeie, având zece
drahme, dacă va pierde o singură
drahmă, nu aprinde o lumină şi nu
mătură casa şi nu caută cu grijă,
până când o va găsi? Şi, după ce a
găsit-o, cheamă prietenele şi ve-
cinele, spunând: «Bucuraţi-vă îm-
preună cu mine, pentru că am găsit
drahma pe care o pierdusem». Ast-
fel, vă spun, este bucurie înaintea
îngerilor lui Dumnezeu pentru un
singur păcătos care se pocăieşte�.
Şi El a spus: �Un om oarecare

avea doi fii. Şi cel mai tânăr din-
tre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi
partea de avere care îmi revine».
Şi el le-a împărţit averea. Şi nu
după multe zile, fiul mai tânăr,
adunând totul, a plecat într-o ţară
îndepărtată şi acolo şi-a risipit

averea*, trăind în destrăbălare. Iar
după ce a cheltuit totul, a venit o
foamete mare în ţara aceea şi el a
început să ducă lipsă. Şi a mers şi
s-a alipit de unul din cetăţenii ţării
aceleia şi el l-a trimis pe ogoarele
lui să pască porcii. Şi dorea mult
să se sature cu roşcovelee pe care
le mâncau porcii, şi nimeni nu i le
dădea. Dar, venindu-şi în fire, a
spus: «Câţi argaţi ai tatălui meu au
belşug de pâine, şi eu mor de
foame aicif! Mă voi ridica şi voi
merge la tatăl meu şi-i voi spune:
Tată, am păcătuit împotriva ceru-
lui şi înaintea ta; şif nu mai sunt
vrednic să fiu numit fiul tău; fă-mă
ca pe unul din argaţii tăi». Şi s-a
ridicat şi a venit la tatăl său. Dar,
pe când era el încă* departe, tatăl
său l-a văzut şi i s-a făcut milă şi
a alergat şi a căzut pe gâtul lui şi
l-a sărutat multg. Şi fiul i-a spus:
«Tată, am păcătuit împotriva ce-
rului şi* înaintea ta; şif nu mai sunt
vrednic să fiu numit fiul tău». Dar
tatăl le-a zis robilor săi: «Aduceţih

haina cea mai bunăi şi îmbrăcaţi-l
şi puneţi-i un inel în degetj şi în-
călţămintek în picioare; şi aduceţi
viţelul cel îngrăşat şi înjunghiaţi-l,
şi să mâncăm şi să ne veselim;
pentru că* acest fiu al meu era
mort şi a înviat,b era pierdut şi a
fost găsit». Şi au început să se ve-
selească. Şi fiul său mai mare era
la câmp. Şi, când a venit şi s-a a-
propiat de casă, a auzit muzică şi
jocuri şi, chemând la sine pe unul
dintre slujitori, a întrebat ce să fie
acestea. Şi el i-a spus: «Fratele tău
a venit; şi tatăl tău a înjunghiat vi-
ţelul cel îngrăşat, pentru că l-a pri-
mit sănătos şi bine». Dar el s-a
mâniat şi nu voia să intre; şil tatăl
său a ieşit şi-l ruga să intre. Dar el,
răspunzând, i-a spus tatălui săuf:
«Iată, eu de atâţia ani îţi slujesc şi
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*Mt. 5.13.
Mc. 9.50.

*Mt. 9.10.
*Fap. 11.3.
Gal. 2.12.

*1 Pet. 2.10;
2.25.

*Cap. 5.32.

*Mc. 12.44.

*Fap. 2.39.
Ef. 2.13,17.

*Ps. 51.4.

*Vers. 32.
Ef. 2.1; 5.14.
Apoc. 3.1.

15Parabola oii
rătăcite

(Mt. 18.11-13)

Parabola
drahmei
pierdute

Parabola
fiului

risipitor

a Unele ms. ad. �deci�    b Unele ms. ad. �şi�    c Unele ms. �Şi, atât fariseii, cât şi cărturarii�    d Loc necultivat
e Roşcovele (�Pâinea sfântului Ioan�) erau mâncate de animale şi uneori de oamenii foarte săraci
f Unele ms. omit    g Sau �l-a acoperit cu sărutări�    h Unele ms. ad. �repede�    i Lit. �cea dintâi�, manta
lungă până la pământ    j Lit. �daţi inel pentru mâna lui�    k Lit. �sandale�    l Unele ms. �deci�
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niciodată nu ţi-am călcat vreo
poruncă; şi mie niciodată nu mi-ai
dat un ied, ca să mă veselesc cu
prietenii mei; iar când a venit acest
fiu al tău, care ţi-a mâncat averea
cu desfrânatele, ai înjunghiat pen-
tru el viţelul cel îngrăşat!» Dar el
i-a spus: «Copile, tu întotdeauna
eşti cu mine şi tot ce este al meu
este al tău. Dar trebuia să ne vese-
lim şi să ne bucurăm, pentru că*
acest frate al tău era mort şi a în-
viat, şi era pierdut şi a fost găsit»�.
Şi le zicea şi ucenicilor Săia:

�Era un om bogat, care avea un
administrator; şi acesta a fost
acuzat înaintea lui că-i risipea
averea. Şi, chemându-l, i-a spus:
«Ce este aceasta ce aud despre
tine? Dă socoteală de adminis-
trarea ta, pentru că nu mai poţi
fi administrator». Şi administra-
torul şi-a zis: «Ce voi face, pentru
că stăpânul meu îmi ia adminis-
traţia? Să sap, nu pot; să cerşesc,
mi-e ruşine. Ştiu ce voi face, pen-
tru ca, atunci când voi fi scos din
administraţie, să mă primească în
casele lor». Şi, chemând la sine
pe fiecare dintre datornicii stăpâ-
nului său, i-a spus celui dintâi:
«Cât îi datorezi stăpânului meu?»
Şi el a spus: «O sută de baţib de
untdelemn». Şi el i-a spus: «Ia-ţi în-
scrisul şi aşază-te şi scrie repede
cincizeci». Apoi i-a spus altuia: «Şi
tu, cât îi datorezi?» Şi el a spus:
«O sută de coric de grâu». Şi el i-a
spus: «Ia-ţi înscrisul şi scrie opt-
zeci». Şi stăpânul l-a lăudat pe ad-
ministratorul nedrept, pentru că
lucrase cu chibzuinţă. Pentru că
fiii veacului acestuia sunt mai
chibzuiţi faţă de generaţia lor
decât fiii* luminii. Şi Eu vă spun:
Faceţi-vă* prieteni prind bogăţiae

nedreptăţii, pentru ca, atunci când
se vor terminaf, să fiţi primiţig

în corturile eterne. Cine* este cre-

dincios în foarte puţin este cre-
dincios şi în mult; şi cine în foarte
puţin este nedrept, şi în mult este
nedrept. Deci, dacă în bogăţia
nedreaptă n-aţi fost credincioşi,
pe cea adevărată cine v-o va în-
credinţa? Şi, dacă în ceea ce este
al altuia n-aţi fost credincioşi, cine
vă va da ceea ce este al vostru?
Nici* un servitorh nu poate slujii

la doi stăpâni; pentru că, sau îl va
urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt,
sau se va alipi de unul şi-l va dis-
preţui pe celălalt. Nu puteţi slujii

lui Dumnezeu şi lui Mamona�.
Şi fariseii, care* erau iubitori

de bani, auzeau şi eij toate aces-
tea şi-şi băteau joc de El. Şi El
le-a spus: �Voi sunteţi cei care vă
îndreptăţiţi* pe voi înşivă înain-
tea oamenilor, dar Dumnezeu**
vă cunoaşte inimile; pentru că ce�
este înălţat între oameni este o
urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Legea* şi profeţii au fost până la
Ioan; de atunci Evanghelia Împă-
răţiei lui Dumnezeu se vesteşte şi
fiecare dă năvală să intre în ea.
Dar mai uşor este* să treacă cerul
şi pământul, decât să cadă o
singură frântură de literă din lege.
Oricine* îşi lasă soţia şi se că-
sătoreşte cu alta comite adulter;
şi oricine se căsătoreşte cu cea lă-
sată de bărbat comite adulter�.

�Şi era un om bogat care se
îmbrăca în purpură şi in subţire,
veselindu-se zilnic în lux. Iar un
om sărac, numit Lazăr, era pusk

la poarta lui, plin de răni, şi dorea
mult să se sature cu firimiturilea

care cădeau de la masa bogatului;
chiar şi câinii veneau şi-i lingeau ră-
nile. Şi a fost că săracul a murit şi a
fost dus de îngeri în sânul lui
Avraam. Şi a murit şi bogatul şi a
fost înmormântat. Şi, în Locuinţa
morţilorl, fiind în chinuri, ridicân-
du-şi ochii, ·i-a văzut de departe pe
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*Vers. 24.

*Ioan 12.36.
Ef. 5.8.
1 Tes. 5.5.

*Dan. 4.27.
Mt. 6.19;
19.21.
Cap. 11.41.
1 Tim. 6.17;
6.18,19.
*Mt. 25.21.
Cap. 19.17.

*Mt. 6.24.

*Mt. 23.14.
*Cap. 10.29.
**Ps. 7.9.
�1 Sam.16.7.

*Mt. 4.17;
11.12,13.
Cap. 7.29.

*Ps. 102.26;
102.27.
Is. 40.8;
51.6.
Mt. 5.18.
1 Pet. 1.25.
*Mt. 5.32;
19.9.
Mc. 10.11.
1 Cor. 7.10;
7.11.

a Unele ms omit   b 1 bat= aproximativ 35 litri   c 1 cor= 10 baţi    d Lit. �din�    e Lit. �Mamona�, personificare
a bogăţiei    f Unele ms. �se vor fi terminat�; alte ms. �vă veţi sfârşi�    g Unele ms. �ei să vă primească�
h De casă    i Slujire de rob    j Unele ms. omit  �şi ei�    k Lit. �aruncat�; unele ms. omit    l Gr. �hades�

16Parabola
administra-

torului
nedrept Acuzarea

fariseilor

Parabola
despre

bogatul şi
Lazăr
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Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.
Şi, strigând, a spus: �Părinte Avra-
ame, ai milă de mine şi trimite-l
pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful
degetului în apă şi să-mi răco-
rească* limba, pentru că sunt
chinuit** în văpaia aceasta�. Dar
Avraam a spus: �Copile, adu-ţi
aminte* că tu ţi-ai primit deplin
cele bune în timpul vieţii tale şi
Lazăr, la fel, pe cele rele; iar
acum, el este mângâiat aicia şi tu
eşti chinuit. Şi, pe lângă toate
acestea, între noi şi voi este întă-
rită o prăpastie mare, astfel încât
cei care vor să treacă de aici la
voi să nu poată, nici cei de acolo
să treacă la noi�. Şi el a spus:
�Te rog atunci, părinte, să-l trimiţi
în casa tatălui meu, pentru că
am cinci fraţi, ca să-i înştiinţeze,
ca să nu vină şi ei în acest loc de
chin�. Dara Avraam i-a spusb: �Au*
pe Moise şi pe profeţi; să ascul-
te de ei�. Dar el a spus: �Nu, pă-
rinte Avraame, ci, dacă va merge
la ei cineva dintre cei morţi, se
vor pocăi�. Şi el i-a spus: �Dacă
nu ascultă de Moise şi de profeţi,
nu se vor lăsa convinşi nici dacă*
ar învia cineva dintre morţi�.
Şi le-a zis ucenicilor Săia: �Nu

se* poate să nu vină prilejuri de
poticnire; dar vai de acela prin
care vin. Ar fi mai de folos pentru
el dacă i s-ar pune o piatră de
moarăc în jurul gâtului şi ar fi a-
runcat în mare, decât să facă să
se poticnească unul din aceşti mi-
cuţi. Fiţi atenţi la voi înşivă!
dDacă* fratele tău va păcătuie,
mustră-l**; şi dacă se va pocăi,
iartă-l. Şi dacă de şapte ori pe zi
va păcătui împotriva ta şi de şap-
te orif se va întoarce la tine, spu-

nând: «Mă pocăiesc», să-l ierţi�.
Şi apostolii I-au spus Dom-

nului: �Măreşte-ne credinţa�.
Dar* Domnul a spus: �Dacă aţi
aveag credinţă cât un grăunte
de muştar, aţi zice sicomoruluih

acestuia: «Dezrădăcinează-te şi
plantează-te în mare!», şi v-ar
asculta. Dar cine dintre voi, având
un rob care ară sau paşte oile, îi
va spunei, când va veni de la câmp:
«Vino îndată şi stai la masă»?j

Nu-i va spune mai degrabă: «Pre-
găteşte-mi* să cinez şi încinge-te,
şi slujeşte-mi cât timp mănânc şi
beau; şi după aceea vei mânca şi
vei bea tu»? Este el îndatoratk

robului aceluiaa pentru că a făcut
ce i s-a poruncitl? Consider că
num. Aşa şi voi, când veţi face
toate cele poruncite vouă, spuneţi:
«Suntem nişte robi* nevrednici;
nam făcut ce eram datori să fa-
cem»�.
Şi a fost că, pe când mergea*

El spre Ierusalim, trecea prin Sa-
maria şi Galileeao. Şi, pe când in-
tra într-un sat, L-au întâmpinat
zece leproşi, care* stăteau departe.
Şi ei au ridicat glasul, spunând:
�Isuse, Stăpâne, ai milă de noi!�
Şi El, văzându-i, le-a spus: �Mer-
geţi*, arătaţi-vă preoţilor!� Şi a
fost că, pe când mergeau ei, au
fost curăţiţi. Şi unul dintre ei, vă-
zând că a fost vindecat, s-a întors
înapoi, glorificându-L pe Dumnezeu
cu glas tare. Şi a căzut cu faţa la
picioarele Lui, mulţumindu-I; şip

era un samaritean. Şi Isus, răs-
punzând, a spus: �N-au fost curăţiţi
cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?
Nu s-a găsit decât străinul acesta
să se întoarcă să-I dea glorie lui
Dumnezeu?� Şi* El i-a spus:

16:24
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*Zah. 14.12.
**Is. 66.24.
Mc. 9.44.

*Iov 21.13.
Cap. 6.24.

*Is. 8.20;
34.16.
Ioan 5.39,45.
Fap. 15.21;
17.11.

*Ioan 12.10;
12.11.

*1 Cor.11.19.

*Mt. 18.21.
**Lev.19.17.
Pr. 17.10.
Iac. 5.19.

*Mt. 17.20;
21.21.
Mc. 9.23;
11.23.

*Cap. 12.37.

*Iov 22.3;
35.7.
Ps. 16.2.
Mt. 25.30.
Rom. 3.12;
11.35.
1 Cor. 9.16;
9.17.
Filim. 11.

*Cap. 9.51;
9.52.
Ioan 4.4.
*Lev. 13.46.

*Lev. 13.2;
14.2.
Mt. 8.4.
Cap. 5.14.

*Mt. 9.22.
Mc. 5.34;
10.52.
Cap. 7.50;
8.48; 18.42.

a Unele ms. omit   b Lit. �îi spune�; unele ms. �Dar Avraam spune�   c Sau �piatră mare de moară�  învârtită
cu ajutorul unui măgar; mai mare decât piatra de moară învârtită manual   d Unele ms. ad. �Şi�   e Unele
ms. ad. �împotriva ta�   f Unele ms. ad. �pe zi�   g Unele ms. �Dacă aţi fi avut�   h Gr. �sikaminos�, arbore
exotic mare, cu lemn tare şi cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele   i Unele ms. �va spune�
j Sau �îi va spune îndată ...: «Vino şi stai la masă»?�   k Sau �Mulţumeşte el�   l Unele ms. �ce s-a poruncit�
m Unele ms. omit �Consider că nu�   n Unele ms. ad. �pentru că�   o Lit. �prin mijlocul Samariei şi al
Galileii�   p Unele ms. ad. �acela�

17Prilejuri
de poticnire
(Mt. 18.6-7;
18.15;

Mc. 9.42)

Cei zece
leproşi
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fi doi la câmp: unul va fi luat şi
celălalt va fi lăsat�.f Şi ei, răspun-
zând, Îi spun: �Unde, Doamne?�
Şi El le-a spus: �Unde* este tru-
pul, acolo se vor aduna gvulturii�.
Şi le-a spus şi o parabolă, ca

să le arate că trebuie să se roage*
neîncetat şi să nu oboseascăh,
zicând: �Într-o cetate era un ju-
decător care de Dumnezeu nu se
temea şi pe om nu-l respecta. Şi
era o văduvă în cetatea aceea, şi ea
venea la el, spunând: «Răzbu-
nă-mă faţă de împotrivitorul
meu»! Şi el n-a vrut pentru un
timp, dar după aceea şi-a zis în
sine: «Chiar dacă de Dumnezeu
nu mă tem şi pe om nu-l respect,
totuşi, pentru că* văduva aceasta
îmi face supărare, îi voi face
dreptate, ca să nu mai vină mereu
să mă necăjească»�. Şi Domnul a
spus: �Auziţi ce zice judecătorul
nedrept! Şi Dumnezeu* nu-i va
răzbuna pe aleşii Săi, care strigă
către El zi şi noapte, deşi rabdă
îndelung pentru eii? Vă spun că*
le va face dreptate curând. Dar,
când va veni Fiul Omului, va găsi
El credinţă pe pământ?�
Şi a zis şi parabola aceasta

unora care* se încredeau în ei
înşişi că sunt drepţi şi îi dispreţu-
iau pe ceilalţi: �Doi oameni s-au
suit la templuj ca să se roage: unul
fariseu şi celălalt vameş. Fariseul,
stând* în picioare, se ruga în sine
astfel: «Dumnezeule**, Îţi mul-
ţumesc că nu sunt ca ceilalţi oa-
meni care sunt lacomi, nedrepţi,
adulteri sau chiar ca acest vameş.
Eu postesc de două ori pe săptă-
mână, dau zeciuială din toate câte
dobândesc». Şi vameşul, stând la
distanţă, nu voia nici ochii să şi-i
ridice spre cer, ci se bătea în piept,
spunând: «Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul!» Vă spun, mai
degrabă acesta a coborât acasă

�Ridică-te şi mergi. Credinţa ta
te-a vindecata�.
Şi, fiind întrebat de farisei

când vine Împărăţia lui Dum-
nezeu, El le-a răspuns şi a zis:
�Împărăţia lui Dumnezeu nu vine
în mod văzut. Nici nu vor spune:
«Iat-o aici» sau: «Iat-ob acolo»,
pentru că, iată, Împărăţia* lui
Dumnezeu este în mijloculc**
vostru�. Şi le-a zis ucenicilor:
�Vor* venid zile când veţi dori să
vedeţi una din zilele Fiului Omu-
lui, şi n-o veţi vedea. Şi vă* vor
spune: «Iată aici» sau «Iată acolo».
Nu vă duceţi, nici nu-i urmaţi!
Pentru că, aşa* cum fulgerul
care fulgeră străluceşte dintr-un
capăt de sub cer până la celălalt
capăt de sub cer, aşa va fi şie

Fiul Omului în ziua Sa. Dar* întâi
trebuie ca El să sufere multe şi să
fie respins de generaţia aceasta.
Şi, cum* a fost în zilele lui Noe,
tot astfel va fi şi în zilele Fiului
Omului: mâncau, beau, se în-
surau, se măritau, până în ziua
când a intrat Noe în corabie; şi a
venit potopul şi i-a omorât pe toţi.
Şi, la fel, cum* a fost în zilele lui
Lot: mâncau, beau, cumpărau,
vindeau, plantau, zideau; dar*, în
ziua când a ieşit Lot din Sodoma,
a plouat cu foc şi pucioasă din cer
şi i-a omorât pe toţi; la fel va fi în
ziua când Se* va descoperi Fiul
Omului. În ziua aceea, cine* va fi
pe acoperiş, iar bunurile lui în
casă, să nu coboare să le ia; şi tot
aşa, cine este la câmp să nu se în-
toarcă înapoi. Amintiţi-vă* de
soţia lui Lot. Oricine* va căuta
să-şi salveze viaţa o va pierde; şi
oricine o va pierde o va păstra.
Vă spun*: în noaptea aceea vor fi
doi pe un singur pat: unul va fi luat
şi celălalt va fi lăsat; vor fi două
măcinând împreună: una va fi
luată şi cealaltă va fi lăsată; vor
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*Rom. 14.17
**Mt. 23.26.

*Mt. 9.15.
Ioan 17.12.

*Mt. 24.23.
Mc. 13.21.
Cap. 21.8.

*Mt. 24.27.

*Mc. 8.31;
9.31; 10.33.
Cap. 9.22.

*Gen. 7.
Mt. 24.37.

*Gen. 19.

*Gen. 19.16;
19.24.

*2 Tes. 1.7.

*Mt. 24.17.
Mc. 13.15.

*Gen. 19.26.
*Mt. 10.39;
16.25.
Mc. 8.35.
Cap. 9.24.
Ioan 12.25.
*Mt. 24.40;
24.41.
1 Tes. 4.17.

*Iov 39.30.
Mt. 24.28.

*Cap. 11.5;
21.36.
Rom. 12.12.
Ef. 6.18.
Col. 4.2.
1 Tes. 5.17.

*Cap. 11.8.

*Apoc. 6.10.

*Ev. 10.37.
2 Pet. 3.8,9.

*Cap. 10.29;
16.15.

*Ps. 135.2.
**Is. 1.15;
58.2.
Apoc. 3.17.

18:14

a Sau �te-a mântuit�    b Unele ms. omit �Iat-o�    c Sau �printre voi�    d Sau �Vin�    e Unele ms. omit
f Unele ms. omit v. 36; alte ms. omit şi v. 35    g Unele ms. ad. �şi�    h Sau �să nu se descurajeze�    i Sau �şi
pentru care rabdă îndelung�    j Gr. �hieron�

(18)

Venirea
Împărăţiei

Parabola
judecătorului

nedrept

Parabola
fariseului şi
a vameşului
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îndreptăţit, decât celălalt. Pentru
că* oricine se înalţă pe sine va fi
smerit; şi cel care se smereşte va
fi înălţat�.
Şi Îi aduceau şi nişte copilaşi,

ca să Se atingă de ei, dar ucenicii,
văzând aceasta, îi mustrau. Dar
Isus, chemându-i la Sine, a spus:
�Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi
nu-i opriţi, pentru că Împărăţia lui
Dumnezeu este a* unora ca ei. Ade-
vărat* vă spun, oricine nu va primi
Împărăţia lui Dumnezeu ca un co-
pilaş, nicidecum nu va intra în ea�.
Şi un mai-mare al poporului

L-a întrebat, spunând: �Bunule
Învăţător, ce să fac ca să moşte-
nesc viaţa eternă?� Dar Isus i-a
spus: �Pentru ce Mă numeşti bun?
Nimeni nu este bun, decât Unul
singur, Dumnezeu. Ştii poruncile:
«Nu* comite adulter, nu ucide, nu
fura, nu mărturisi fals, onorează pe
tatăl tău şi pe mama ta»�. Şi el a
spus: �Toate acestea le-am ţinut din
tinereţea meaa�. Şi, când a auzit Isus
aceastaa, i-a spus: �Un singur
lucru îţi lipseşte: vinde* tot ce ai
şi împarte la săraci, şi vei avea
comoară în cerurib; şi vino, ur-
mează-Mă!� Dar el, când a auzit
acestea, s-a întristat foarte mult,
pentru că era foarte bogat. Iar Isus,
văzând că s-a întristat foarte mult,
a spus: �Cât* de greu vor intra în
Împărăţia lui Dumnezeu cei care
au bogăţii! Pentru că mai uşor este
să intre o cămilă printr-o ureche
de ac, decât să intre un bogat în
Împărăţia lui Dumnezeu�. Şi cei
care L-au auzit au spus: �Şi cine
poate fi mântuit?� Iar El a spus:
�Cele* imposibile la oameni sunt
posibile la Dumnezeu�. Şi* Petru
a spus: �Iată, noi am lăsat toate şi
Te-am urmatc�. Şi El le-a spus:
�Adevărat vă spun, nu este ni-
meni* care a lăsat casăd, sau
părinţi, sau fraţi, sau soţie, sau
copii, pentru Împărăţia lui Dum-

nezeu, care nu* va primi mult mai
mult în timpul acesta, iar în veacul
care vine, viaţă eternă�.
Şi, luându-i la Sine pe cei

doisprezece, le-a zis: �Iată, ne suim
la Ierusalim şi toate cele* scrise
prin profeţi despre Fiul Omului
se vor împlini. Pentru că El va*
fi dat în mâinile naţiunilor şi va fi
batjocorit şi va fi insultat şi va fi
scuipat şi Îl vor biciui şi Îl vor o-
morî şi a treia zi va învia�. Şi ei*
n-au înţeles nimic din acestea; şi
cuvântul acesta le era ascuns şi nu
cunoşteau cele spuse.
Şi a fost că, pe când Se apro-

pia El de Ierihon, un orb şedea
lângă drum, cerşind. Şi, când a
auzit mulţimea trecând, a întrebat
ce să fie aceasta. Şi i-au spus că
trece Isus Nazarineanul. Şi el a
strigat, spunând: �Isuse, Fiu al lui
David, ai milă de mine!� Şi cei
care mergeau înainte îl mustrau ca
să tacă; dar el striga şi mai tare:
�Fiu al lui David, ai milă de
mine!� Şi Isus, oprindu-Se, a po-
runcit să fie adus la El; şi, când
s-a apropiat, l-a întrebate: �Ce vrei
să-ţi fac?� Şi el a spus: �Doamne,
să văd!� Şi Isus i-a spus: �Vezi!
Credinţa* ta te-a vindecatf�. Şi în-
dată el a văzut şi Îl urma, glo-
rificându-L* pe Dumnezeu. Şi tot
poporul, când a văzut acest lucru,
I-a dat laudă lui Dumnezeu.
Şi El a intrat şi trecea prin

Ierihon. Şi iată un om chemat cu
numele Zacheu: şi el era şef al
vameşilor, şi era bogat. Şi căuta
să-L vadă pe Isus, cine este, şi nu
putea din cauza mulţimii, pentru
că era mic de statură. Şi, aler-
gând înainte, s-a suit într-un si-
comorg, ca să-L vadă, pentru că
pe acolo urma să treacă. Şi Isus,
când a ajuns la locul acela, a pri-
vit în sus, l-a văzut şi i-a zis: �Za-
chee, grăbeşte-te şi coboară, pen-
tru că astăzi trebuie să rămân

18:15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37
38

39

40

41

42
43

2

3

4

5

14

16

17

20

22

24

27

28

29

30

31

32

34

42

43

*Iov 22.29.
Mt. 23.12.
Cap. 14.11.
Iac. 4.6.
1 Pet. 5.5,6.

*1Cor. 14.20
1 Pet. 2.2.

*Mc. 10.15.

*Ex.20.12-16
Deut.5.16-20
Rom. 13.9.
Ef. 6.2.
Col. 3.20.

*Mt. 6.19;
6.20; 19.21.
1 Tim. 6.19.

*Pr. 11.28.
Mt. 19.23.
Mc. 10.23.

*Ier. 32.17.
Zah. 8.6.
Mt. 19.26.
Cap. 1.37.
*Mt. 19.27.

*Deut. 33.9.

*Iov 42.10.

*Ps. 22.1-22.
Is. 53.
*Mt. 27.2.
Cap. 23.1.
Ioan 18.28.
Fap. 3.13.
*Mc. 9.32.
Ioan 10.6;
12.16.

*Cap.17.19.

*Cap. 5.26.
Fap. 4.21;
11.18.

a Unele ms. omit    b Unele ms. �în cer�    c Unele ms. �lăsând ce era al nostru, Te-am urmat�    d Sau �care
şi-a lăsat casa�    e Unele ms. ad. �spunând�    f Sau  �te-a mântuit�    g Gr. �sikomoraia�

Vindecarea
unui orb

(Mt. 20.29-34;
Mc. 10.46-52)

19

Isus şi copilaşii
(Mt. 19.13-15;
Mc. 10.13-16)

Isus şi bogatul
(Mt. 19.16-30;
Mc. 10.17-31)

Al treilea
anunţ

al morţii şi al
învierii Sale

(Mt. 20.17-19;
Mc. 10.32-34)

Isus la
Zacheu
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în casa ta!� Şi el, grăbindu-se,
a coborât şi L-a primit cu bucu-
rie. Şi, văzând aceasta, toţi mur-
murau, spunând: �A* intrat să
găzduiască la un om păcătos!�
Dar Zacheu, stând în picioare,
I-a zis Domnului: �Iată, Doamne,
jumătate din averea mea o dau
săracilor; şi, dacă am luat ceva*
de la cineva prin învinuire
falsă, îi restitui** împătrit�. Şi
Isus i-a zis: �Astăzi a venit mân-
tuirea în casa aceasta, pentru că şi*
el este un fiu** al lui Avraam.
Pentru că* Fiul Omului a venit să
caute şi să mântuiască ce era
pierdut�.

Dar, auzind ei acestea, El a
adăugat şi a spus o parabolă,
pentru că era aproape de Ieru-
salim, şi ei* gândeau că Împărăţia
lui Dumnezeu urma să se arate
îndată. Deci* a spus: �Un om de
neam ales a plecat într-o ţară
îndepărtată, ca să primească o
împărăţie şi să se întoarcă. Şi,
chemând zece robi ai săi, le-a
dat zece minea şi le-a zis: «Fa-
ceţi comerţ cu ele până când
vin». Dar* cetăţenii lui îl urau şi
au trimis solie după el, spunând:
«Nu vrem ca acesta să împă-
răţească peste noi».  Şi a fost că,
la venirea lui din nou, după ce
primise împărăţia, a spus să fie
chemaţi la el robii aceia cărora le
dăduse banii, ca să ştie ce a
câştigat fiecare prin comerţ. Şi cel
dintâi a venit, spunând: «Doam-
ne, mina ta a adus zece mine». Şi
el i-a spus: «Bine, rob bun; pentru
că ai fost credincios* în foarte
puţin, primeşte autoritate peste
zece cetăţi». Şi al doilea a venit,
spunând: «Doamne, mina ta a făcut
cinci mine». Şi i-a spus şi
acestuia: «Şi tu, fii peste cinci
cetăţi». Şi un altul a venit, spu-
nând: «Doamne, iată mina ta, pe
care am păstrat-o învelită într-un

ştergar; pentru că* mă temeam
de tine, fiindcă eşti om aspru: iei
ce n-ai pus şi seceri ce n-ai se-
mănat». Şib el i-a spusc: «Din*
cuvintele taled te voi judeca, rob
rău. Ştiai** că eu sunt om aspru,
luând ce n-am pus şi secerând
ce n-am semănat; şi de ce n-ai
dat argintul meu la bancă, şi eu,
venind, l-aş fi cerut cu dobândă?»
Şi le-a spus celor care stăteau de
faţă: «Luaţi de la el mina şi da-
ţi-i-o celui care are zece mine!»
Şi ei i-au spus: «Doamne, el are
zece mine». «Pentru că, vă spun*,
oricui are i se va da; dar de la
cel care nu are, şi ceea ce are i se
va lua. Mai mult, pe vrăjmaşii
aceia ai mei, care n-au vrut ca
eu să împărăţesc peste ei, aduce-
ţi-i aici şi tăiaţi-i înaintea mea!»�
Şi, spunând acestea, mergea*

înainte, suindu-Se la Ierusalim.
Şi a fost că, pe când Se apro-

pia de Betfaghe şi de Betania,
spre muntele numit al Măslinilor,
i-a trimis pe doi dintre ucenicii
Săi, spunând: �Mergeţi în satul di-
nainte, în care, intrând, veţi găsi un
măgăruş legat, pe care nimeni
dintre oameni nu s-a aşezat vreo-
dată: dezlegaţi-l şi aduceţi-l! Şi,
dacă vă va întreba cineva: «De
ce îl dezlegaţi?», veţi spune aşa:
«Pentru că Domnul are nevoie de
el»�. Şi cei trimişi au mers şi au
găsit aşa cum le spusese. Şi, pe
când dezlegau măgăruşul, stăpâ-
nii lui le-au zis: �Pentru ce dez-
legaţi măgăruşul?� Şi ei au spus:
�Pentru căe Domnul are nevoie
de el�. Şi l-au adus la Isus. Şi*,
aruncându-şi hainele pe măgă-
ruş, L-au pus pe Isus deasupra.
Şi, pe când* mergea El, îşi aşter-
neau hainele pe drum.
Şi, pe când Se apropia deja

de coborâşul Muntelui Măslini-
lor, toată mulţimea ucenicilor, bu-
curându-se, a început să-L laude

a Monede de argint    b Unele ms. omit    c Lit. �îi spune�; unele ms. �a spus�    d Lit. �Din gura ta�    e Unele
ms. omit �Pentru că�
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*Mt. 9.11.
Cap. 5.30.

*Cap. 3.14.
**Ex. 22.1.
1 Sam. 12.3.
2 Sam. 12.6.

*Cap. 13.16.
**Rom.4.11;
4.12,16.
Gal. 3.7.

*Mt. 10.6;
15.24; 18.11.

*Fap. 1.6.

*Mt. 25.14.
Mc. 13.34.

*Ioan 1.11.

*Mt. 25.21.
Cap. 16.10.

19:37

Intrarea în
Ierusalim

(Mt. 21.1-11;
Mc. 11.1-11;
Ioan 12.12-19)

Parabola
minelor

*Mt. 25.24.

*2 Sam.1.16.
Iov 15.6.
Mt. 12.37.
**Mt. 25.26.

*Mt. 13.12;
25.29.
Mc. 4.25.
Cap. 8.18.

*Mc. 10.32.

*2 Împ. 9.13.
Mt. 21.7.
Mc. 11.7.
Ioan 12.14.
*Mt. 21.8.
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pe Dumnezeu cu glas tare pentru
toate lucrările de putere pe care
ei le văzuseră, spunând: �Bine-
cuvântat* fie Împăratul care vine
în Numele Domnului! Pace** în
cer şi glorie în celea preaînalte!�
Şi unii dintre fariseii din mulţi-
me I-au zis: �Învăţătorule, mus-
tră-Ţi ucenicii!� Şi El, răspun-
zând, le-a zis: �Vă spun, dacă vor
tăcea aceştia, pietrele* vor striga�.
Şi, când S-a apropiat, văzând

cetatea, a* plâns pentru ea, spu-
nând: �Dacă ai fi cunoscut şi tu,
măcar în această zi a ta, cele care
sunt spre pacea ta! Dar acum
sunt ascunse de ochii tăi. Pentru că
vor veni peste tine zile când vrăj-
maşii tăi vor face întărituri în
jurul* tău, şi te vor încercui, şi te
vor strânge din toate părţile şi te*
vor face una cu pământul, şi pe
copiii tăi care sunt în tine; şi nu**
vor lăsa în tine piatră pe piatră,
pentru că� n-ai cunoscut timpul
cercetării tale�.
Şi*, intrând în templub, a înce-

put să-i scoată afară pe cei care
vindeau în el şi cumpărau, spu-
nându-le: �Este scris*: «Casa Mea
este casă de rugăciune», dar voi**
aţi făcut din ea «peşteră de tâlhari»�.
Şi El îi învăţa zi de zi în tem-

plub. Dar preoţii de seamă* şi căr-
turarii şi cei dintâi ai poporului
căutau să-L omoare; şi nu găseau
ce să-I facă, pentru că tot popo-
rul se ţinea după El, ascultându-L.
Şi a fost că, într-una dinc zile,

pe când învăţa El poporul în
templub şi vestea Evanghelia, au
venit deodată la El preoţiid şi căr-
turarii, împreună cu bătrânii,
şi I-au vorbit, zicând: �Spune-ne,
cu* ce autoritatee faci acestea sau
cine este Cel care Ţi-a dat auto-
ritatea aceasta?� Şi El, răspun-
zând, le-a zis: �Vă voi întreba şi
Eu un singur lucruf, şi spuneţi-Mi:
Botezul lui Ioan era din cer, sau

de la oameni?� Şi ei gândeau în
sinea lor, spunând: �Dacă vom
zice: «Din cer», va spune: «Atuncig

de ce nu l-aţi crezut?» Iar dacă vom
zice: «De la oameni», tot poporul
ne va ucide cu pietre, pentru că* sunt
convinşi că Ioan era profet�. Şi au
răspuns că nu ştiu de unde. Şi Isus
le-a spus: �Nici Eu nu vă spun cu
ce autoritate fac acestea�.
Şi a început să spună popo-

rului parabola aceasta: �Un om a
plantat o vie şi a arendat-o unor
viticultori şi a plecat din ţară
pentru mult timp. Şi, la timpul
potrivit, a trimis la viticultori un
rob, ca să-i dea din rodul viei.
Dar viticultorii, după ce l-au bătut,
l-au trimis înapoi fără nimic. Şi a
mai trimis un alt rob; dar ei, după
ce l-au bătut şi pe acela şi l-au
batjocorit, l-au trimis înapoi fără
nimic. Şi a mai trimis un al treilea;
şi ei, rănindu-l şi pe el, l-au scos
afară. Şi stăpânul viei a spus: «Ce
să fac? Îl voi trimite pe fiul meu
cel preaiubit; poate că, văzân-
du-lh, îl vor respecta». Dar viti-
cultorii, când l-au văzut, s-au sfă-
tuit între ei, spunând: «Acesta este
moştenitorul; veniţig să-l omorâm,
pentru ca moştenirea să fie a
noastră». Şi, după ce l-au scos afară
din vie, l-au omorât. Deci ce le va
face stăpânul viei? Va veni şi-i va
omorî pe viticultorii aceia şi via o
va da altora�. Şi ei, când au auzit,
au spus: �Nicidecum!� Dar El, pri-
vindu-i, a spus: �Ce este atunci
aceasta, ce este scris: «Piatra pe
care au lepădat-o ziditorii, aceas-
ta a ajunsi cap de unghi»? Oricine
va cădea pe piatra aceea va fi
sfărâmat, iar* pe acela peste care
va cădea ea, îl va spulbera�.
Şi preoţii de seamă şi cărturarii

au căutat să pună mâna pe El chiar
în ceasul acela, dar s-au temut de
popor, pentru că au înţeles că de-
spre eij spusese parabola aceasta.

19:38

a Cerurile    b Gr. �hieron�    c Unele ms. ad. �acele�    d Unele ms. ad. �de seamă�    e Sau �putere�    f Unele
ms. �ceva�    g Unele ms. omit    h Unele ms. omit �văzându-l�    i Sau �a fost făcută�    j Sau �împotriva lor�
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*Ps. 118.26.
Cap. 13.35.
**Cap. 2.14.
Ef. 2.14.

*Hab. 2.11.

*Ioan 11.35.

*Is. 29.3,4.
Ier. 6.3,6.
Cap. 21.20.

*1 Împ.9.7,8.
Mica 3.12.
**Mt. 24.2.
Mc. 13.2.
Cap. 21.6.
�Dan. 9.24.
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*Mc. 11.11.
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*Mc. 11.18.
Ioan 7.19;
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*Fap. 4.7;
7.27.

*Mt. 14.5;
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Cap. 7.29.

*Dan.2.34,35
Mt. 21.44.
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Şi, urmărindu-L, au trimis is-
coade, care se prefăceau că sunt
oameni drepţi, ca să-L prindă cu
vorba, pentru ca să-L predea pu-
terii şi autorităţii guvernatorului.
Şi L-au întrebat, spunând: �Învă-
ţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi
drept şi nu primeşti după înfăţi-
şare, ci îi înveţi pe oameni cu
adevărat calea lui Dumnezeu: «Se
cuvine pentru noi să dăm tribut Ce-
zarului, sau nu?»� Dar El, înţele-
gându-le viclenia, le-a zis: �Pentru
ce Mă ispitiţi? Arătaţi-Mi un dinar.
Al cui chip şi a cui inscripţie are?
�Şi ei, răspunzânda, au spus: �Ale
Cezarului�. Şi El le-a spus: �Daţi
deci Cezarului cele ale Cezarului,
şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumne-
zeu�. Şi nu L-au putut prinde cu vor-
ba înaintea poporului şi, minunân-
du-se de răspunsul Lui, au tăcut.
Şi, venind la El unii dintre

saducheii care* tăgăduiesc că
există înviere, L-au întrebat,
spunând: �Învăţătorule, Moise*
ne-a scris: «Dacă va muri fratele
cuiva, având soţie, şi acela va
muri fără copii, fratele lui să-i ia
soţia şi să-i ridice urmaşb fratelui
său». Erau deci şapte fraţi: şi cel
dintâi, luând o soţie, a murit fără
copii. Şi al doilea a luat femeia şi
a murit şi el fără copii; şi al treilea
a luat-oc; şi tot aşa, şi cei şapte dnu
au lăsat copii şi au murit; şi,
la urma tuturor, a murit şi femeia.
Deci, la înviere, căruia dintre ei îi
va fi soţie? pentru că cei şapte au
avut-o de soţie�. Şi Isuse le-a spus:
�Fiii veacului acestuia se însoară
şi se mărită, dar cei socotiţi
vrednici să aibă parte de veacul
acela şi de învierea dintre morţi
nici nu se însoară, nici nu se
mărită; pentru că ei nici nu mai
pot muri, pentru că sunt* ca îngerii
şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind**

fii ai învierii. Dar, că morţii în-
viază, chiar Moise a* arătat în
textul despre rugf, când Îl nu-
meşte pe Domnul: «Dumnezeul
lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacov». Dar El
nu este Dumnezeu al celor morţi,
ci al celor vii, pentru că toţi* sunt
vii pentru El�. Şi unii dintre căr-
turari, răspunzând, au spus: �În-
văţătorule, bine ai vorbit�. Şig

nu mai îndrăzneau să-L întrebe
nimic.
Şi El le-a zis: �Cum spun ei

că Hristosul este fiu al lui David,
iar David însuşi spune în Cartea
Psalmilor: «Domnul a zis* Dom-
nului meu: Şezi la dreapta Mea
până voi pune pe vrăjmaşii Tăi
ca aşternut al picioarelor Tale»?
David deci Îl numeşte Domn; şi
cum este El fiu al lui?�
Şi, pe când* tot poporul as-

culta, le-a spus ucenicilor Săia:
�Păziţi-vă de cărturarii cărora le
place să umble în haine lungi
şi care iubesc* saluturile în pie-
ţe şi scaunele de seamă în si-
nagogi şi locurile de seamă la
meseh, care devorează casele
văduvelor şi, de ochii lumii, se
roagă îndelung. Aceştia vor pri-
mi mai aspră sentinţă�.
Şi a ridicat privirea şi i-a vă-

zut pe bogaţi aruncându-şi daru-
rile în vistierie. Şi a văzut şi o vă-
duvă săracă aruncând acolo doi
bănuţii. Şi a spus: �În adevăr, vă
spun că* această văduvă săracă a
aruncat mai mult decât toţi; pentru
că toţi aceştia din prisosul lor au
aruncat la darurile lui Dumnezeuj,
dar ea, din sărăcia ei, a aruncat
tot ce avea ca să trăiască�.
Şi, pe când vorbeau unii despre

templuk, că este împodobit cu pie-
tre frumoase şi cu daruri consacra-
te, El a spus: �Cât despre acestea
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*Fap. 23.6,8

*Deut. 25.5.

*1 Cor.15.42;
15.49,52.
1 Ioan 3.2.
**Rom. 8.23.

*Ex. 3.6.

*Rom. 6.10;
6.11.

*Ps. 110.1.
Fap. 2.34.

*Mt. 23.1.
*Cap. 11.43.

*2 Cor. 8.12.

21:6

a Unele ms. omit    b Lit. �sămânţă�    c Unele ms. �Şi al doilea, şi al treilea a luat-o�    d Unele ms. ad.
�şi�    e Unele ms. ad. �răspunzând�    f Arbust spinos    g  Unele ms. �Pentru că�    h Sau �la ospeţe�
i Gr. �lepton�, cea mai mică monedă evreiască (este de aramă)    j Unele ms. omit �lui Dumnezeu�
k Gr. �hieron�

Tributul
Cezarului

(Mt. 22.15-22;
Mc. 12.13-17)

Dărâmarea
Ierusalimului
şi semnele
sfârşitului

(Mt. 24.1-51;
Mc. 13.1-37)

21

Despre înviere
(Mt. 22.23-33;
Mc. 12.18-27)

Al cui fiu este
Hristosul

(Mt. 22.41-45;
Mc. 12.35-37)

Mustrarea
cărturarilor

(Mt. 23.5-7,14;
Mc. 12.38-40)

Văduva săracă
(Mc. 12.41-44)
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pe care le priviţi, vor veni zile în
care nu va* fi lăsată piatră pe
piatră, care să nu fie dărâmată�. Şi
ei L-au întrebat, spunând: �Învăţă-
torule, când deci vor fi acestea şi
care este semnul când vor avea loc
acestea?� Şi El a spus: �Luaţi sea-
ma* să nu fiţi amăgiţi, pentru că
mulţi vor veni în Numele Meu, spu-
nând: «Eu sunt», şi: «Timpul este
aproape»a. Nu vă duceţib după ei!
Şi, când veţi auzi de războaie şi
de tulburări, nu vă înspăimântaţi,
pentru că acestea trebuie să fie
întâi, dar nu este îndată sfârşitul�.
Apoi* le-a spus: �Se va ridica
naţiune contra naţiune şi împărăţie
contra împărăţie. Vor fi şi cutre-
mure mari în diferite locuri, şi
foamete şi epidemii; şi vor fi ară-
tări înspăimântătoare şi semne
mari din cer. Dar* înainte de toate
acestea vor pune mânac pe voi
şi vă vor persecuta, predându-vă
sinagogilor şi** închisorilor, a-
ducându-vă� înaintea împăraţi-
lor şi a guvernatorilor pentru��
Numele Meu; dar aceasta vi* se va
întoarce spre mărturie. Puneţi-vă*
deci în inimi să nu vă gândiţi
dinainte la apărarea voastră,  pen-
tru că Eu vă voi da o gură şi
o înţelepciune, căreia nu-i* vor
putea răspunde, nicid rezistae toţi
adversarii voştri. Dar veţi* fi
predaţi chiar de părinţi şi de fraţi
şi de rude şi de prieteni, şi îi vor
omorî** pe unii dintre voi, şi
veţi* fi urâţi de toţi pentru Nu-
mele Meu. Şi* un păr de pe capul
vostru nu va pieri nicidecum.
Prin răbdarea voastră vă veţi
câştiga sufletele. Iar când* veţi ve-
dea Ierusalimul înconjurat de
oştiri, atunci să ştiţi că pustiirea
lui este aproape. Atunci cei din
Iudeea să fugă în munţi şi cei din
mijlocul lui să plece afară şi cei
din câmpuri să nu intre în el; pentru

că acestea sunt zile de răzbunare,
ca să* se împlinească toate cele
scrise. Darf vai* de cele în-
sărcinate şi de cele care alăp-
tează în acele zile, pentru că va fi
necaz mare în ţară şi mânie asu-
prag acestui popor. Şi vor cădea
de tăişul sabiei şi vor fi duşi cap-
tivi printre toate naţiunile; şi Ie-
rusalimul va fi călcat în picioare
de naţiuni, până* se vor împlini
timpurile naţiunilor.
Şi vor* fi semne în soare, şi

în lună, şi în stele, şi pe pământ
necaz al naţiunilor în nedumerire,
auzind urletul mării şi al valu-
rilorh, oamenii murind de frică şi
în aşteptarea celor care vin peste
pământul locuit, pentru că* pu-
terile cerurilor vor fi clătinate. Şi
atunci* Îl vor vedea pe Fiul Omu-
lui venind în nor cu putere şi cu
glorie mare. Dar când vor începe
să fie acestea, priviţi în sus şi ridi-
caţi-vă capetele, pentru că răscum-
părarea* voastră se apropie�.
Şi* le-a spus o parabolă: �Iată

smochinul şi toţi copacii; când
înfrunzesc deja, voi înşivă, pri-
vind, cunoaşteţi că vara este deja
aproape. Aşa şi voi, când veţi ve-
dea întâmplându-se acestea, să
ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape. Adevărat vă spun
că nicidecum nu va trece această
generaţie până nu vor avea loc
toate acestea.

Cerul* şi pământul vor trece,
dar cuvintele Mele nicidecum
nu vor trece. Fiţi dar atenţi* la
voi înşivă, ca nu cumva inimile
voastre să fie împovărate de
mâncare şi de băutură şi de
îngrijorările vieţii, şi ziua aceea
să vină peste voi pe neaşteptate.
Pentru că ea va veni ca* un laţ
peste toţi cei care locuiesc pe
faţa întregului pământ. Vegheaţi*
decii, rugându-vă** în orice timpa,

21:7

a Unele ms. omit �şi «Timpul este aproape»�    b Unele ms. ad. �deci�    c Lit. �îşi vor pune mâinile�
d Unele ms. �sau�    e Unele ms. �nu-i vor putea rezista, nici răspunde�    f Unele ms. omit    g Unele ms. �în
mijlocul�    h Unele ms. �în nedumerire, marea şi valurile urlând�    i Unele ms. �Dar vegheaţi�
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*Cap. 19.44.

*Mt. 24.4.
Mc. 13.5.
Ef. 5.6.
2 Tes. 2.3.

*Mt. 24.7.

*Mc. 13.9.
Apoc. 2.10.
**Fap. 4.3;
5.18; 12.4;
16.24.
�Fap. 25.23.
��1Pet. 2.13.

*Filip. 1.28.
2 Tes. 1.5.
*Mt. 10.19.
Mc. 13.11.
Cap. 12.11.

*Fap. 6.10.

*Mica 7.6.
Mc. 13.12.
**Fap. 7.59;
12.2.

*Mt. 10.22.

*Mt. 10.30.

*Mt. 24.15.
Mc. 13.14.

*Dan.9.26,27
Zah. 11.1.

*Mt. 24.19.

*Dan. 9.27;
12.7.
Rom. 11.25.

*Mt. 24.29.
Mc. 13.24.
2 Pet.3.10,12

*Mt. 24.29.

*Mt. 24.30.
Apoc. 1.7;
14.14.

*Rom. 8.19;
8.23.

*Mt. 24.32.
Mc. 13.28.

*Mt. 24.35.
*Rom. 13.13.
1 Tes. 5.6.
1 Pet. 4.7.
*1 Tes. 5.2.
2 Pet. 3.10.
Apoc. 3.3;
16.15.
*Mt. 24.42;
25.13.
Mc. 13.33.
**Ps. 1.5.
Cap. 18.1.
Ef. 6.13.

Venirea Fiului
Omului
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*Ioan 8.1,2.
**Cap.22.39.

*Mt. 26.2.
*Ps. 2.2.
Ioan 11.47.
Fap. 4.27.
*Ioan13.2,27

*Zah. 11.12.

*Cap. 14.15.
Fap. 10.41.
Apoc. 19.9.

ca să fiţi socotiţi vrednici să
scăpaţi de toate acestea care
vor avea loc şi să staţi înaintea
Fiului Omului�.
Şi ziua îi învăţa* în templub,

iar** noaptea ieşea şi rămânea pe
muntele numit al Măslinilor. Şi tot
poporul venea dis-de-dimineaţă
la El, în templub, ca să-L asculte.
Şi se* apropia sărbătoarea

Azimelor, numită Paşti, şi preoţii
de seamă şi cărturarii căutau*
cum să-L omoare, pentru că se te-
meau de popor. Şi* Satan a intrat
în Iuda, zisc Iscarioteanul, care era
din numărul celor doisprezece.
Şi el a mers şi a vorbit cu preoţii
de seamăd şi cu căpitaniie cum să-L
dea în mâinile lor. Şi ei s-au bucu-
rat şi au convenit* să-i dea bani. Şi
el a promis şi căuta o ocazie ca
să-L predea lor fără ştirea mulţimii.
Şi a venit ziua Azimelor, în

care trebuia jertfit paştele. Şi El
i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, spu-
nând: �Mergeţi şi pregătiţi-ne
paştele, ca să mâncăm�. Dar ei
I-au spus: �Unde vrei să pregă-
tim?� Şi El le-a spus: �Iată, când
veţi intra în cetate, vă va întâm-
pina un om ducând un urcior cu
apă; urmaţi-l în casa în care va
intra; şi-i veţi spune stăpânului
casei: «Învăţătorul îţi zice: Unde
este camera de oaspeţi, în care
să mănânc paştele cu ucenicii
Mei?» Şi elf vă va arăta o cameră
mare de sus, aşternută; acolo pre-
gătiţi�. Şi au plecat şi au găsit
după cum le spusese El; şi au pre-
gătit paştele.
Şi, când a venit ceasul, El a

stat la masă, şi apostoliig îm-
preună cu El. Şi le-a zis: �Am
dorit multh să mănânc paştele
acesta cu voi înainte de a pătimi;
pentru că vă spun că nicidecum nu
voi mai mânca din el, până* când
va fi împlinit în Împărăţia lui

Dumnezeu�. Şi, primind un pahar,
a mulţumit şi a spus: �Luaţi
paharul acesta şi împărţiţi-l între
voi; pentru că vă spun că nici-
decum nu voi bea din rodul viţei
până când nu va veni Împărăţia lui
Dumnezeu�.
Şi, luând pâine, mulţumind,

a frânt şi le-a dat, spunând:
�Acesta este trupul Meu, care se
dă pentru voi; faceţi aceasta
în amintirea Mea!� Tot astfel şi
paharul, după cină, spunând:
�Acest* pahar este noul legământ
în sângele Meu, care se varsă
pentru voi.

Dar* iată, mâna celui care
Mă vinde este cu Mine la masă.
Şii Fiul Omului, în adevăr, Se
duce după cum* a fost hotărât;
dar vai de omul acela prin care
este vândut!� Şi* aceştia au în-
ceput să se întrebe unul pe altul
care deci dintre ei ar fi acela care
va face aceasta.
Şi a* fost şi o ceartă între ei:

care dintre ei să fie considerat a fi
mai mare. Şi El le-a* spus: �Îm-
păraţii naţiunilor domnesc peste
ele şi cei care exercită autoritate
asupra lor se numesc binefăcă-
tori. Dar voi* nu veţi fi aşa; ci**
cel mai mare între voi să fie ca
cel mai tânăr; şi conducătorul, ca
cel care slujeşte. Pentru că* cine
este mai mare, cel care stă la
masă, sau cel care slujeşte? Nu
cel care stă la masă? Iar Eu**
sunt în mijlocul vostru ca Cel care
slujeşte. Iar voi sunteţi aceia care
aţi rămas mereu cu Mine în în-
cercărilej* Mele. Şi Eu vă* rân-
duiesc o împărăţie, după cum
Tatăl Meu Mi-a rânduit Mie, ca*
să mâncaţi şi să beţi la masa
Mea, în Împărăţia Mea, şi să**
staţi pe tronuri, judecându-le pe
cele douăsprezece seminţii ale lui
Israel�.
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*1 Cor.10.16

*Ps. 41.9.
*Fap. 2.23;
4.28.
*Ioan 13.22;
13.25.

*Mc. 9.34.
Cap. 9.46.
*Mt. 20.25.
Mc. 10.42.

*Mt. 20.26.
1 Pet. 5.3.
**Cap. 9.48.

*Cap. 12.37.
**Mt. 20.28.
Ioan 13.13;
13.14.
Filip. 2.7.

*Ev. 4.15.

*Mt. 24.47.
Cap. 12.32.
2 Cor. 1.7.
2 Tim. 2.12.
*Mt. 8.11.
Cap. 14.15.
Apoc. 19.9.
**Ps. 49.14.
Mt. 19.28.
1 Cor. 6.2.
Apoc. 3.21.
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a Sau �Vegheaţi deci în orice timp, rugându-vă�    b Gr. �hieron�    c Unele ms. �numit�    d Unele ms. ad.
�şi cu cărturarii�    e Unele ms. nearticulat    f Sau  �acela�    g Unele ms. �cei doisprezece apostoli�; alte ms.
�cei doisprezece�    h Lit. �Am dorit cu dor�    i Unele ms. �Pentru că�    j Sau �ispitele�

22Sfat împotriva
lui Isus

(Mt. 26.3-5;
26. 14-16;

Mc. 14.1-2;
14. 10-11;

Ioan 11.45-53)

Sărbătorirea
Paştelui

(Mt. 26.17-20;
26.29;

Mc. 14.12-17;
14.25)

Instituirea
Cinei

Domnului
(Mt. 26.26-28;
Mc. 14.22-24;
1Cor.11.23-25)

Descoperirea
trădătorului

(Mt. 26.21-25;
Mc. 14.18-21;
Ioan 13.21-30)

Cine este
mai mare
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Şi Domnul a spusa: �Simone,
Simone, iată, Satan* v-a cerut ca
să vă cearnă** ca pe grâu. Dar
Eu* M-am rugat pentru tine, ca
să nu slăbească credinţa ta; şi tu,
când te** vei întoarce, să-i întă-
reşti pe fraţii tăi�. Şi el I-a spus:
�Doamne, cu Tine sunt gata să
merg şi la închisoare şi la moarte�.
Şi El a spus: �Petru, îţi spun, nici-
decum nu va cânta astăzi coco-
şulb, mai înainte ca tu să tăgădu-
ieşti de trei ori că Mă cunoşti�.
Şi* le-a spus: �Când v-am

trimis fără pungă şi fără traistă şi
fără încălţămintec, v-a lipsit
ceva?� Şi ei au spus: �Nimic�. El
le-a spus deci: �Dar acum, cine
are o pungă, s-o ia; tot astfel şi
o traistă; şi cine nu are sabie,
să-şi vândă haina şi să-şi cum-
pere. Pentru că, vă spun, maid

trebuie să se împlinească în Mine
ceea ce este scris: «Şi* a fost
socotit printre cei fără de lege»:
pentru că şi cele despre Mine au
un sfârşit�. Şi ei au spus: �Doam-
ne, iată aici două săbii�. Şi El le-a
spus: �Destul!�
Şi*, ieşind, a** mers, după

obiceiul Săud, la Muntele Mă-
slinilor, şi L-au urmat şi ucenicii
Săid. Şi, când* a ajuns la locul
acela, le-a spus: �Rugaţi-vă ca să
nu cădeţi în ispită�. Şi El S-a
depărtat de ei cam la o aruncătură
de piatră şi a îngenuncheat şi
Se ruga, spunând: �Tată, dacă
vrei, depărtează paharul acesta de
la Mine! Însă nu* voia Mea, ci a
Ta să se facă�. Şi I s-a arătat un
înger* din cer, întărindu-L.
Şi*, fiind în luptă grea, Se ruga
mai stăruitor. Şi sudoarea Lui s-a
făcut ca picături mari de sânge,
căzând pe pământ.e Şi, ridicân-
du-Se de la rugăciunea Sad, a venit
la ucenicii Săid şi i-a găsit dor-
mind de întristare. Şi le-a spus:

�Pentru ce dormiţi? Ridicaţi-vă şi
rugaţi-vă* ca să nu cădeţi în ispită�.

Dard, pe când vorbea El încă,
iată o mulţime, şi cel care se
numeşte Iuda, unul din cei doi-
sprezece, mergea înaintea lor; şi
s-a apropiat de Isus ca să-L
sărute. Şi Isus i-a spus: �Iuda,
cu o sărutare Îl dai tu pe Fiul
Omului?�
Şi cei care erau în jurul Lui,

văzând ce avea să urmeze, I-au
spusf: �Doamne, să lovim cu sa-
bia?� Şi unul* dintre ei l-a lovit pe
robul marelui preot şi i-a tăiat
urechea dreaptă. Şi Isus, răs-
punzând, a spus: �Lăsaţi, până
aici!� Şi, atingându-ig urechea, l-a
vindecat. Şi Isus* a zis către
preoţii de seamă şi către căpitanii
templuluih şi către bătrânii care
veniseră împotriva Lui: �Aţi ieşit
ca împotriva unui tâlhar, cu săbii
şi cu ciomege? În fiecare zi când
eram cu voi în templuh, n-aţi
întins mâinile împotriva Mea;
dar* acesta este ceasul vostru şi
putereai întunericului�.
Şi, apucându-L, L-au luat şi

L-au dus în casa marelui preot. Şi
Petru Îl urma de departe. Şi,
aprinzând un foc în mijlocul curţii
şi aşezându-se ei împreună, Petru
s-a aşezat între ei. Şi o servitoare,
văzându-l stând la focj şi privin-
du-l ţintă, a spus: �Şi acesta era
împreună cu El�. Dar el a tăgă-
duitk, spunând: �Femeie, nu-L
cunosc�. Şi, la scurt timp, un altul,
văzându-l, a spus: �Şi tu eşti din-
tre ei�. Dar Petru a spus: �Omule,
nu sunt�. Şi, după aproape un ceas,
un altul întărea acelaşi lucru,
spunând: �În adevăr, şi acesta era
cu El, pentru că şi el este ga-
lileean�. Şi Petru a spus: �Omule,
nu ştiu ce spui�. Şi îndată, pe când
vorbea el încă, a cântat cocoşul.
Şi Domnul, întorcându-Se, a privit
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*1 Pet. 5.8.
**Amos 9.9.
*Ioan 17.9;
17.11,15.
**Ps. 51.13.
Ioan 21.15-17

*Mt. 10.9.
Cap. 9.3;
10.4.

*Is. 53.12.
Mc. 15.28.

*Ioan 18.1.
**Cap.21.37.
*Mt. 6.13.

*Ioan 5.30;
6.38.

*Mt. 4.11.

*Ioan 12.27.
Ev. 5.7.

*Vers. 40.

*Mt. 26.51.
Mc. 14.47.
Ioan 18.10.

*Mt. 26.55.
Mc. 14.48.

*Ioan 12.27.

 a Unele ms. omit �Şi Domnul a spus�    b Lit. �cocoş� (şi în v.61)    c Lit. �sandale�    d Unele ms. omit
e Unele ms. omit v. 43 şi 44    f Unele ms. �au spus�    g Unele ms. �atingând�    h Gr. �hieron�    i Lit.
�autoritatea�    j Lit. �la lumina focului�    k Unele ms. �L-a tăgăduit�

Înştiinţarea
lui Petru

(Mt. 26.33-35;
Mc. 14.29-31;
Ioan 13.36-38)

Arestarea
lui Isus

(Mt. 26.47-56;
Mc. 14.43-50;
Ioan 18.3-11)

Rugăciunea
de pe munte
(Mt. 26.30;
26.36-46;
Mc. 14.26;
14.32-42)

Tăgăduirea
lui Petru

(Mt. 26.57-58;
26.69-75;

Mc. 14.53-54;
14.66-72;

Ioan 18.13-18;
18.25-27)
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la Petru. Şi Petru şi-a amintit
cuvântul Domnului, cum îi
spusese: �Mai înainte* de a cânta
cocoşula, Mă vei tăgădui de
trei ori�. Şi Petrub, ieşind afară, a
plâns cu amar.
Şi oamenii* care-L ţineau pe

Isusc Îl batjocoreau şi-L băteau.
Şi, acoperindu-I ochii, dÎl în-
trebau, spunând: �Profeţeşte, cine
este cel care Te-a lovit?� Şi Îi
spuneau multe altele, hulindu-L.
Şi, când* s-a făcut ziuă, bă-

trânii poporului şi preoţii de
seamă şi cărturarii s-au** adunat
şi L-au dus în sinedriul lor, spu-
nând: �Dacă* Tu eşti Hristosul,
spune-ne!� Şi El le-a spus:
�Dacă vă voi spune, nicidecum
nu veţi crede; şi dacăe vă voi
întreba, nicidecum nu-Mi veţi
răspunde, nici nu-Mi veţi da dru-
mulf. Darg de acum* Fiul Omului
va şedea la dreapta puterii lui
Dumnezeu�. Şi toţi au spus: �Tu
deci eşti Fiul lui Dumnezeu?�
Şi El le-a zis: �Voi ziceţi că Eu
sunt�. Şi* ei au spus: �Ce nevoie
mai avem de mărturie? Pentru că
noi înşine am auzit-o din gura
Lui�.
Şi toată mulţimea lor, ridi-

cându-se, L-au dus la Pilat.
Şi au început să-L acuze,

spunând: �Pe acesta L-am găsit
abătând* naţiunea noastrăg, o-
prind** a da tribut Cezarului,
spunând� că El este Hristos, un
împărat�. Şi Pilat* L-a întrebat,
spunând: �Tu eşti Împăratul iu-
deilor?� Şi El, răspunzându-i, a
spus: �Tu zici�. Şi Pilat a zis
preoţilor de seamă şi mulţimii:
�Eu nu* găsesc nici o vină în Omul
acesta�. Dar ei insistau, spunând:
�Agită poporul, învăţându-i prin
toată Iudeea, începând din
Galileea şi până aici�. Dar Pilat,

auzind de Galileea, a întrebat dacă
Omul acesta este galileean. Şi,
aflând că este de sub jurisdicţiah*
lui Irod, L-a trimis la Irod, care
se afla şi el în Ierusalim în acele
zile.
Şi Irod, când L-a văzut pe

Isus, s-a bucurat foarte mult,
pentru că de mult dorea* să-L
vadă, fiindcă auzisei** despre El;
şi spera să vadă vreun semn făcut
de El. Şi L-a întrebat multe lu-
cruri, dar El nu i-a răspuns nimic.
Şi preoţii de seamă şi cărturarii
stăteau şi-L acuzau cu putere.
Şi Irod*, împreună cu ostaşii lui,
purtându-se cu El cu dispreţ şi
batjocorindu-L, îmbrăcându-L cu
o haină strălucitoare, L-a trimis
înapoi la Pilat. Şi, în aceeaşi zi,
Pilat* şi Irod au devenit prieteni
unul cu altul, pentru că înainte era
vrăjmăşie între ei.
Şi Pilat*, chemând pe preoţii

de seamă şi pe mai-mari şi po-
porul, le-a zis: �Mi L-aţi* adus pe
Omul acesta ca pe unul care aba-
te poporul. Şi, iată, eu, cerce-
tându-L** înaintea voastră, n-am
găsit în Omul acesta nici o vină
din cele de care-L acuzaţi voi.
Şi nici Irod, pentru că v-am trimis
la elj; şi, iată, nimic vrednic de
moarte n-a fost făcut de El.
Deci*, după ce-L voi pedepsi, Îl
voi elibera�. (Şi la sărbătoare
trebuia* să le elibereze pe unul.)k

Dar ei au strigat cu toţii, spunând:
�Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne
pe Baraba�, unul care era aruncat
în închisoare pentru o răscoală
făcută în cetate şi pentru omor.
Pilat decil li s-a adresat din
nou, dorind să-L elibereze pe Isus.
Dar ei strigau, spunând: �Răstig-
neşte, răstigneşte-L!� Şi el le-a zis
a treia oară: �Dar ce rău a făcut
Acesta? Eu n-am găsit nici o vină

a Unele ms. ad. �astăzi�    b Unele ms. �el�    c Unele ms. omit �pe Isus�    d Unele ms. ad. �Îl loveau peste
faţă şi�    e Unele ms. ad. �de asemenea�    f Unele ms. omit �nici nu-Mi veţi da drumul�    g Unele ms. omit
h Lit. �autoritatea�    i Unele ms. ad. �multe�    j Unele ms. �pentru că ni L-a trimis înapoi�    k Unele ms.
omit v. 17; alte ms. pun v.17 după v.19    l Unele ms. �Şi Pilat�
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*Mt. 26.34.
Ioan 13.38.

*Mt. 26.67;
26.68.
Mc. 14.65.
*Mt. 27.1.
**Fap. 4.26;
22.5.

*Mt. 26.63.
Mc. 14.61.

*Mt. 26.64.
Mc. 14.62.
Ev. 1.3; 8.1.

*Mt. 26.65.
Mc. 14.63.

*Fap. 17.7.
**Mt. 17.27;
22.21.
Mc. 12.17.
�Ioan 19.12.
*1 Tim. 6.13.

*1 Pet. 2.22.

*Cap. 3.1.

*Cap. 9.9.
**Mt. 14.1.
Mc. 6.14.

*Is. 53.3.

*Fap. 4.27.

*Mt. 27.23.
Mc. 15.14.
Ioan 18.38;
19.4.
*Vers. 1,2.
**Vers. 4.

*Mt. 27.26.
Ioan 19.1.
*Mt. 27.15.
Mc. 15.6.
Ioan 18.39.

23:22

(23)Isus înaintea
lui Pilat

(Mt. 27.2;
27.11-14;

Mc. 15.1-5;
Ioan 18.28-38)

Isus
înaintea lui

Irod

Isus înaintea
sinedriului

(Mt. 26.59-68;
Mc. 14.53-65;

15.1;
Ioan 18.19-24)

Condamnarea
lui Isus

(Mt. 27.15-26;
Mc. 15.6-15;

Ioan 18.39-40;
19.1-16)
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de moarte în El. Deci Îl voi pe-
depsi şi Îl voi elibera�. Dar ei
stăruiau cu strigăte puternice,
cerând ca El să fie răstignit. Şi
strigătele lor şi ale preoţilor de
seamăa au învins. Şi Pilat* a ho-
tărât să li se împlinească cerereab.
Şi l-a eliberatc pe cel care fusese
aruncat în închisoare pentru răs-
coală şi omor, pe care-l cereau ei,
şi pe Isus L-a lăsatd în voia lor.
Şi, pe când Îl duceau, au pus

mâna pe un oarecare Simon, un
cirenean, care venea de la câmp, şi
au pus crucea asupra lui, ca s-o
ducă în urma lui Isus. Şi Îl urma
o mare mulţime de popor şi de
femei caree se băteau în piept şi
Îl jeleau. Şi Isus, întorcându-Se
spre ele, a spusf: �Fiice ale Ieru-
salimului, nu Mă plângeţi pe
Mine, ci plângeţi-vă pe voi şi pe
copiii voştri; pentru că*, iată, vin
zile în care vor zice: «Ferice de
cele sterile şi de pântecele care
n-au născut şi de sânii care n-au
alăptat». Atunci* vor începe să
spună munţilor: «Cădeţi peste
noi!», şi dealurilor: «Acoperi-
ţi-ne!» Pentru că*, dacă se facg

acestea cu copacul verde, ce va fi
cu cel uscat?� Şi erau duşi şi alţii,
doi răufăcători*, împreună
cu El, ca să fie omorâţi. Şi, când
au ajuns la locul numit �Căpăţâ-
na�, L-au răstignit acolo, pe El şi
pe răufăcători: pe unul la dreap-
ta şi pe altul la stânga. Şi Isus
spunea: �Tată, iartă-i*, pentru că
ei nu** ştiu ce fac�h. Şi, împăr-
ţind� hainele Lui între ei, au arun-
cat sorţi. Şi poporul* stătea pri-
vind; şi îşi băteau joc de El şi
mai-mariii**, zicând: �Pe alţii i-a
mântuit; să Se mântuiască pe Sine

Însuşi, dacă Acesta este Hristosul,
Alesul lui Dumnezeu!� Şi îşi
băteau joc de El şi ostaşii, apropi-
indu-sej, dându-I oţet şi spu-
nând: �Dacă Tu eşti Împăratul
iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine
Însuţi!� Şi deasupra Lui era şi o
inscripţie scrisăk cu litere greceşti,
latineşti şi evreieştil: �Acesta este
Împăratul iudeilor�.
Şi unul* dintre răufăcătorii

răstigniţi Îl hulea, spunândk: �Nu
eşti Tum Hristosul? Mântuieşte-Te
pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi
pe noi�. Dar celălalt, răspunzând,
l-a mustrat, zicând: �Nu te temi tu
de Dumnezeu, tu, care eşti sub
aceeaşi sentinţă? Şi noi, în ade-
văr, pe drept suntem aici, pentru
că primim ce ni se cuvine pentru
ceea ce am făcut, dar Acesta
n-a făcut nimic răun�. Şi I-a spus
lui Isus: �Aminteşte-Ţi de mine,
Doamnek, când vei veni în Îm-
părăţia Ta!� Şi Isusk i-a spus:
�Adevărat îţi spun, astăzi vei fi
cu Mine în paradis�.
Şi era cam pe la ceasul al

şaselea şi s-a făcut întuneric peste
toată ţarao până la ceasul al
nouălea. Şi soarele s-a întunecatp

şi perdeaua* templuluiq s-a rupt
prin mijloc. Şi Isus, strigând cu
glas tare, a spus: �Tată*, în mâi-
nile Tale Îmi încredinţezr du-
hul!� Şi**, spunând aceasta,
Şi-a dat duhul. Şi centurionul*,
văzând ce s-a întâmplat, Îl glori-
fica pe Dumnezeu, spunând: �În
adevăr, Omul acesta era drept�.
Şi toate mulţimile care au venit
împreună la priveliştea aceasta,
după ce au văzuts cele întâm-
platet, se întorceau bătându-se în
piept. Şi toţi* cunoscuţii Lui şi
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*Mt. 27.26.
Mc. 15.15.
Ioan 19.16.

*Mt. 24.19.
Cap. 21.23.

*Is. 2.19.
Osea 10.8.
Apoc. 6.16;
9.6.

*Pr. 11.31.
Ier. 25.29.
Ezec. 20.47;
21.3,4.
1 Pet. 4.17.
*Is. 53.12.
Mt. 27.38.

*Mt. 5.44.
Fap. 7.60.
1 Cor. 4.12.
**Fap. 3.17.
�Mt. 27.35.
Mc. 15.24.
Ioan 19.23.
*Ps. 22.17.
Zah. 12.10.
**Mt. 27.41.
Mc. 15.31.
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*Mt. 27.44.
Mc. 15.32.

*Mt. 27.51.
Mc. 15.38.
*Ps. 31.5.
1 Pet. 2.23.
**Mt. 27.50.
Mc. 15.37.
Ioan 19.30.
*Mt. 27.54.
Mc. 15.39.

*Ps. 38.11.
Ioan 19.25.

a Unele ms. omit �şi ale preoţilor de seamă�    b Lit. �să se facă ce cereau ei�    c Unele ms. �le-a eliberat�
d Lit. �L-a predat�    e Unele ms. ad. �de asemenea�    f Sau �întorcându-Se, le-a spus�    g Unele ms. �fac ei�
h Unele ms. omit �Şi Isus spunea: «Tată, iartă-i, pentru că ei nu ştiu ce fac»�    i Unele ms. ad. �împreună cu
ei�    j Unele ms. ad. �şi�    k Unele ms. omit     l Unele ms. omit �cu litere greceşti, latineşti şi evreieşti�
m Unele ms. �Dacă eşti Tu�    n Sau �necuvenit�, �nepotrivit�    o Sau �peste tot pământul�
p Unele ms. �soarele n-a mai strălucit�    q Gr. �naos�, templul propriu-zis    r Unele ms. �Îmi voi încredinţa�
s Unele ms. �văzând�    t Unele ms. omit �după ce au văzut cele întâmplate�

Răstignirea
(Mt. 27.32-44;
Mc. 15.21-32;
Ioan 19.17-24)

Moartea
lui Isus

(Mt. 27.45-56;
Mc. 15.33-41;
Ioan 19.30)
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femeile care-L urmaseră din Ga-
lileea stăteau departe, privind
acestea.
Şi, iată, un om cu numele Iosif,

care era consiliera, un om bun şi
drept  (acesta nu fusese de acord
cu hotărârea şi cu fapta lor), din
Arimateea, o cetate a iudeilor, şi*
care aşteptab Împărăţia lui Dum-
nezeu, acesta, mergând la Pilat,
a cerut trupul lui Isus. Şi, luân-
du-L* jos, L-a înfăşurat în pânză
de in şi L-a pus într-un mormânt
săpat în stâncă, unde nu fusese
pus nimeni niciodată. Şi era* ziua
Pregătirii şi se însera spre sabat.
Şi femeilec care* veniseră cu El
din Galileea, mergând în urmă,
priveau** mormântul şi cum a fost
pus trupul Său. Şi, întorcându-se,
au* pregătit miresme şi miruri. Şi
în sabat s-au odihnit, după**
poruncă.

Dar, în ziua întâi a săptă-
mâniid , dis-de-dimineaţă, ele au
venit la mormânt, aducând mi-
resmele pe care le pregătiserăe .
Şi au* găsit piatra răsturnată
de la mormânt şi, intrând*, n-au
găsit trupul Domnului Isusf. Şi a
fost că, pe când* erau ele nedu-
merite despre aceasta, iată, doi
bărbaţi au stat deodată lângă ele
în veşminte strălucitoare. Şi ele
fiind înfricoşate şi plecându-şi
feţele la pământ, ei le-au zis:
�Pentru ce-L căutaţi pe Cel viu în-
tre cei morţi? Nu este aici, ci a în-
viat. Amintiţi-vă* cum v-a vorbit,
pe când era încă în Galileea, spu-
nând: «Fiul Omului trebuie să
fie dat în mâinile oamenilor pă-
cătoşi şi să fie răstignit şi a treia
zi să învieze»�. Şi ele şi-au* adus
aminte de cuvintele Lui. Şi*, întor-
cându-se de la mormânt, au dat de
ştire toate acestea celor unspre-

zece şi tuturor celorlalţi. Şi erau:
Maria din Magdala şi Ioana* şi
Maria, mama lui Iacov, şi cele-
lalte împreună cu ele, care ziceau
acestea către apostoli. Şi cuvin-
tele* lor păreau un basm înaintea
lor şi nu le credeau. Dar* Petru,
ridicându-se, a alergat la mormânt
şi, plecându-se, a văzutg numai
fâşiile de pânză pe jos şi a plecat
acasă, minunându-se de cele pe-
trecute.h

Şi, iată, doi* dintre ei mergeau
în aceeaşi zi spre un sat, al cărui
nume era Emaus, la şaizeci de
stadiii de Ierusalim, şi vorbeau
între ei despre toate acestea care
se petrecuseră. Şi a fost că, pe
când vorbeau ei şi discutau, Isus*
Însuşi, apropiindu-Se, mergea
împreună cu ei. Dar ochii* lor
erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.
Şi El le-a zis: �Ce sunt cuvintele
acestea pe care le schimbaţi între
voi pe când mergeţi şi sunteţi
trişti?j� Şi unul din ei, cu numele*
Cleopa, răspunzând, I-a zis: �Tu
singur eşti străin în Ierusalim
şik nu cunoşti cele petrecute în
el în zilele acestea?� Şi El le-a
spus: �Ce lucruri?� Şi ei I-au spus:
�Cele despre Isus Nazarineanull,
care* era profet puternic** în
faptă şi în cuvânt înaintea lui
Dumnezeu şi a întregului popor,
şi cum* preoţii de seamă şi mai-
marii noştri L-au dat ca să fie
condamnatm la moarte şi L-au
răstignit. Dar noi speram că El este
Acela* care va răscumpăra pe
Israel; darn, cu toate acestea, iată
că astăzi este a treia zi de când
s-au petrecut acestea. Ba încă
nişte* femei de-ale noastre ne-au
uimit: ducându-se dis-de-dimi-
neaţă la mormânt şi, negăsindu-I
trupul, au venit zicând că au vă-
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*Cap.2.25,38

*Mt. 27.59.
Mc. 15.46.

*Mt. 27.62.

*Cap. 8.2.
**Mc. 15.47.

*Mc. 16.1.
**Ex. 20.10.

*Mt. 28.2.
Mc. 16.4.
*Mc. 16.5.
Vers. 23.
*Ioan 20.12.
Fap. 1.10.

*Mt. 16.21;
17.22,23.
Mc. 8.31;
9.31.
Cap. 9.22.

*Ioan 2.22.

*Mt. 28.8.
Mc. 16.10.
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*Cap. 8.3.

*Mc. 16.11.
Vers. 25.

*Ioan 20.3,6.

*Mc. 16.12.

*Mt. 18.20.
Vers. 36.

*Ioan 20.14;
21.4.

*Ioan 19.25.

*Mt. 21.11.
Cap. 7.16.
Ioan 3.2;
4.19; 6.14.
Fap. 2.22.
**Fap. 7.22.

*Cap. 23.1.
Fap. 13.27;
13.28.

*Cap. 1.68;
2.38.
Fap. 1.6.

*Mt. 28.8.
Mc. 16.10.
Vers. 9,10.
Ioan 20.18.

24:23

 a Membru al sinedriului    b Unele ms. ad. �şi el�    c Unele ms. ad. �de asemenea�    d Sau �a doua zi după
sabat�    e Unele ms. ad. �şi altele împreună cu ele�    f Unele ms. omit �Domnului Isus�    g Lit. �vede�
h Unele ms. omit v. 12    i La aproximativ 11 km    j Sau �«...pe când mergeţi?» Şi s-au oprit abătuţi.�    k Sau
�Tu singur eşti în trecere prin Ierusalim de�    l Unele ms. �Nazareanul�    m Lit. �L-au predat condamnării�
n Unele ms. ad. �de asemenea�

Înmormântarea
lui Isus

(Mt. 27.57-61;
Mc. 15.42-47;
Ioan 19.38-42)

(24)Învierea lui
Isus

(Mt. 28.1-10;
Mc. 16.1-8;

Ioan 20.1-10)

Isus pe
drumul spre

Emaus
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zut şi o viziune de îngeri, care ·spu-
neau că El este viu. Şi unii dintre
cei care erau împreună cu noi
au* mers la mormânt şi au găsit
aşa cum au spus şi femeile, dar
pe El nu L-au văzut�. Şi El le-a
zis: �O, nepricepuţilor şi înceţi cu
inima ca să credeţi toate câte au
spus profeţii! Nu* trebuia să pă-
timească Hristosul acestea şi să
intre în gloria Sa?� Şi, începând
de la Moise* şi de la toţi** pro-
feţii, le-a explicat în toate Scrip-
turile cele despre El. Şi s-au a-
propiat de satul unde mergeau
şi El* S-a făcut că merge mai
departe. Şi ei* L-au rugat stărui-
tora, spunând: �Rămâi cu noi, pen-
tru că este spre seară şi ziua s-a
plecat�. Şi a intrat ca să rămână
împreună cu ei. Şi a fost că, pe
când stătea la masă cu ei, luând*
pâinea, a binecuvântat şi a frânt
şi le-a dat. Şi li s-au deschis ochii
şi L-au recunoscut; şi El S-a fă-
cut nevăzut dinaintea lor. Şi au
zis unul către altul: �Nu ne ardea
oare inima în noi când ne vorbea
pe drum şib când ne deschidea
Scripturile?� Şi, ridicându-se chiar
în ceasul acela, s-au întors la Ieru-
salim. Şi i-au găsit adunaţi pe cei
unsprezece şi pe cei împreună cu
ei, spunând: �Domnul a înviat
cu adevărat şi S-a arătat lui Si-
mon*�. Şi ei au istorisit cele pe-
trecute pe drum şi cum li S-a fă-
cut cunoscut la frângerea pâinii.
Şi, pe* când vorbeau ei aces-

tea, Isusb Însuşi a stat în mijlocul
lor şi ·le-a spus: �Pace vouă!�c Dar
ei, fiind înspăimântaţi şi înfricoşaţi,
credeau că văd un duh*. Şi El le-a
spus: �De ce sunteţi tulburaţi? Şi

pentru ce se ridică astfel de gân-
duri în inima voastră? Priviţi
mâinile Mele şi picioarele Mele,
că sunt Eu Însumi; atingeţi-Mă* şi
vedeţi, pentru că un duh n-are carne
şi oase, după cum Mă vedeţi pe
Mine că am�. Şi, spunând aceasta,
le-a arătat mâinile şi picioarele
Sale.d Dar, în timp ce ei încă nu*
credeau de bucurie şi se minunau,
le-a spus: �Aveţi** ceva de mân-
care aici?� Şi I-au dat o bucată de
peşte fript şi dintr-un fagure de
mieree. Şi El* a luat şi a mâncat
înaintea lorf. Şi le-a spus: �Aces-
tea* sunt cuvinteleg pe care vi le-am
spus pe când eram încă împreună
cu voi, că trebuie să fie împlinite
toate cele scrise despre Mine în
legea lui Moise şi în profeţi şi în
psalmi�. Atunci le-a* deschis min-
tea, ca să înţeleagă Scripturile.
Şi le-a spus: �Aşa* este scris şi
aşa trebuia să pătimească Hris-
tosulh şi să învieze dintre morţi a
treia zi şi să se predice în Nu-
mele Său pocăinţa şii iertarea* de
păcate la toate naţiunile**, înce-
pând de la Ierusalim. Şi voi* sun-
teţi martori ai acestor lucruri. Şi,
iată*, Eu trimit peste voi promi-
siunea Tatălui Meu; dar voi ră-
mâneţi în cetatej, până veţi fi îm-
brăcaţi cu putere de sus�.
Şi i-a condus până* spre

Betania şi, ridicându-Şi mâinile,
i-a binecuvântat. Şi a fost că,
pe când îi binecuvânta El, a fost*
despărţit de ei şi a fost ridicat la
cerk. Şi ei, după ce I s-au închi-
nat, s-au întors la Ierusalim cu
mare bucurie. Şi erau mereu* în
templul, lăudândm şi binecu-
vântând pe Dumnezeu. Aminn.
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*Vers. 12.

*Fap. 17.3.
1 Pet. 1.11.

*Gen. 3.15;
22.18; 26.4;
49.10.
Num. 21.9.
Deut. 18.15.
**Ps.16.9,10;
22; 132.11.
Is. 7.14; 9.6;
40.10,11;
50.6; 53.
Ier. 23.5;
33.14,15.
Ezec. 34.23;
37.25.
Dan. 9.24.
Mica 7.20.
Mal. 3.1; 4.2.
*Gen. 32.26;
42.7.
Mc. 6.48.
*Gen. 19.3.
Fap. 16.15.
*Mt. 14.19.

*1 Cor. 15.5.

*1 Cor. 15.5.
*Mc. 6.49.

*Ioan 20.20;
20.27.

*Gen. 45.26.
**Ioan 21.5.

*Fap. 10.41.
*Mt. 16.21;
17.22; 20.18.
Mc. 8.31.
Cap. 9.22;
18.31.
Vers. 6.
*Fap.16.14.
*Ps. 22.
Is. 50.6; 53.2
Fap. 17.3.
*Dan. 9.24.
Fap.13.38,46
1 Ioan 2.12.
**Ps. 22.27.
Is. 48.6,22.
Ier. 31.34.
Osea 2.23.
Mica 4.2.
Mal. 1.11.
Fap. 2.38.
*Ioan 15.27.
Fap. 1.8,22;
2.32; 3.15.
*Is. 44.3.
Ioel 2.28.
Ioan 14.16;
14.26; 15.26;
16.7.
Fap. 1.4; 2.1.

*Fap. 1.12.
*2 Împ. 2.11.
Ioan 20.17.
Ef. 4.8.

*Fap. 2.46;
5.42.

Isus Se arată
ucenicilor

(Mc. 16.14;
Ioan 20.19-23)

Înălţarea lui
Isus

(Mc. 16.19;
Fap. 1.9-11)

a Lit. �L-au constrâns�    b Unele ms. omit    c Unele ms. omit  �şi le spune: «Pace vouă!»�    d Unele ms.
omit  v.40    e Unele ms. omit �şi dintr-un fagure  de miere�    f Sau �a luat înaintea lor şi a mâncat�    g Unele
ms. ad. �Mele�    h Unele ms. �aşa este scris, că Hristosul să pătimească�    i Unele ms. �spre�    j Unele
ms. �în cetatea Ierusalimului�    k Unele ms. omit �şi a fost ridicat la cer�    l Gr. �hieron�    m Unele ms. omit
�lăudând şi�; alte ms. omit �şi binecuvântând�    n Unele ms. omit �Amin�
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La început era* Cuvântul şi
Cuvântul era cu** Dumnezeu şi�
Cuvântul era Dumnezeua��.
Acesta era la început cu Dum-
nezeu. Toate* au fost făcuteb prin
El, şi fără El n-a fost făcut ni-
mic din ce a fost făcut.

În El* era viaţa şi** viaţa era
lumina oamenilor. Şi lumina* lu-
minează în întuneric şi întuneri-
cul n-a cuprins-o.

A fost* un om trimis de la
Dumnezeu; numele lui era Ioan.
Acesta* a venit spre mărturie, ca
să mărturisească despre lumină,
ca toţi să creadă prin el.  Nu era
el lumina, ci a venit ca să mărtu-
risească despre lumină. Lumina*
adevărată era aceea care, venind
în lume**, lumineazăc pe orice
omd. El era în lume şi lumea prin
El a fost făcută şi lumea nu L-a
cunoscut. A venit* la ai Săie şi ai
Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor
care* L-au primit, le-a dat dreptul
să fief copii ai lui Dumnezeu: celor
care cred în Numele Lui, care au
fost născuţi* nu din sânge, nici
din voia cărnii, nici din voia omu-
luig, ci din Dumnezeu.
Şi* Cuvântul S-a făcut car-

ne** şi a� locuith printre noi (şi
noi am�� privit gloria Lui, glorie
ca a Singuruluii de la Tatăl), plin
de har*� şi de adevăr; (Ioan* ·a
mărturisit despre El şi  a strigat,
spunând: �Acesta era Cel despre
care am zis: «Cel** care vine

EVANGHELIA  DUPĂ  IOAN
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*Pr. 8.22,23.
Col. 1.17.
1 Ioan 1.1.
Apoc. 1.2;
19.13.
**Pr. 8.30.
Cap. 17.5.
1 Ioan 1.2.
�Filip. 2.6.
1 Ioan 5.7.
��Gen. 1.1.
*Ps. 33.6.
Vers. 10.
Ef. 3.9.
Col. 1.16.
Ev. 1.2.
Apoc. 4.11.
*Cap. 5.26.
1 Ioan 5.11.
**Cap. 8.12;
9.5;12.35,46.
*Cap. 3.19.
*Mal. 3.1.
Mt. 3.1.
Lc. 3.2.
Vers. 33.
*Fap. 19.4.
*Vers. 4.
Is. 49.6.
1 Ioan 2.8.
**Vers. 3.
Ev. 1.2; 11.3.
*Lc. 19.14.
Fap. 3.26;
13.46.
*Is. 56.5.
Rom. 8.15.
Gal. 3.26.
2 Pet. 1.4.
1 Ioan 3.1.
*Cap. 3.5.
Iac. 1.18.
1 Pet. 1.23.
*Mt. 1.16,20.
Lc. 1.31,35;
2.7.
1 Tim. 3.16.
**Rom. 1.3.
Gal. 4.4.
�Ev. 2.11;
2.14,16,17.
��Is. 40.5.
Mt. 17.2.
Cap. 2.11;
11.40.
2 Pet. 1.17.
*�Col. 1.19;
2.3,9.
*Vers. 32.
Cap. 3.32;
5.33.
**Mt. 3.11.
Mc. 1.7.
Lc. 3.16.
Vers. 27,30.
Cap. 3.13.
�Cap. 8.58.
Col. 1.17.

*Cap. 3.34.
Ef. 1.6-8.
Col. 1.19;
2.9,10.
*Ex. 20.1.
Deut. 4.44;
5.1; 33.4.
**Rom.3.24;
5.21; 6.14.
�Cap. 8.32;
14.6.
*Ex. 33.20.
Deut. 4.12.
Mt. 11.27.
Lc. 10.22.
Cap. 6.46.
1 Tim. 1.17;
6.16.
1 Ioan 4.12;
4.20.
**Cap. 3.16;
3.18.
1 Ioan 4.9.

*Cap. 5.33.
*Lc. 3.15.
Cap. 3.28.
Fap. 13.25.
*Mal. 4.5.
Mt. 17.10.
**Deut.18.15;
18.18.
*Mt. 3.3.
Mc. 1.3.
Lc. 3.4.
Cap. 3.28.
**Is. 40.3.

*Mt. 3.11.

*Fap.19.4.

*Jud. 7.24.
Cap. 10.40.

a Unele ms. �Dumnezeu era Cuvântul�    b Sau �au luat fiinţă�    c Sau �îşi
răspândeşte lumina peste�, �este lumină pentru�    d Sau �care luminează pe orice
om, venind în lume�    e Sau �la ale Sale�    f Sau �autoritatea să ia acel loc, de�
g Cuvântul grecesc înseamnă şi �om� şi �bărbat�    h Lit. �Şi-a ridicat cort�
i Unic de acest fel    j Are întâietate faţă de mine    k Unele ms. �Şi�    l Lit. �a
venit� (singular), având sensul că harul şi adevărul, care existau mai înainte,
în Dumnezeu, sunt identificate cu o singură persoană, Isus Hristos, care a
venit în lume    m Arată locul sau starea    n Lit. �Atunci ce?�    o Unele ms. �Şi
cei care fuseseră trimişi erau�    p Lit. �în�  q Unele ms. ad. �Dar�, iar la începutul
v.27 ad. �Acesta este�    r Şi-a luat locul şi stă    s Unele ms. ad. �care este
înaintea mea� (care are întâietate faţă de mine)    t Unele ms. �Betabara�

1Întruparea
Cuvântului

după mine este înaintea meaj,
pentru că� era mai înainte de
mine»�.) Pentru căk noi toţi am
primit din plinătatea* Lui, şi har
peste har; pentru că legea* a fost
dată prin Moise; harul** şi ade-
vărul� au venitl prin Isus Hristos.
Nimeni* nu L-a văzut vreodată
pe Dumnezeu; singurul** Fiu,
care este în sânulm Tatălui, Acela
L-a făcut cunoscut.
Şi aceasta este mărturia* lui

Ioan, când iudeii au trimis din Ie-
rusalim preoţi şi leviţi, ca să-l
întrebe: �Tu cine eşti?� Şi a măr-
turisit* şi n-a tăgăduit, şi a măr-
turisit: �Nu sunt eu Hristosul�. Şi
ei l-au întrebat: �Atunci cinen eşti?
Eşti tu Ilie*?� Şi el ·a spus: �Nu
sunt!� �Eşti tu profetul**?� Şi a
răspuns: �Nu!� I-au spus deci:
�Cine eşti? Ca să dăm un răspuns
celor care ne-au trimis. Ce spui
despre tine însuţi?� El a* spus:
�Eu sunt glas al unuia care strigă
în pustiu: «Neteziţi calea Dom-
nului», după cum a** spus profe-
tul Isaia�. Şi ei erau trimişio din-
tre farisei. Şi l-au întrebat şi i-au
spus: �Atunci de ce botezi, dacă tu
nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici pro-
fetul?� Ioan le-a răspuns, zicând:
�Eu* botez cup apă. qÎn mijlocul
vostru ester Unul pe care voi nu-L
cunoaşteţi, Cel* care vine după
mines, căruia eu nu sunt vrednic
să-I dezleg cureaua sandalei�.
Acestea se petreceau în Betaniat*,

Mărturia
lui Ioan

Botezătorul
(Mt. 3.1-12;
Mc. 1.1-8;
Lc. 3.1-18)
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lui Iona; tu* vei fi numit Chifa�
(care se traduce: Piatrăk).

A doua zi, Ell a vrut să mear-
gă în Galileea; şi Isush ·l-a găsit
pe Filip* şi ·i-a spus: �Urmea-
ză-Mă�. Şi Filip era din Betsaida,
din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
Filip ·l-a găsit pe Natanael* şi ·i-a
spus: �Noi L-am găsit pe Acela
despre care au scris Moise** în
lege şi profeţii�: pe Isus, fiul lui
Iosif, care este din Nazaret���. Şi
Natanael i-a spus: �Poate fi ceva
bun din Nazaret*?� Filip ·i-a spus:
�Vino şi vezi!� Isus l-a văzut pe
Natanael venind spre El şi ·a spus
despre el: �Iată*, cu adevărat, un
israelit în care nu este viclenie�.
Natanael ·I-a spus: �De unde mă
cunoşti?� Isus a răspuns şi i-a zis:
�Înainte ca Filip să te cheme,
te-am văzut, când erai sub smo-
chin�. Natanael a răspuns şi I-a
zism: �Rabi, Tu eşti Fiul* lui Dum-
nezeu, Tu eşti Împăratul** lui
Israel!� Isus a răspuns şi i-a zis:
�Pentru că ţi-am spus: «Te-am
văzut sub smochin», crezi? Lu-
cruri mai mari decât acestea vei
vedea�. Şi El ·i-a spus: �Adevă-
rat, adevărat vă spun, că de acumn*
veţi vedea cerul deschis şi pe în-
gerii lui Dumnezeu urcând şi co-
borând peste Fiul Omului�.
Şi a treia zi a avut loc o nuntă

în Cana* din Galileea şi mama
lui Isus era acolo. Şi au fost invi-
taţi şi Isus şi ucenicii Săi la nun-
tă. Şi, sfârşindu-se vinul, mama
lui Isus ·I-a zis: �Nu au vin�. Isus
·i-a spus: �Ce* am Eu a face cu
tine, femeie**? N-a� sosit încă cea-
sul Meu�. Mama Sa ·a spus slu-
jitorilor: �Orice vă va zice, faceţi!�
Şi erau acolo şase vase de piatră
pentru apă, puse pentru* curăţireao

iudeilor, încăpând în fiecare
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dincolo de Iordan, unde boteza
Ioan.

A doua zi, ela ·L-a văzut pe
Isus venind la el şi ·a spus: �Iată
Mielul* lui Dumnezeu, Cel care**
ridică păcatul lumii! Acesta este
Cel despre care spuneam eu:
«După mine vine un Om care este
înaintea meab, pentru că era mai
înainte de mine». Şi eu nu-L
ştiam, dar ca El să fie arătat lui
Israel, de aceea* am venit eu,
botezând cuc apă�. Şi Ioan* a
mărturisit, spunând: �Am văzut
Duhul coborând, din cer, ca un
porumbel şi a rămas peste El. Şi
eu nu-L ştiam; dar Cel care m-a
trimis să botez cuc apă, Acela
mi-a spus: «Cel peste care vei ve-
dea Duhul coborând şi rămânând
peste El, Acesta este Cel* care
botează cud Duh Sfânt». Şi eu am
văzut şi am mărturisit că Acesta
este Fiul lui Dumnezeu�.

A doua zi, Ioan stătea  din
noue cuf doi dintre ucenicii lui.
Şi, privind la Isus, care umbla, ·a
spus: �Iată Mielul lui Dumnezeu!�
Şi cei doi ucenici l-au auzit
vorbind şi L-au urmat pe Isus. Iar
Isus, întorcându-Se şi văzându-i
că-L urmează, ·le-a spus: �Ce
căutaţi?� Şi ei I-au spus: �Rabi
(care, tradus, înseamnă: Învă-
ţătorule), unde locuieşti?� El ·le-a
spus: �Veniţi şi vedeţig�. Au ve-
nit decih şi au văzut unde ·locuia;
şi au rămas la El în ziua aceea.
iEra pe la ceasul al zecelea. An-
drei*, fratele lui Simon Petru, era
unul dintre cei doi care auziseră de
la Ioan şi L-au urmat. Acesta ·l-a
găsit întâi pe fratele său, Simon, şi
·i-a spus: �Noi L-am găsit pe Me-
sia� (care, tradus, înseamnă: Hris-
tosj ). Şi l-a dus la Isus. iIsus, privin-
du-l, a spus: �Tu eşti Simon, fiul

*Ex. 12.3.
Is. 53.7.
Fap. 8.32.
1 Pet. 1.19.
Apoc. 5.6.
**Is. 53.11.
1 Cor. 15.3.
Gal. 1.4.
Ev. 1.3;2.17;
9.28.
1 Pet. 2.24;
3.18.
1 Ioan 2.2;
3.5; 4.10.
Apoc. 1.5.
*Mal. 3.1.
Mt. 3.6.
Lc. 1.17,76;
1.77; 3.3,4.
*Mt. 3.16.
Mc. 1.10.
Lc. 3.22.
Cap. 5.32.
*Mt. 3.11.
Fap. 1.5;2.4;
10.44; 19.6.

*Mt. 4.18.
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Mielul lui
Dumnezeu

(Mt. 3.13-17;
Mc. 1.9-11;
Lc. 3.21-22)

*Mt. 16.18.

*Cap. 12.21.

*Cap. 21.2.
**Gen. 3.15;
49.10.
Deut. 18.18.
Lc. 24.27.
�Is. 4.2;
7.14; 9.6;
53.2.
Mica 5.2.
Zah. 6.12;
9.9.
��Mt. 2.23.
Lc. 2.4.
*Cap. 7.41;
7.42,52.
*Ps. 32.2;
73.1.
Cap. 8.39.
Rom. 2.28;
2.29; 9.6.

*Mt. 14.33.
**Mt. 21.5;
27.11,42.
Cap. 18.37;
19.3.

*Gen. 28.12.
Mt. 4.11.
Lc. 2.9,13;
22.43; 24.4.
Fap. 1.10.

*Ios. 19.28.

*2Sam.16.10;
19.22.
**Cap. 19.26
�Cap. 7.6.

*Mc. 7.3.

a Unele ms. �Ioan�    b Are întâietate faţă de mine    c Lit. �în�    d Lit. �în�, cu sensul de �în puterea Duhului
Sfânt�, având natura sau caracterul Duhului Sfânt    e  Sau �Tot  a doua zi, Ioan stătea�    f  Lit. �şi�
g Unele ms. �veţi vedea�    h Unele ms. omit    i Unele ms. ad. �Şi�    j Unele ms. �Hristosul�, Unsul    k Sau
�Petru�    l Unele ms. �Isus�    m Unele ms. �I-a răspuns şi a zis�; alte ms. �a răspuns şi a zis�; alte ms. �a
răspuns şi zice�; alte ms. �I-a răspuns�    n Unele ms. omit �de acum�    o Potrivit obiceiului curăţirii

1:29

Nunta din
Cana

2

Chemarea
primilor
ucenici
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câte două sau trei măsuria. Isus
·le-a spus: �Umpleţi vasele cu
apă�. Şi le-au umplut până sus. Şi
·le-a spus: �Scoateţi acum şi du-
ceţi mai-marelui mesei�. Şi au
dus. Iar când a gustat mai-marele
mesei apa* făcută vin şi nu ştia
de unde este (dar slujitorii care
scoseseră apa ştiau), mai-marele
mesei ·l-a chemat pe mire şi ·i-a
spus: �Orice om pune întâi vinul
cel bun; şi, după ce au băut bine,
atunci pune pe cel mai puţin bun;
tu ai ţinut vinul cel bun până
acum�. Acest început al semnelor
l-a făcut Isus în Cana din Galileea
şi Şi-a* arătat gloria; şi ucenicii
Săi au crezut în El. După aceasta
a coborât la Capernaum, El şi
mama Sa şi fraţii* Săi şi ucenicii
Săi; şi acolo au rămas nu multe zile.
Şi Paştele* iudeilor era aproa-

pe; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
Şi i-a găsit* în templub pe cei care
vindeau boi şi oi şi porumbei şi
pe schimbătorii de bani şezând.
Şi, făcând un bici din frânghii,
i-a scos pe toţi afară din templu,
şi oile şi boii; şi a vărsat banii
schimbătorilor şi a răsturnat me-
sele, şi celor care vindeau po-
rumbei le-a spus: �Luaţi acestea
de aici; nu faceţi din casa* Tată-
lui Meu casă de negustorie!� Şic

ucenicii Săi şi-au amintit că este
scris: �Râvna* casei Tale Mă
mistuied�. Iudeii deci au răspuns
şi I-au zis: �Ce* semn ne arăţi că
faci acestea?� Isus a răspuns şi
le-a zis: �Dărâmaţi* templul
acestae şi în trei zile îl voi ridica�.
Iudeii deci au spus: �În patruzeci
şi şase de ani a fost zidit templule

acesta, şi Tu îl vei ridica în trei
zile?� Dar El vorbea despre*
templule trupului Său. Deci, când
a înviat dintre morţi, ucenicii Săi
şi-au* amintit că lec spusese
aceasta şi au crezut Scrip-

tura şi cuvântul pe care îl spusese
Isus.
Şi, când era în Ierusalim, la

Paşti, la sărbătoare, mulţi au
crezut în Numele Lui, privind
semnele pe care le făcea El. Dar
Isus Însuşi nu Se încredea în ei,
pentru că îi cunoştea pe toţi şi
pentru că nu avea nevoie să-I
mărturisească cineva despre om,
fiindcă El* Însuşi cunoştea ce
era în om.

Dar era un om dintre farisei,
cu numele Nicodim, un mai-mare
al iudeilor. Acesta* a venit la Elf

noaptea şi I-a spus: �Rabi, ştim
că ai venit Învăţător de la Dum-
nezeu, pentru că nimeni** nu poa-
te face aceste semne pe care le faci
Tu, dacă nu este� Dumnezeu cu
el�. Isus a răspuns şi i-a zis: �Ade-
vărat, adevărat îţi spun: Dacă*
cineva nu este născut din noug,
nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu�. Nicodim ·i-a zis:
�Cum poate un om să se nască,
fiind bătrân? poate el să intre a
doua oară în pântecele mamei sale
şi să se nască?� Isus a răspuns:
�Adevărat, adevărat îţi spun:
dacă* cineva nu este născut din
apă şi din Duh, nu poate intra în
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este
născut din carne este carne şi ce
este născut din Duhul este duh.
Nu te mira că ţi-am spus: «Trebuie
să fiţi născuţi din noug». Vântul*
suflă încotro vrea şi-i auzi vuie-
tul, dar nu ştii de unde vine şi unde
se duce: aşa este oricineh este năs-
cut din Duhul�. Nicodim a răspuns
şi I-a zis: �Cum* pot fi acestea?�
Isus a răspuns şi i-a zis: �Tu eşti
învăţătorul lui Israel şi nu cunoşti
aceste lucruri? Adevărat*, adevă-
rat îţi spun: noi vorbim ce ştim şi
mărturisim ce am văzut, şi voi**
nu primiţi mărturia noastră. Dacă
v-am spus cele pământeşti şi nu
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*Cap. 4.46.

*Cap. 1.14.

*Mt. 12.46.

*Ex. 12.14.
Deut.16.1,16.
Cap. 5.1;6.4;
11.55.
*Mt. 21.12.
Mc. 11.15.
Lc. 19.45.

*Lc. 2.49.

*Ps. 69.9.

*Mt. 12.38.
Cap. 6.30.

*Mt. 26.61;
27.40.
Mc. 14.58;
15.29.

*Col. 2.9.
Ev. 8.2.
1 Cor. 3.16;
6.19.
2 Cor. 6.16.
*Lc. 24.8.

*1 Sam.16.7.
1 Cr. 28.9.
Mt. 9.4.
Mc. 2.8.
Cap. 6.64;
16.30.
Fap. 1.24.
Apoc. 2.23.

*Cap. 7.50;
19.39.
**Cap. 9.16;
9.33.
Fap. 2.22.
�Fap. 10.38.

*Cap. 1.13.
Gal. 6.15.
Tit 3.5.
Iac. 1.18.
1 Pet. 1.23.
1 Ioan 3.9.

*Mc. 16.16.
Fap. 2.38.

*Ecl. 11.5.
1 Cor. 2.11.

*Cap. 6.52;
6.60.

*Mt. 11.27.
Cap. 1.18;
7.16; 8.28;
12.49; 14.24.
**Vers. 32.

3:12

Curăţirea
templului

a O măsură avea aproximativ 39 de litri    b Gr. �hieron�, ansamblul curţilor şi al clădirilor templului
c Unele ms. omit    d Unele ms. �M-a mistuit�    e Gr. �naos�, templul propriu-zis    f Unele ms. �Isus�    g Sau
�de sus� (ca în v. 31), dintr-un izvor nou de viaţă, de la început (vezi Lc.1.3)    h Lit. �oricine care�

Isus la
Ierusalim

Isus şi
Nicodim

3
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credeţi, cum veţi crede dacă vă
voi spune cele cereşti? Şi nimeni*
nu s-a suit în cer, decât Cel care
a coborât din cer, Fiul Omului,
care este în cer. Şi*, cum a înălţat
Moise şarpele în pustiu, aşa tre-
buie** să fie înălţat Fiul Omu-
lui, pentru ca oricinea crede în El
să nu piară, cib să aibă viaţă*
eternă. Pentru că* atât de multc a
iubit Dumnezeu lumea, încât L-a
dat pe singuruld Său Fiu, pentru
ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţă eternă. Pentru că
Dumnezeu nu* L-a trimis pe Fiul
Său în lume ca să judece lumea,
ci ca lumea să fie mântuită prin
El. Cel care* crede în El nu este
judecat; dar cel care nu crede a şi
fost judecat, pentru că nu a crezut
în Numele singuruluid Fiu al lui
Dumnezeu. Şi aceasta este ju-
decata: că* lumina a venit în lume
şi oamenii au iubit mai mult întu-
nericul decât lumina, pentru că fap-
tele lor erau rele. Pentru că ori-
cine* face răue urăşte lumina şi nu
vine la lumină, pentru ca faptele
lui să nu fie condamnate. Dar cel
care practică adevărul vine la lu-
mină, ca faptele lui să  se arate, pen-
tru că sunt lucrate în Dumnezeu�.

După acestea, Isus şi ucenicii
Săi au venit în ţinutul Iudeii; şi
acolo stătea cu ei şi boteza*.
Şi boteza şi Ioan în Enon, aproape
de Salim*, pentru că erau multe
ape acolo; şi** veneau şi erau
botezaţi, pentru că* Ioan nu fusese
încă aruncat în închisoare. Dar a
fost o discuţie a ucenicilor lui
Ioan cu un iudeuf, despre curăţire.
Şi au venit la Ioan şi i-au spus:
�Rabi, Cel care era cu tine dincolo
de Iordan, despre* care ai măr-
turisit tu, iată, Acesta botează
şi toţi vin la El�. Ioan a răspuns şi
a zis: �Un om* nu poate primi

nimic, dacă nu-i este dat din cer.
Voi înşivă îmi sunteţi martori că
am spus: «Nu* sunt eu Hristosul»,
ci: «Sunt** trimis înaintea Lui».
Cine* are mireasa este mire; iar
prietenul** mirelui, care stă şi-l
ascultă, se bucură foarte multg

de glasul mirelui. Deci această
bucurie a mea este împlinită.
El trebuie să crească, iar eu să
mă micşorez. Cine* vine de sus
este** mai presus de toţi. Cine�
este de peh pământi, de peh pământ
este şi de peh pământ vorbeşte.
Cine�� vine din cer este mai pre-
sus de toţi şij, ceea ce* a văzut şi
a auzit, aceea mărturiseşte; şi ni-
meni nu primeşte mărturia Lui.
Cine a primitk mărturia Sa a pe-
cetluit* că Dumnezeu este adevărat.
Pentru că* Acela pe care L-a trimis
Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui
Dumnezeu, pentru că Dumnezeul

nu dă Duhul cu** măsură.
Tatăl* iubeşte pe Fiul şi a dat

toate în mâna Lui. Cine* crede în
Fiul are viaţă eternă; şi cine nu se
supune Fiuluim nu va vedea viaţa,
ci mânia lui Dumnezeu rămâne
peste el�.

Deci, când a cunoscut Domnul
că fariseii au auzit că Isus face şi
botează* mai mulţi ucenici decât
Ioan (deşi Isus nu boteza El Însuşi,
ci ucenicii Săi), a părăsit Iudeea
şi a mers din noun în Galileea.
Şi trebuia ca El să treacă prin
Samaria. ·A venit deci la o cetate
a Samariei, numită Sihar, aproa-
pe de ogorul pe* care Iacov l-a dat
lui Iosif, fiul său. Şi acolo era
izvorul lui Iacov. Isus deci, fiind
obosit de călătorie, S-a aşezat
astfel lângă izvor. Era pe la ceasul
al şaselea. ·A venit o femeie din
Samaria să scoată apă. Isus ·i-a
spus: �Dă-Mi să beau� (pentru
că ucenicii Săi plecaseră în ceta-
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*Pr. 30.4.
Cap. 6.33,38;
6.51,62;
16.28.
Fap. 2.34.
1 Cor. 15.47.
Ef. 4.9,10.
*Num. 21.9.
**Cap. 8.28;
12.32.
*Cap. 6.47.

*Rom. 5.8.
1 Ioan 4.9.

*Lc. 9.55.
Cap. 5.45;
8.15; 12.47.
1 Ioan 4.14.

*Cap. 5.14;
6.40,47;
20.31.

*Cap. 1.4;
1.9-11; 8.12.

*Iov 24.13;
24.17.
Ef. 5.13.

*Cap. 4.2.
*1 Sam. 9.4.
**Mt. 3.5,6.
*Mt. 14.2.

*Cap. 1.7,15;
1.27,34.

*1 Cor. 4.7.
Ev. 5.4.
Iac. 1.17.

*Cap. 1.20;
1.27.
**Mal. 3.1.
Mc. 1.2.
Lc. 1.17.
*Mt. 22.2.
2 Cor. 11.2.
Ef. 5.25,27.
Apoc. 21.9.
**Cânt. 5.1.

*Cap. 8.23.
**Mt. 28.18.
Cap. 1.15,27.
Rom. 9.5.
�1Cor. 15.47
��Cap. 6.33.
1 Cor. 15.27.
Ef. 1.21.
Filip. 2.9.
*Vers. 11.
Cap. 8.26;
15.15.
*Rom. 3.4.
1 Ioan 5.10.
*Cap. 7.16.
**Cap. 1.16.

*Mt. 11.27;
28.18.
Lc. 10.22.
Cap. 5.20,22;
13.3; 17.2.
Ev. 2.8.
*Hab. 2.4.
Cap. 1.12;
6.47.
Rom. 1.17.
1 Ioan 5.10.

*Cap. 3.22;
3.26.

*Gen. 33.19;
48.22.
Ios. 24.32.

3:13

O altă
mărturie a

lui Ioan
Botezătorul

a Lit. �oricine care�, expresie des întâlnită în Evanghelia după Ioan    b Multe ms. omit �să nu piară, ci�
c Lit. �Pentru că aşa�    d Unic de acest fel    e Lit. �rele�    f Unele ms. �cu nişte iudei�    g Lit. �se bucură
cu bucurie�    h Lit. �din�    i Sau �îşi are originea din pământ�    j Unele ms. omit    k Sau �primeşte�    l Unele
ms. �El�    m Sau �nu crede în Fiul�    n Unele ms. omit �din nou�

4 Isus în
Samaria
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te ca să cumpere de mâncare).
Femeia samariteancă ·I-a spus
deci: �Cum, Tu, iudeu fiind, ceri
să bei de la mine, care sunt fe-
meie samariteancă?� pentru că iu-
deii* nu au relaţii cu samaritenii.
Isus a răspuns şi i-a zis: �Dacă ai
fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu
şi Cine este Cel care-ţi zice:
«Dă-Mi să beau!», tu ai fi cerut
de la El şi ţi-ar fi dat apă* vie�.
Femeia ·I-a spus: �Doamnea, nu
ai cu ce să scoţi şi fântâna este
adâncă; de unde ai deci apa cea
vie? Eşti Tu mai mare decât pă-
rintele nostru Iacov, care ne-a dat
fântâna şi a băut din ea el însuşi
şi fiii lui şi vitele lui?� Isus a răs-
puns şi i-a zis: �Oricineb bea din
apa aceasta va înseta din nou; dar
cine* va bea din apa pe care i-o
voi da Eu nicidecum nu va înseta
niciodată, ci apa pe care i-o voi
da Eu va** deveni în el izvor de
apă, ţâşnind spre viaţă eternă�.
Femeia ·I-a zis*: �Doamnea, dă-mi
această apă, ca să nu mai însetez
şi nici să nu mai vin aici să scot�.
Isusc ·i-a spus: �Mergi, cheamă-l pe
bărbatul tău şi vino aici�. Femeia a
răspuns şi a zis: �Nu am bărbat�.
Isus ·i-a spus: �Bine ai zis: «Nu
am bărbat», pentru că cinci băr-
baţi ai avut şi acela pe care-l ai
acum nu-ţi este bărbat. Aceasta ai
spus adevărat�. Femeia ·I-a spus:
�Doamnea, văd* că Tu eşti profet.
Părinţii noştri s-au închinat pe
muntele* acesta şi voi spuneţi că
în Ierusalim** este locul unde
trebuie să se închine oamenii�.
Isus ·i-a spus: �Femeie, crede-Mă,
vine un ceas când* nici pe mun-
tele acesta, nici în Ierusalim nu
vă veţi închina Tatălui. Voi vă
închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi
ne închinăm la ce ştim, pentru
că** mântuirea este de lad iudei.
Dar vine un ceas, şi acum este,
când adevăraţii închinători se

vor închina Tatălui în duh* şi**
în adevăr; pentru că şi Tatăl cau-
tă astfel de închinători ai Lui.
Dumnezeu* este Duh şi cei care I
se închină trebuie să I se închine
în duh şi în adevăr�. Femeia ·I-a
spus: �Ştiu că vine Mesia, care Se
numeşte Hristos; când va veni Ele,
ne va spune toate�. Isus ·i-a spus:
�Eu* sunt, Cel care vorbesc cu
tine�. Şi atuncif au venit uce-
nicii Săi şi se mirau că vorbea cu
o femeie. Totuşi nici unul n-a
spus: �Ce cauţi?� sau: �De ce vor-
beşti cu ea?� Atunci femeia şi-a
lăsat vasul de apă şi a plecat în
cetate şi ·le-a spus oamenilor: �Ve-
niţi să vedeţi un Om care mi-a
spus toate câte am făcut: nu cumva
Acesta este Hristosul?� Ei au ie-
şitg din cetate şi veneau spre El.
Darh, între timp, ucenicii Îl ru-
gau, spunând: �Rabi, mănâncă!�
Dar El le-a spus: �Eu am de
mâncat o mâncare pe care voi nu
o cunoaşteţi�. Ucenicii spuneau
deci unii altora: �Nu cumva
I-a adus cineva să mănânce?�
Isus ·le-a spus: �Mâncarea* Mea
este să fac voia Celui care M-a
trimis şi să sfârşesci lucrarea Lui.
Nu spuneţi voi că mai sunt patru
luni şi vine secerişul? Iată, Eu vă
spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi
ogoarele, că* sunt deja albe pen-
tru seceriş. jSecerătorul* primeşte
plată şi adună rod spre viaţă
eternă, pentru ca şi semănătorul
şi secerătorul să se bucure îm-
preună. Pentru că în aceasta este
adevăratk cuvântul: «Unul este se-
mănătorul şi altul secerătorul».
Eu v-am trimis să seceraţi ceea
ce nu voi aţi muncit; alţii au mun-
cit, şi voi aţi intrat în munca lor�.

Dar mulţi dintre samaritenii
din cetatea aceea au crezut în El,
datorită cuvântului femeii care
mărturisea: �Mi-a spus toate câte
am făcut�. Deci, când au venit
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*Cap. 6.35;
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*Cap. 6.34;
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24.19.
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12.11.
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2 Cr. 7.12.
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a Sau �Domnule�    b Lit. �oricine care�    c Unele ms. �El�    d Sau �din�    e Sau �Acela�    f Lit. �Şi la aceasta�
g Unele ms. ad. �deci�    h Unele ms. omit    i Sau �să împlinesc�    j Unele ms. ad. �Şi�    k Unele ms. �adeverit�
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samaritenii la El, L-au rugat să
rămână cu ei; şi El a rămas acolo
două zile. Şi mult mai mulţi au
crezut datorită cuvântului Său;
şi-i spuneau femeii: �Nu numai
datorită spuselor tale credem, ci
pentru că noi înşine* am auzit şi
ştim că Acesta este cu adevărat
Mântuitorul lumiia�.

Dar, după cele două zile, El a
ieşit de acolo şi a plecatb în
Galileea, pentru că* Isus Însuşi
mărturisea că un profet nu este
onorat în patria lui. Când a venit
deci în Galileea, L-au primit
galileenii, cei care văzuseră* tot
ce făcuse în Ierusalim în timpul
sărbătorii; pentru că** şi ei ve-
niseră la sărbătoare.

Elc a venit deci din nou în
Cana Galileii, unde* făcuse apa
vin. Şi era un slujitor împărătesc,
al cărui fiu era bolnav, în Ca-
pernaum. Eld, auzind că Isus ve-
nise din Iudeea în Galileea, a mers
la El şi L-a rugat să coboare şi
să-l vindece pe fiul său, pentru că
era pe moarte. Isus deci ·i-a zis:
�Dacă* nu vedeţi semne şi minuni,
nicidecum nu credeţi!� Slujitorul
împărătesc ·I-a zis: �Doamnee,
coboară mai înainte de a muri
copilul meu�. Isus ·i-a spus:
�Mergi, fiul tău trăieşte�. Şif omul
a crezut cuvântul pe care i l-a spus
Isus şi a plecat. Dar deja, pe când
cobora el, robiig luif l-au în-
tâmpinat şi i-au adus vestea,
spunând: �Fiul tăuh trăieşte�.
El căuta deci să afle de la ei cea-
sul în care i-a fost mai bine. Şi
ei i-au spus: �Ieri, la ceasul al
şaptelea, l-a lăsat febra�. Ta-
tăl a cunoscut deci că în cea-
sul acela Isus îi spusese:
�Fiul tău trăieşte�. Şi a crezut,
el şi toată casa lui. Din nou, Isus a

făcut acest al doilea semn, venind
din Iudeea în Galileea.

După acestea* era o sărbă-
toare a iudeilor şi Isus S-a suit
la Ierusalim. Şi este în Ierusalim,
lângă Poarta* Oilor, o scăl-
dătoare, numită în evreieşte
Betesdai, având cinci pridvoare.
În acestea zăceau o mulţimej de
bolnavi, orbi, şchiopi, para-
lizaţik, aşteptând mişcarea apeil.
Pentru că un îngerm cobora
câteodată în scăldătoare şi tul-
bura apa. Deci cine intra cel
dintâi după tulburarea apei se
făcea sănătos, orice boală ar fi
avut. Dar era un om acolo, care
era în suferinţăn de treizeci şi opt
de ani. Isus, văzându-l zăcând şi
ştiind că era deja de mult timp
aşa ,  ·i-a spus: �Vrei să  fii
sănătos?� Bolnavul I-a răspuns:
�Doamnee, nu am pe nimenio ca
să mă arunce în scăldătoare când
se tulbură apa; şi, până când vin
eu, coboară altul înaintea mea�.
Isus ·i-a spus: �Ridică-te*, ia-ţi
patul şi umblă�. Şi îndatăf omul
s-a făcut sănătos şi şi-a luat
patul şi umbla. Şi ziua aceea
era* sabat. Deci iudeii îi spuneau
celui vindecat: �Este sabat,
nu-ţi* este permis să-ţi  iei
patul�. El le-a răspuns: �Cel
care m-a făcut sănătos, Elp mi-a
spus: «Ia-ţi patul şi umblă»�. Ei
l-au întrebatq: �Cine este Omul
care ţi-a spus: «Ia-ţi patul şi
umblăr»?� Dar cel vindecat nu
ştia cine este, pentru că Isus Se
retrăsese, fiind mulţime în acel
loc. După acestea, Isus ·l-a găsit
în templus şi i-a spus: �Iată, te-ai
făcut sănătos; nu* mai păcătui,
ca să nu ţi se întâmple ceva mai
rău!� Omul a plecat şi le-a spus
iudeilor că Isus este Cel care l-a
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*Cap. 2.23;
3.2.
**Deut.16.16

*Cap. 2.1,9.

*1 Cor. 1.22.

*Lev. 23.2.
Deut. 16.1.
Cap. 2.13.
*Neem. 3.1;
12.39.

*Mt. 9.6.
Mc. 2.11.
Lc. 5.24.
*Cap. 9.14.

*Ex. 20.10.
Neem. 13.19.
Ier. 17.21.
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Cap. 8.11.
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vieţii, şi cei** care au făcut cele
rele, spre învierea judecăţii. Eu nu
pot face nimic de la Mine Însumi;
judec după cum aud şi judecata
Mea este dreaptă, pentru că nu* caut
voia Mea, ci voia Celuie care M-a
trimis. Dacă* Eu mărturisesc
despre Mine Însumi, mărturia
Mea nu este adevărată. Este Al-
tul* care mărturiseşte despre
Mine şi ştiu că este adevărată
mărturia pe care o dă despre
Mine. Voi aţi trimis la Ioan şi* el
a mărturisit pentru adevăr. Dar
Eu nu de la om primesc mărtu-
ria, ci spun acestea ca voi să fiţi
mântuiţi. Acela era luminaf care
arde şi* luminează, şi voi** aţi do-
rit să vă veseliţi pentru un timp în
lumina lui. Dar Eu* am mărturia
care este mai mare decât a lui
Ioan; pentru că lucrările pe care
Mi le-a dat Tatăl ca să le îm-
plinesc, lucrările** acestea pe
care le fac Eug, mărturisesc
despre Mine că Tatăl M-a trimis.
Şi Tatăl, care M-a trimis, El
Însuşig a* mărturisit despre Mine.
Voi nici nu** I-aţi auzit vreodată
glasul, nici nu I-aţi văzut înfă-
ţişarea; şi nu aveţi Cuvântul Său
rămânând în voi, pentru că pe
Acela pe care L-a trimis El, voi
nu-L credeţi. Voi cercetaţi* Scrip-
turile, pentru că gândiţi că în ele
aveţi viaţă eternă, şi ele** sunt
acelea care mărturisesc despre
Mine; şi* nu vreţi să veniţi la
Mine, ca să aveţi viaţă! Eu* nu
primesc glorie de la oameni, dar
vă cunosc, că n-aveţi în voi înşivă
dragostea lui Dumnezeu. Eu am
venit în Numele Tatălui Meu şi nu
Mă primiţi; dacă va veni un altul,
în numele lui însuşi, pe acela îl
veţi primi. Cum* puteţi crede voi,
care primiţi glorie unul de la altul
şi nu căutaţi gloria** care vine de
la singurulh Dumnezeu? Să nu gân-
diţi că Eu vă voi învinui la Tatăl;
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făcut sănătos. Şi, pentru aceasta,
iudeii Îl persecutau pe Isus şi
căutau să-L omoarea, pentru că
făcea acestea în sabat.

Dar Isus le-a răspuns: �Tatăl*
Meu până acum lucrează, şi Eu
lucrez�. Pentru aceasta deci
căutau* iudeii şi mai mult să-L
omoare, nu numai pentru că nu
respectab sabatul, dar şi pentru că
spunea că Dumnezeu este Tatăl
Său, făcându-Se** pe Sine Însuşi
egal cu Dumnezeu. Isus a răspuns
deci şi le-a zis: �Adevărat, ade-
vărat vă spun: Fiul* nu poate face
nimic de la Sine Însuşi, decât ceea
ce-L vede pe Tatăl făcând; pentru
că orice face Elc, acestea le face
şi Fiul la fel. Pentru că* Tatăl Îl
iubeşte pe Fiul şi Îi arată toate câte
face El; şi Îi va arăta lucrări mai
mari decât acestea, pentru ca voi
să vă minunaţi. Pentru că, după
cum Tatăl înviază morţii şi dă
viaţă, tot aşa* şi Fiul dă viaţă cui
vrea. Pentru că Tatăl nici nu ju-
decă pe nimeni, ci toată judecata
I-a* dat-o Fiului, pentru ca toţi
să-L onoreze pe Fiul, după cum Îl
onorează pe Tatăl. Cine* nu-L ono-
rează pe Fiul, nu-L onorează pe
Tatăl care L-a trimis. Adevărat,
adevărat vă spun că cine* aude cu-
vântul Meu şi crede în Cel care M-a
trimis are viaţă eternă şi nu vine la
judecată, ci** a trecut din moarte
la viaţă. Adevărat, adevărat vă
spun că vine un ceas şi acum este,
când cei morţi* vor auzi glasul Fiu-
lui lui Dumnezeu şi cei care-l vor
auzi vor trăi. Pentru că, după cum
Tatăl are viaţă în Sine, tot aşa a
dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine.
Şi I-a* dat autoritate să facăd ju-
decată, pentru că** este Fiu al
Omului. Nu vă minunaţi de aceas-
ta, pentru că vine un ceas în care
toţi cei din morminte vor auzi
glasul Lui şi* vor ieşi: cei care
au făcut cele bune, spre învierea

a Unele ms. omit �şi căutau să-L omoare�    b Lit. �pentru că dezlega�    c Sau �Acela�    d Unele ms. ad. �şi�
e Unele ms. �Tatălui�    f Lit. �lampa�    g Unele ms. omit    h Sau �numai de la�
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Cap. 3.35.
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este* cine să vă învinu-
iască, Moise, în care voi aţi spe-
rat. Pentru că, dacă l-aţi crede
pe Moise, M-aţi crede şi pe
Mine, pentru că* el a scris de-
spre Mine. Dar, dacă nu credeţi
scrierile lui, cum veţi crede cu-
vintele Mele?�

După acestea, Isus a mers
dincolo de marea Galileii, sau a
Tiberiadei, şi o mare mulţime Îl
urma, pentru că vedea sem-
neleape care le făcea cu cei bol-
navi. Şi Isus S-a suit pe munteb şi
S-a aşezat acolo cu ucenicii Săi.
Şi Paştele*, sărbătoarea iudeilor,
era aproape. Isus deci, ridicân-
du-Şic ochii şi văzând că o mare
mulţime ·venea spre El, ·i-a zis
lui Filip: �De unde să cumpărăm
pâini ca să mănânce aceştia?� Dar
spunea aceasta ca să-l încerce, pen-
tru că El ştia ce avea de gând să
facă. Filip I-a răspuns: �Pâini de*
două sute de dinari nu le ajung ca
să ia fiecared câte puţin�. Unul
dintre ucenicii Săi, Andrei, fratele
lui Simon Petru, ·I-a spus: �Este
aici un băieţel care are cinci pâini
de orz şi doi peştişori; dar* ce
sunt acestea la atâţia?� Şie Isus a
spus: �Puneţi oamenii să se aşe-
ze�. Şi era multă iarbă în acel loc.
Deci oameniif s-au aşezat, în
număr de aproape cinci mii. Şi
Isusg a luat pâinile şi, mulţumind,
a împărţith celor care şedeau; şi,
la fel, din peştişori, cât au vrut.
Şi, când s-au săturat, ·le-a spus
ucenicilor Săi: �Strângeţi prisosul
de firimituri, ca să nu se piardă
ceva�. Le-au strâns deci şi au
umplut douăsprezece coşniţe cu
firimituri, care au prisosit din cele
cinci pâini de orz, de la cei care
mâncaseră. Oamenii deci, văzând
semnul pe care l-a făcut Isuse,
spuneau: �Acesta este cu adevărat

Profetul* care vine în lume�. Isus
deci, cunoscând că au de gând să
vină şi să-L iai ca să-L facăj îm-
părat, S-a retras din nou în munte,
El singur.

Dar, când s-a făcut seară,
ucenicii Săi au coborât la mare
şi, intrând în corabie, treceau ma-
rea spre Capernaum. Şi se făcuse
deja întuneric şi Isus încă nu ve-
nise la ei şi marea era agitată
de un vânt puternic care sufla.
După ce au vâslit deci cam două-
zeci şi cinci sau treizeci de stadii,
Îl zăresc pe Isus umblând pe mare
şi apropiindu-Se de corabie; şi
s-au temut. Dar El ·le-a spus:
�Eu sunt, nu vă temeţi!� Voiau
deci să-L primească în corabie; şi
îndată corabia a ajuns la ţărmul
spre care mergeau.

A doua zi, mulţimea care stătea
de cealaltă parte a mării, văzândk

că nu era altă corăbioară acolo
decâtl aceea în care intraseră
ucenicii Săi şi că Isus nu intrase
în corabiem cu ucenicii Săi, ci
ucenicii Săi plecaseră singuri
(dar alte corăbioare din Tiberiada
veniseră aproape de locul unde
mâncaseră pâinea, după ce mul-
ţumise Domnul), deci când a vă-
zut mulţimea că Isus nu este aco-
lo, nici ucenicii Săi, au intratn în
corăbioare şi au venit la Caper-
naum, căutându-L pe Isus. Şi, gă-
sindu-L dincolo de mare, I-au
spus: �Rabi, când ai ajuns aici?�
Isus le-a răspuns şi a zis: �Ade-
vărat, adevărat vă spun: Mă că-
utaţi nu pentru că aţi văzut sem-
ne, ci pentru că aţi mâncat din
pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu
pentru* mâncarea care piere, ci
pentru mâncarea care rămâne spre
viaţă eternă, pe care v-o va da
Fiul Omului; pentru că pe** El
L-a pecetluit Tatăl, Dumnezeu�.
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Isus, pâinea
vieţii
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Ei deci I-au zis: �Ce să facem ca
să lucrăm lucrările lui Dum-
nezeu?� Isus a răspuns şi le-a zis:
�Aceasta* este lucrarea lui Dum-
nezeu, ca să credeţi în Acela pe
care L-a trimis El�. Ei deci I-au
spus: �Ce* semn faci Tu deci, ca
să vedem şi să credem în Tine?
Ce lucrezi Tu? Părinţii* noştri
au mâncat mana în pustiu, după
cum este scris: «Le-a dat să mă-
nânce pâine** din cer»�. Isus deci
le-a spus: �Adevărat, adevărat vă
spun, nu Moise v-a dat pâinea
din cer, ci Tatăl Meu vă dă pâi-
nea din cer, cea adevărată; pentru
că pâinea lui Dumnezeu este
aceea care coboară din cer şi dă
viaţă lumii�. Ei deci I-au zis:
�Doamne*, dă-ne întotdeauna
această pâine�. aIsus le-a spus:
�Eu sunt pâinea vieţii. Cine* vine
la Mine nicidecum nu va flă-
mânzi şi cine crede în Mine nici-
decum nu va înseta, niciodată.
Dar* v-am spus că M-aţi şi văzut,
şi nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl
va veni la Mine, şi* pe cel care
vine la Mine nicidecum nu-l voi
scoate afară; pentru că am co-
borât din cer nu* ca să fac voia
Mea, ci** voia Celui care M-a
trimis. Şi aceasta este voia Celuib

care M-a trimis, ca din tot ce
Mi-a dat să* nu pierd nimic, ci să-l
înviez în ziua de apoi. Pentru căc

aceasta este voia Tatălui Meud,
ca* oricinee Îl vedef pe Fiul şi
crede în El să aibă viaţă eternă; şi
Eu îl voi învia în ziua de apoi�. Iu-
deii murmurau deci împotrivag

Lui, pentru că spusese: �Eu sunt
pâinea care a coborât din cer�.
Şi spuneau: �Nu* este acesta
Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată
şi mamă noi îi cunoaştem? Cum
spune El decih: «Am coborât din

cer»?� Isus decii a răspuns şi le-a
zis: �Nu murmuraţi între voi.
Nimeni* nu poate veni la Mine,
dacă nu-l atrage Tatăl care M-a
trimis, şi Eu îl voi învia în ziua
de apoi. Este scris în* profeţi:
«Şi toţi vor fi învăţaţi de Dum-
nezeu». Oricinej a auzit de la Ta-
tăl şi a învăţat de la El vine la
Mine; nu* că L-a văzut cineva pe
Tatăl, în afară de** Cel care este
de la Dumnezeu: Acesta L-a văzut
pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă
spun: Cine* crede în Minek  are
viaţă eternă. Eu sunt pâinea vieţii.
Părinţii voştri au mâncat mana în
pustiu şi au murit. Aceasta este
pâinea care coboară din cer: ca
cineva să mănânce din ea şi să nu
moară. Eu sunt pâinea* cea vie
care** a coborât din cer; dacă mă-
nâncă cineva din această pâine,
va trăi etern; şil pâinea pe care Eu
o voi da este carnea Mea, pe care
Eu o voi dam pentru viaţa lumii�.
Iudeii deci discutau* între ei,
spunând: �Cum** poate Acesta să
ne dea carnea Lui să o mâncămn?�
Isus deci le-a spus: �Adevărat,
adevărat vă spun, dacă nu veţi
mânca* deci carnea Fiului Omu-
lui şi nu veţi bea sângele Lui, nu a-
veţi viaţă în voi înşivă. Cine*
mănâncă deci carnea Mea şi bea
sângele Meu are viaţă eternă, şi
Eu îl voi învia în ziua de apoi,
deoarece carnea Mea este adevă-
ratăo hrană şi sângele Meu este
adevăratăo băutură. Cine mănân-
că deci carnea Mea şi bea sângele
Meu rămâne* în Mine şi Eu în el.
După cum M-a trimis pe Mine Ta-
tăl cel viu şi Eu trăiesc datorităp

Tatălui, tot aşa, cel care Mă mă-
nâncă pe Mine va trăi şi el datori-
tăp Mie. Aceasta este pâinea care
a coborât din cer, nu cum au mân-

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

a Unele ms. ad. �Şi�    b Unele ms. �Tatălui�    c Unele ms. �Şi�    d Unele ms. �Celui care M-a trimis�; alte
ms. �Tatălui Meu care M-a trimis�    e Lit. �oricine care�    f Sau �priveşte�    g Lit. �la adresa�    h Unele
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*Cap. 1.18;
5.37.
**Mt. 11.27.
Lc. 10.22.
Cap. 7.29;
8.19.
*Cap. 3.16;
3.18, 36.

*Ev. 10.5,10.
**Cap. 3.13.

*Cap. 7.43;
9.16; 10.19.
**Cap. 3.9.

*Mt. 26.26;
26.28.

*Cap. 4.14.

*1 Ioan 3.24;
4.15,16.
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cat părinţii voştria manab şi au
murit: cine mănâncă această pâi-
ne va trăi etern�. A spus acestea
în sinagogă, pe când îi învăţa în
Capernaum.

Deci mulţi* dintre ucenicii
Săi, când au auzit aceasta, au
spus: �Greuc este acest cuvânt; cine
poate să-l asculte?�  Dar Isus,
cunoscând în Sine că ucenicii Săi
·murmurau cu privire la acest lu-
cru, le-a spus: �Aceasta vă face să
vă poticniţi? Dar* dacă L-aţi ve-
dea pe Fiul Omului suindu-Se
unde era mai înainte? Duhul* este
cel care dă viaţă, carnea nu folo-
seşte la nimic; cuvintele pe care Eu
vi le-am vorbitd sunt duh şi sunt
viaţă. Dar sunt* unii dintre voi
care nu cred�. Pentru că Isus**
ştia de la început cine sunt cei
care nu cred şi cine este cel care Îl
va vinde. Şi spunea: �De aceea
v-am* spus că nimeni nu poate să
vină la Mine, dacă nu-i este dat
de la Tatăle�. De atunci, mulţi
dintre ucenicii Săi s-au întors şi
nu mai umblau cu El. Isus le-a
spus deci celor doisprezece: �Şi
voi vreţi să plecaţi?� Simon Pe-
truf I-a răspuns: �Doamne, la cine
să ne ducem? Tu ai cuvintele*
vieţii eterne şi* noi am crezut şi
am cunoscut că Tu eşti Sfântulg

lui Dumnezeuh�. Isus le-a răspuns:
�Nu* v-am ales Eu pe voi, cei
doisprezece? Şi unul** dintre voi
este diavol�. Şi vorbea despre
Iuda, al lui Simon, Iscariotea-
nul; pentru că acesta urma să-L
vândă, el fiind unul din cei doi-
sprezece.
Şi, după acestea, Isus umbla

prin Galileea, pentru că nu voia
să umble prin Iudeea, pentru că*
iudeii căutau să-L omoare. Şi*
Corturile, sărbătoarea iudeilor, era
aproape. Fraţii* Săi I-au zis deci:

�Pleacă de aici şi mergi în Iude-
ea, pentru ca şi ucenicii Tăi să
vadă lucrările Tale pe care le
faci; pentru că nimeni nu face
ceva pe ascuns, ci caută el însuşi
să fie cunoscut; dacă faci acestea,
arată-Te pe Tine Însuţi lumii�;
pentru că nici* fraţii Săi nu cre-
deau în El. Isus deci ·le-a spus:
�Timpul* Meu n-a venit încă, dar
timpul vostru întotdeauna este
gata. Lumea nu* vă poate urî
pe voi; dar pe Mine Mă urăşte,
pentru că** Eu mărturisesc de-
spre ea că lucrările ei sunt rele.
Suiţi-vă voi la sărbătoarea a-
ceasta. Eu nu Mă sui încăb la săr-
bătoarea aceasta, pentru că tim-
pul Meu nu s-a împlinit încă�.
iSpunându-le acestea, a rămas
în Galileea.

Dar, după ce s-au suit fraţii
Săi la sărbătoare, atunci S-a suit
şi El, nu pe faţă, ci ca pe ascuns.
Iudeii* deci Îl căutau la sărbătoa-
re şi spuneau: �Unde este Acela?�
Şi era mult murmur* cu privire la
El printre mulţimi. Unii** spu-
neau: �Este bun�; jalţii spuneau:
�Nu, ci amăgeşte mulţimea�. To-
tuşi, nimeni nu vorbea deschis
despre El, de* frica iudeilor.

Dar, când era la mijlocul săr-
bătorii, Isus S-a suit în templuk

şi-i învăţa. lIudeii* deci se mi-
nunau, spunând: �Cum ştie Aces-
ta carte, fără să fi învăţat?� Isus
decib le-a răspuns şi a zis: �Învă-
ţătura* Mea nu este a Mea, ci
a Celui care M-a trimis. Dacă*
doreşte cineva să facă voia Lui,
va cunoaşte despre învăţătura
aceasta, dacă este de la Dumne-
zeu sau dacă Eu vorbesc de la
Mine Însumi. Cine* vorbeşte de
la sine însuşi caută gloria lui
însuşi; dar Cine caută gloria Celui
care L-a trimis, Acela este ade-
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Lc. 7.16.
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Vers. 40.
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Unii ucenici
Îl părăsesc

 a Unele ms. omit �voştri�; alte ms. �noştri�    b Unele ms. omit    c Sau �Aspru�    d Unele ms. �vi le vorbesc�
e Unele ms. ad. �Meu�    f Unele ms. ad. �deci�    g Unele ms. �Hristosul, Fiul�; alte ms. �Hristosul, Sfântul�
h Unele ms. �Dumnezeului celui viu�    i Unele ms. ad. �Şi�    j Unele ms. ad. �dar�    k Gr. �hieron�    l Unele
ms. ad. �Şi�, omiţând �deci�

Isus şi
fraţii Săi
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Isus la
sărbătoarea
Corturilor
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vărat şi în El nu este nedreptate.
Nu* v-a dat Moise legea? şi nici
unul dintre voi nu practică legea.
De** ce căutaţi să Mă omorâţi?�
Mulţimea a răspunsa: �Ai demon*.
Cine caută să Te omoare?� Isus a
răspuns şi le-a zis: �O singură
lucrare am făcut şi toţi
vă minunaţi. De aceea Moise* v-a
datb circumcizia (nu pentru că este
de la Moise, ci de** la părinţi),
şi voi faceţi circumcizie unui om
în sabat. Dacă un om primeşte cir-
cumcizia în sabat, ca să nu fie
încălcată legea lui Moise, vă mâ-
niaţi pe Mine pentru că am* fă-
cut sănătos pe un om întreg în sa-
bat? Nu* judecaţi după înfăţişa-
re, ci judecaţi judecată dreaptă�.
Deci unii dintre cei din Ierusalim
spuneau: �Nu este Acesta Cel pe
care caută ei să-L omoare? şi, iată,
El vorbeşte deschis, şi ei nu-I
spun nimic. Oare au cunoscut* cu
adevărat mai-marii că Acesta
estec Hristosul? Dar* pe Acesta
Îl ştim de unde este. Însă Hris-
tosul, când va veni, nimeni nu ·va
şti de unde este�. Isus deci a stri-
gat în templud, învăţându-i şi spu-
nând: �Mă* ştiţi şi pe Mine şi
ştiţi şi de unde sunt! Şi Eu**
n-am venit de la Mine Însumi, ci
Cel care M-a trimis este� ade-
vărat, Cel pe care voi�� nu-L ştiţi.
Dare Eu* Îl cunosc, pentru că de
la El sunt, şi El M-a trimis�. Ei
căutau* deci să-L prindă; dar
nimeni** n-a pus mâna pe El,
pentru că nu-I venise încă ceasul.
Dar mulţi* din mulţime au crezut
în El şi spuneau: �Hristosul, când
va veni, oare va face mai multe
semne decât celef pe care le-a
făcut Acesta?� Fariseii au auzit
mulţimea murmurând acestea
despre El; şi fariseii şi preoţii de

seamă au trimis slujitori ca să-L
prindă. Isus deci a spusg : �Puţin*
timp mai sunt cu voi şi Mă duc
la Cel care M-a trimis. Mă* veţi
căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde
sunt Eu, voi nu puteţi veni�. Iudeii
spuneau deci între ei: �Unde Se
va duce Acesta, încât noi nu-L
vom găsi? Nu cumva Se va duce
la cei*  împrăştiaţih printre greci
şi îi va învăţa pe greci? Ce este
acest cuvânt pe care l-a spus:
«Mă veţi căuta şi nu Mă veţi
găsi; şi, unde sunt Eu, voi nu
puteţi veni»?�
Şi, în* cea din urmă zi, ziua

cea marei a sărbătorii, Isus stătea
şi striga, spunând: �Dacă** înse-
tează cineva, să vină la Mine şi
să bea. Cine* crede în Mine,
după cum a spus Scriptura, din**
inimaj lui vor curge râuri de apă
vie�. Dar a spus* aceasta despre
Duhul pe care urmau să-L pri-
mească cei care au crezut în El;
pentru că nu era încă Duh Sfânte,
deoarece Isus nu fusese încă glo-
rificat**. Deci uniik din mulţime,
auzind cuvântul acestal, spuneau:
�Acesta este cu adevărat Pro-
fetul*�. Alţii spuneau: �Acesta*
este Hristosul�. mAlţii spuneau:
�Atunci, din Galileea** vine
Hristosul? N-a spus* Scriptura
că Hristosul vine din sămânţa lui
David şi de la Betleem, satul de
unde** era David?� S-a* făcut
deci dezbinare în mulţime din
cauza Lui. Iar unii dintre ei ar fi
vrut să-L prindă, dar nici unul n-
a pus mâinile pe El. Slujitorii deci
au venit la preoţii de seamă şi la
farisei, şi aceştia le-au spus: �De
ce nu L-aţi adus?� Slujitorii au
răspuns: �Niciodată* n-a vorbit
vreun om aşa, ca Omul acestan�.
Fariseii decie le-au răspuns: �Şi
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a Unele ms. ad. �şi a zis�    b Sau �şi toţi vă minunaţi de aceasta. Moise v-a dat�    c Unele ms. ad. �cu
adevărat�    d Gr. �hieron�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �acestea�    g Unele ms. �le-a spus�    h Diaspora
i Unele ms. �cea din urmă zi, cea mare�    j Sau �lăuntrul�    kUnele ms. �mulţi�    l Lit. �auzind cuvântul�;
unele ms. �cuvintele acestea�    m Unele ms. ad. �Iar�    n Unele ms. �cum vorbeşte Omul acesta�; alte ms.
omit �ca Omul acesta�
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voi aţi fost amăgiţi? A* crezut în
El vreunul dintre mai-mari sau
dintre farisei? Dar mulţimea a-
ceasta, care nu cunoaşte legea,
este blestemată!� Nicodim (cel
care* venise noapteaa la El, fiind
unul dintre ei) ·le-a zis: �Judecă*
legea noastră pe un om dacă nu
a auzit întâi de la el şi nu a cu-
noscut ce face?� Ei au răspuns şi
i-au zis: �Şi tu eşti din Galileea?
Cercetează şi vezi că nici un pro-
fet nu se ridicăb din* Galileea�.
cŞi fiecare a mers acasă la el.

Dar Isus a mers la Muntele
Măslinilor.
Şi dis-de-dimineaţă a venit din

nou în templud şi tot poporul ve-
nea la El; şi El, stând jos, îi învă-
ţa. Şi cărturarii şi fariseii ·au adus
la Ele o femeie prinsă în adulter
şi, punând-o în mijloc, ·I-au spus:
�Învăţătorule, această femeie a
fost prinsă chiar asupra faptu-
lui, săvârşind adulterul. Iar Moi-
se*, în lege, ne-a poruncit să uci-
dem cu pietre pe unele ca aces-
tea: Tu deci ce zici?� Şi spuneau
aceasta ispitindu-L, ca să aibă
de ce să-L acuze. Dar Isus, ple-
cându-Se, scria cu degetul pef

pământ. Şi, cum ei continuau
să-L întrebe, S-a ridicat şi le-a
zis: �Cel* fără păcat dintre voi să
arunce cel dintâi cu piatra în ea�.
Şi, plecându-Se din nou, scria pe
pământ. Dar ei, după ce au auzitg*
aceste cuvinte, ieşeau unul câte
unul, începând de la cei mai
bătrâni, până la cei din urmă. Şi a
rămas Isus singur şi femeia stândh

în mijloc. Şi Isus, ridicându-Se şi
nevăzând pe nimeni decât pe fe-
meie, i-a spus: �Femeie, unde sunt
aceia, acuzatorii tăi?i Nimeni nu
te-a condamnat?� Şi ea a spus:
�Nimeni, Doamnej�. Şi Isus i-a

spus: �Nici* Eu nu te condamn.
Mergi şik să nu** mai păcătuieşti�.

Isus deci le-a vorbit din nou,
spunând: �Eu* sunt lumina lumii;
cine Mă urmează pe Mine nicide-
cum nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieţii�. Fariseii
I-au spus deci: �Tu* mărturiseşti
despre Tine Însuţi; mărturia Ta
nu este adevărată�. Isus a răspuns
şi le-a zis: �Chiar dacă Eu măr-
turisesc despre Mine Însumi, măr-
turia Mea este adevărată, pentru
că Eu ştiu de unde am venit şi
unde Mă duc; dar voi* nu ştiţi de
unde vin şil unde Mă duc. Voi*
judecaţi după înfăţişarem; Eu**
nu judec pe nimeni. Şi, dacă judec
şi Eu, judecata Mea este ade-
vărată, pentru că Eu nu* sunt singur,
ci Eu şi Tatăl care M-a trimis. Şi
este scris şi în* legea voastră că
mărturia a doi oameni este adevă-
rată; Eu sunt Cel care mărturisesc*
despre Mine Însumi; şi  Tatăl, Cel
care M-a trimis, de asemenea
mărturiseşte despre Mine�. Ei deci
Îi spuneau: �Unde este Tatăl Tău?�
Isus a răspuns: �Voi* nu Mă cu-
noaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl
Meu. Dacă** M-aţi cunoaşte pe
Mine, L-aţi cunoaşte şi pe Tatăl
Meu�. Aceste cuvinte Eln le-a
vorbit în vistierie*, pe când îi învăţa
în templud; şi nimeni** nu L-a prins,
pentru că nu-I venise încă� ceasul.

Eln deci le-a spus din nou: �Eu
Mă duc şi Mă* veţi căuta şi veţi
muri în păcatul vostru; unde Mă
duc Eu, voi nu puteţi veni�. Iudeii
deci spuneau: �Oare Se va omorî
El Însuşi, că spune: «Unde Mă
duc Eu, voi nu puteţi veni»?�
Şi El le-a spus: �Voi* sunteţi de
joso; Eu sunt de susp. Voi** sun-
teţi din lumea aceasta; Eu nu sunt
din lumea aceasta. V-am spus
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deci* că veţi muri în păcatele
voastre; pentru că**, dacă nu
credeţi că Eu sunt, veţi muri în
păcatele voastre�. I-au spus deci:
�Tu cine eşti?� aIsus le-a spus: �În-
tocmai ceea ce vă şi spunb.
Am multe de spus şi de judecat
despre voi; dar Cel* care M-a tri-
mis este adevărat şi Eu**, ce am
auzit de la El, acestea le spunc

lumii�. Ei n-au înţeles că le vor-
bea despre Tatăl. Isus deci le-a
spusd: �Când Îl veţi înălţa*
pe Fiul Omului, atunci** veţi
cunoaşte că Eu sunt şi că� nu
fac nimic de la Mine Însumi, ci,
cum�� M-a învăţat Tatăle, aşa
spun aceste lucruri. Şi Cel* care
M-a trimis este cu Mine; Elf** nu
M-a lăsat singur, pentru că� Eu
fac întotdeauna cele plăcute Lui�.

Pe când spunea acestea, mulţi*
au crezut în El. Isus le spunea
deci iudeilor care crezuseră
în El: �Dacă rămâneţi în cuvân-
tul Meu, sunteţi cu adevărat
ucenicii Mei; şi veţi cunoaşte
adevărul*, şi adevărul vă va
elibera�. Ei I-au răspuns: �Noi
suntem* sămânţa lui Avraam şi
n-am fost robi niciodată ni-
mănui; cum spui Tu: «Veţi fi li-
beri»?� Isus le-a răspuns: �Ade-
vărat, adevărat vă spun: Oricineg*
practică păcatul este rob al pă-
catului. Şi robul* nu rămâne în
casă pentru totdeauna; fiul
rămâne pentru totdeauna. Deci,
dacă* Fiul vă va elibera, veţi fi
cu adevărat liberi. Ştiu că sunteţi
sămânţa lui Avraam, dar căutaţi*
să Mă omorâţi, deoarece cuvân-
tul Meu nu pătrunde în voi.
Eu* vorbesc ceea ce am văzut la
Tatăl Meuh, şi voi deci faceţi
ceea ce aţi văzuti la tatăl vostru�.
Ei au răspuns şi I-au zis: �Tatăl
nostru este Avraam*�. Isus ·le-a

spus: �Dacă** aţi fi copii ai lui
Avraam, aţi face faptele lui Avra-
am. Dar acum căutaţi să Mă omo-
râţi pe Mine, un Om care v-am
vorbit adevărul pe care l-am auzit
de la Dumnezeu. Aceasta Avraam
n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui
vostru�. Ei I-au spus decih: �Noi
nu suntem născuţi din curvie;
avem un* singur Tată, pe Dum-
nezeu�. Isus le-a spusj: �Dacă*
Dumnezeu ar fi Tatăl vostru,
M-aţi iubi, pentru că** Eu de la
Dumnezeu am ieşit şi am venit;
pentru că n-am� venit de la Mine
Însumi, ci El M-a trimis. De* ce
nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pen-
tru că nu puteţi auzi Cuvântul
Meu. Voi* sunteţi din tatăl vostru,
diavolulk, şi vreţi să faceţi poftele
tatălui vostru. El a fost ucigaş de la
început şi n-a** stat în adevăr,
pentru că nu este adevăr în el.
Când vorbeşte minciuna, vorbeşte
din ale sale, pentru că este min-
cinos şi tatăl minciunii: şi, pentru
că Eu spun adevărul, nu Mă cre-
deţi. Cine dintre voi Mă dovedeş-
te de păcat? Dacăl spun adevărul,
de ce nu Mă credeţi? Cine* este
din Dumnezeu ascultă cuvintele
lui Dumnezeu; voi de aceea nu
ascultaţi, pentru că nu sunteţi din
Dumnezeu�.

Iudeiij au răspuns şi I-au zis:
�Nu spunem noi bine că Tu eşti
samaritean şi că ai* demon?� Isus
a răspuns: �Eu nu am demon, ci
Îl onorez pe Tatăl Meu, şi voi Mă
dezonoraţi pe Mine. Dar Eu* nu
caut gloria Mea: este Unul care o
caută şi judecă. Adevărat, adevă-
rat vă spun: dacă* va păzi cineva
cuvântul Meu, nicidecum nu va ve-
dea moartea, niciodată�. Iudeii
decih I-au spus: �Acum cunoaştem
că ai demon: Avraam* a murit, la
fel şi profeţii, şi Tu spui: «Dacă va
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păzi cineva cuvântul Meu, nici-
decum nu va gusta moartea, nicio-
dată». Eşti Tu mai mare decât tatăl
nostru Avraam, care a murit? Şi
profeţii au murit; cine Te faci Tu
pe Tine Însuţi?� Isus a răspuns:
�Dacă* Eu Mă glorific pe Mine
Însumi, gloria Mea nu este ni-
mic: Este Tatăl** Meu care Mă
glorifică, despre care voi spuneţi:
«Este Dumnezeul nostru»a; şi nu
L-aţi* cunoscut; dar Eu Îl cu-
nosc; şi, dacă aş spune că nu-L
cunosc, aş fi ca voi, mincinos.
Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul
Lui. Avraam*, tatăl vostru, a săl-
tat de bucurie că va vedea ziua
Mea şi a** văzut-o şi s-a bucu-
rat�. Iudeii deci I-au zis: �Nu ai
încă cincizeci de ani şi l-ai văzut
pe Avraam?� Isus le-a spus: �Ade-
vărat, adevărat vă spun: Mai înain-
te de a fi fost Avraam, Eu sunt*�.
Deci au* luat pietre ca să arunce
în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ie-
şit din templub, trecând** prin
mijlocul lor; şi astfel a plecatc.
Şi, pe când trecea, a văzut pe

un om orb din naştere. Şi ucenicii
Săi L-au întrebat, spunând: �Ra-
bi, cine* a păcătuit: acesta, sau
părinţii lui, că s-a născut orb?�
Isus a răspuns: �Nici acesta n-a
păcătuit, nici părinţii lui, ci* a-
ceasta este pentru ca să se arate
în el lucrările lui Dumnezeu.
Eu trebuie* să lucrezd lucrările
Celui care M-a trimis, cât timp
este zi; vine noaptea, când nimeni
nu poate să lucreze. Cât sunt în
lume, sunt* lumină a lumii�. Spu-
nând acestea, a* scuipat pe pă-
mânt şi a făcut tină din salivă şi a
uns cu tină ochii luie. Şi i-a spus:
�Du-te şi spală-te în* scăldătoarea
Siloamului�, care înseamnă: Tri-

mis. S-a dus** deci şi s-a spălat
şi a venit văzând. Vecinii deci şi
cei care îl văzuseră mai înain-
te că era cerşetorf spuneau: �Nu
este acesta cel care şedea şi cer-
şea?� Unii spuneau: �Acesta este�.
gAlţii spuneau: �Nu, cih seamănă
cu el�. El spunea: �Eu sunt�. Deci
îi spuneau: �iCum ţi s-au deschis
ochii?� El a răspunsj: �Un Om
numit Isus a făcut tină şi mi-a
uns ochii şi mi-a spus: «Du-te lak

Siloam şi spală-te!» Şi, după ce
m-am dusl şi m-am spălat, am
văzut�. Ei i-au spus decim: �Unde
este Acela?� El ·a spus: �Nu ştiu�.
·L-au adus la farisei pe cel

care fusese altădată orb. Şi era
sabat când Isus a făcut tina şi
i-a deschis ochii. Din nou deci îl
întrebau şi fariseii cum a văzut.
Şi el le-a spus: �Mi-a pus tină pe
ochi şi m-am spălat şi văd�. Deci
unii dintre farisei spuneau: �Omul
acesta nu este de la Dumnezeu,
pentru că nu ţine sabatul�. Alţiin

spuneau: �Cum* poate un om
păcătos să facă asemenea sem-
ne?� Şi** era dezbinare între ei.
·I-au spus decim din nou orbului:
�Tu ce spui despre El, că ţi-a des-
chis ochii?� Şi el a spus: �Este*
profet�. Iudeii n-au crezut deci de-
spre el că fusese orb şi vedea, până
n-au chemat pe părinţii celui care
vedea. Şi i-au întrebat, spunând:
�Acesta este fiul vostru, despre
care voi spuneţi că s-a născut orb?
Cum deci vede acum?� Părinţii
lui au răspunso şi au zis: �Ştim că
acesta este fiul nostru şi că s-a năs-
cut orb; dar cum vede acum, nu
ştim; sau cine i-a deschis ochii,
noi nu ştim. El are o vârstă: în-
trebaţi-l pe el; el va vorbi despre
sine�. Părinţii lui au spus acestea,
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pentru că se* temeau de iudei;
pentru că iudeii se învoiseră deja
ca, dacă Îl va mărturisi cineva
ca fiind Hristosul, acela să** fie
exclus din sinagogă. De aceea au
spus părinţii lui: �El are o vârstă,
întrebaţi-l pe el�.

L-au chemat deci a doua oară
pe omul care fusese orb şi i-au
spus: �Dă* glorie lui Dumnezeu:
noi** ştim că Omul acesta este
păcătos�. El a răspuns decia: �Dacă
este păcătos, nu ştiu; eu una ştiu:
că, orb fiind, acum văd�.
Şi i-au spus din noub: �Ce ţi-a
făcut? cum ţi-a deschis ochii?�
El le-a răspuns: �V-am spus deja,
şi n-aţi auzit. De ce vreţi să auziţi
din nou? vreţi şi voi să vă faceţi
ucenici ai Săi?� Eic l-au insultat
şi au spus: �Tu eşti ucenic al Lui,
dar noi suntem ucenici ai lui
Moise. Noi ştim că Dumnezeu i-a
vorbit lui Moise, dar pe Acesta
nu-L* ştim de unde este�. Omul
a răspuns şi le-a zis: �În aceasta*
dar este minunea, că voi nu ştiţi
de unde este şi El mi-a deschis
ochii. dŞtim că Dumnezeu* nu-i
ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este
cineva temător de Dumnezeu şi
face voia Lui, pe acela îl ascultă.
Niciodată nu s-a auzit să fi des-
chis cineva ochii unuia născut orb.
Dacă* Acesta n-ar fi de la Dum-
nezeu, n-ar putea face nimic�. Ei
au răspuns şi i-au zis: �Tu eşti
născut cu totul în* păcate şi tu ne
înveţi pe noi?� Şi l-au dat afară.

Isus a auzit că l-au dat afară
şi, găsindu-l, i-a spuse: �Crezi
tu în Fiul* lui Dumnezeuf?�
El a răspuns şi a zis: �Şig cine este,
Doamne, ca să cred în El?�
Şig Isus i-a spus: �L-ai şi văzut, şi
Cel* care vorbeşte cu tine, Acela
este�. Şi el a spus: �Cred, Doam-
ne�, şi I s-a închinat. Şi Isus a

spus: �Spre* judecată am venit
Eu în lumea aceasta, ca** cei care
nu văd să vadă, şi cei care văd
să fie orbi�. Şig aceia dintre fa-
riseii care erau cu El au auzit a-
cestea şi I-au* spus: �Şi noi sun-
tem orbi?� Isus le-a spus: �Dacă*
aţi fi orbi, n-aţi avea păcat; dar
acum spuneţi: «Vedem», decig

păcatul vostru rămâne.
Adevărat, adevărat vă spun:

Cel care nu intră peh uşă în stau-
lul oilor, ci sare pe altă parte, ace-
la este hoţ şi tâlhar. Dar cine in-
tră peh uşă este păstor al oilor.
Acestuia, portarul îi deschide şi
oile aud glasul lui; şi el îşi chea-
mă oile pe nume şi le duce afară.
iDupă ce a scos toate oilej sale,
merge înaintea lor; şi oile îl ur-
mează, pentru că îi cunosc glasul.
Dar pe un străin nicidecum nu-l
vor urma, ci vor fugi de el, pentru
că nu cunosc glasul străinilor�.
Această asemănare le-a spus-o
Isus, dar ei n-au înţeles ce era
ceea ce le vorbea.

Isus deci le-a spus din nou:
�Adevărat, adevărat vă spun: Eu
sunt uşa oilor. Toţi care au venit
mai înainte de Mine sunt hoţi şi
tâlhari; dar oile nu i-au ascultat.
Eu* sunt uşa: Dacă va intra cine-
va prin Mine, va fi mântuit; şi va
intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
Hoţul nu vine decât ca să fure
şi să înjunghie şi să omoare. Eu
am venit ca ele să aibă viaţă, şi
să o aibă din belşug.

Eu* sunt păstorul cel bun. Păs-
torul cel bun Îşi dă viaţa pentru
oi, dar cel plătit şi care nu este
păstor, ale cărui oi nu sunt ale
lui, vede lupul venind şi lasă* oile
şi fuge; şi lupul le răpeşte şi îm-
prăştie oilek. Iar cel plătit fugel,
pentru că este plătit şi nu-i pasă
de oi. Eu sunt păstorul cel bun şi
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*Cap.5.22,27
Cap. 3.17;
12.47.
**Mt. 13.13.

*Rom. 2.19.

*Cap. 15.22;
15.24.

*Cap. 14.6.
Ef. 2.18.
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a Unele ms. ad. �şi a zis�; alte ms. �El a spus deci�    b Unele ms. �I-au spus deci�    c Unele ms. ad. �deci�
d Unele ms. ad. �Dar�    e Unele ms. �a spus�   f Unele ms. �Fiul Omului�    g Unele ms. omit    h Lit. �prin�
i Unele ms. ad. �Şi�    j Unele ms. �Şi, când îşi scoate oile�; unele ms. omit �toate�; alte ms. omit �oile�
k Unele ms. �şi le împrăştie�    l Unele ms. omit �Iar cel plătit fuge�
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le cunosc pe ale* Mele şi sunt
cunoscut de ale Melea, cum* Mă
cunoaşte pe Mine Tatăl şi Eu Îl
cunosc pe Tatăl; şi** Îmi daub

viaţa pentru oi. Şi am alte* oi,
care nu sunt din staulul acesta;
şi pe acelea trebuie să le aduc, şi
vor auzi glasul Meu; şi** va fic o
singură turmă, un singur păstor.
Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl,
pentru că* Eu Îmi dau viaţa,
ca din nou să o iau. Nimeni nu
Mi-o ia, ci Eu o dau de la Mine
Însumi. Am* putered s-o dau şi
am putere s-o iau iarăşi. Aceas-
tă** poruncă am primit-o de la
Tatăl Meu�. A foste din nou*
dezbinare între iudei, din cauza
acestor cuvinte; dar mulţif dintre
ei spuneau: �Are* demon şi este
nebun; de ce-L ascultaţi?� Alţii
spuneau: �Cuvintele acestea nu
sunt ale unui demonizat. Poate*
un demon să** deschidă ochii
orbilor?�
Şi la Ierusalim era sărbătoarea

înnoiriig* templului şih era iarna.
Şi Isus umbla prin templui, în*
pridvorul lui Solomon. Deci L-au
împresurat iudeii şi Îi spuneau:
�Până când ne ţii sufletul în
încordare? Dacă Tu eşti Hristo-
sul, spune-ne deschis!� Isus le-a
răspuns: �V-am spus, şi nu cre-
deţi. Lucrările* pe care le fac Eu
în Numele Tatălui Meu, acestea
mărturisesc despre Mine. Dar*
voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi
dintre oile Mele, cum v-am spusj.
Oile* Mele audk glasul Meu, şi
Eu le cunosc şi ele Mă urmează.
Şi Eu le dau viaţă eternă; şi
nicidecum nu* vor pieri niciodată
şi nimeni nu le va smulgel din
mâna Mea. Tatăl* Meu, care**
Mi le-a dat, este mai mare decât
toţi şi nimeni nu le poate smulgel

din mâna Tatălui Meuh. Eu* şi
Tatăl una suntem�. Deci din nou
iudeii* au luat pietre, ca să-L uci-
dă cu pietre. Isus le-a răspuns:
�Multe lucrări bune v-am arătat
de la Tatăl Meuh; pentru care
din aceste lucrări Mă ucideţi cu
pietre?� Iudeii I-au răspunsm: �Nu
pentru o lucrare bună Te ucidem
cu pietre, ci pentru hulă şi pen-
tru că Tu, Om fiind, Te* faci pe
Tine Însuţi Dumnezeu�. Isus le-a
răspuns: �Nu* este scris în legea
voastră: «Eu am spus: Sunteţi
dumnezei»? Dacă i-a numit
«dumnezei» pe* aceia la care a
venitn Cuvântul lui Dumnezeu (şi
Scriptura nu poate fi desfiinţa-
tă), voi spuneţi despre Acela pe
care* Tatăl L-a sfinţito şi L-a tri-
mis** în lume: «Tu huleşti», pen-
tru că� am spus: «Sunt Fiu�� al
lui Dumnezeu»? Dacă* nu fac lu-
crările Tatălui Meu, să nu Mă cre-
deţi; dar, dacă le fac, chiar dacă
nu Mă credeţi*, credeţip lucrările,
ca să înţelegeţi şi să cunoaşteţiq

că** Tatăl este în Mine, şi Eu în
Elr�. Căutau deci din* nou să-L
prindă: dar El a scăpat din mâna
lor. Şi a plecat din nou dincolo de
Iordan, spre locul unde* boteza
Ioan la început; şi a rămas acolo.
Şi mulţi au venit la El şi spuneau:
�Ioan, în adevăr, n-a făcut nici un
semn; dar* toate câte le-a spus Ioan
despre Acesta erau adevărate�.
Şi* mulţi au crezut în El acolo.
Şi era un oarecare om bolnav,

Lazăr din Betania, din satul* Ma-
riei şi al Martei, sora ei. sMaria
era* aceea care L-a uns pe Domnul
cu mir şi I-a şters picioarele cu pă-
rul capului ei, al cărei frate, La-
zăr, era bolnav. Surorile deci au
trimis la El, spunând: �Doamne,
iată, acela pe care-l iubeşti este
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a Unele ms. �şi ale Mele Mă cunosc�    b Lit. �Îmi pun�    c Unele ms. �vor fi�    d Sau �autoritate�    e Unele
ms. ad. �deci�    f Unele ms. �mulţi deci�    g Sau �dedicării�, �sfinţirii�    h Unele ms. omit    i Gr. �hieron�
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*Cap. 5.18.
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**Cap. 3.17;
5.36,37;8.42.
�Cap. 5.17;
5.18.
��Lc. 1.35.
Cap. 9.35,37.
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*Cap. 5.36;
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bolnav�. Şi Isus, când a auzit, a
spus: �Boala aceasta nu este spre
moarte, ci* pentru gloria lui Dum-
nezeu, ca să fie glorificat Fiul lui
Dumnezeu prin ea�. Şi Isus iubea
pe Marta şi pe sora ei şi pe La-
zăr. Când a auzit deci că el este
bolnav, atunci a* rămas două zile
în locul în care era. Apoi, după
aceasta, ·le-a spus ucenicilora:
�Să mergem din nou în Iudeea�.
Ucenicii ·I-au spus: �Rabi, acum*
căutau iudeii să Te ucidă cu pie-
tre, şi din nou Te duci acolo?� Isus
a răspuns: �Nu sunt douăsprezece
ceasuri în zi? Dacă* umblă cine-
va ziua, nu se împiedică, pentru
că vede lumina acestei lumi, dar,
dacă* umblă cineva noaptea, se
împiedică, pentru că lumina nu
este în el�. A spus acestea; şi,
după aceea, ·le-a zis: �Lazăr, prie-
tenul nostru, a adormit*, dar merg
ca să-l trezesc din somn�. Uce-
nicii deci I-au spusb: �Doamne,
dacă a adormit, se va face bine�.
Dar Isus vorbise despre moartea
lui, iar ei gândeau că vorbeşte
despre odihna somnului. Atunci
deci Isus le-a spus deschis: �Lazăr
a murit. Şi mă bucur pentru voi
că nu eram acolo, ca să credeţi.
Dar să mergem la el�. Toma deci,
cel numit Geamănc, le-a spus celor
împreună-ucenici cu el: �Să mer-
gem şi noi, ca să murim cu El!�

Isus deci, când a venit, l-a
găsit fiind dejad de patru zile în
mormânt. Şi Betania era aproape
de Ierusalim, cam la cincisprezece
stadiie. Şi mulţi dintre iudei ve-
niseră la Marta şi la Maria, ca să
le mângâie pentru fratele lor. Mar-
ta deci, când a auzit că vine Isus,
L-a întâmpinat; iar Maria şedea în
casă. Marta deci I-a spus lui Isus:
�Doamne, dacă ai fi fost aici,
fratele meu n-ar fi murit; dard şi
acum ştiu că oricâte* vei cere de la
Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da�.

Isus ·i-a spus: �Fratele tău
va învia�. Marta ·I-a spus: �Ştiu*
că va învia la înviere, în ziua
de apoi�. Isus i-a spus: �Eu sunt
învierea* şi viaţa**; cine� crede
în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi; şi oricinef trăieşte şi crede în
Mine nicidecum nu va muri, nici-
odatăg. Crezi aceasta?� Ea ·I-a
spus: �Da, Doamne, eu am crezut*
că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dum-
nezeu, care vine în lume�. Şi,
spunând acestea, a plecat şi a
chemat-o pe Maria, sora ei, pe as-
cuns, zicând: �Învăţătorul este aici
şi te cheamă�. Aceea, când a auzit,
·s-a ridicat repede şi ·a venit la
El. Şi Isus nu venise încă în sat, ci
era în locul unde Îl întâmpinase
Marta. Iudeii deci, care erau cu ea
în casă şi o mângâiau, văzând-o
pe Maria că s-a ridicat în grabă
şi a ieşit, au urmat-o, spunând:
�S-a dus la mormânt, ca să plângă
acolo�. Maria deci, când a venit
unde era Isus, văzându-L, a căzut
la picioarele Lui, spunându-I:
�Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar
fi murit fratele meu�. Isus deci,
când a văzut-o plângând, şi pe
iudeii care veniseră cu ea plân-
gând, a suspinath în duh şi S-a
tulburat în Sine. Şi a spus: �Unde
l-aţi pus?� Ei ·I-au spus: �Doam-
ne, vino şi vezi�. Isus plângea*.
Iudeii deci spuneau: �Iată cât îl
iubea!� Iar unii dintre ei spuneau:
�Nu putea oare Acesta, care* a
deschis ochii orbului, să facă
aşa ca şi acesta să nu moară?�
Isus deci, suspinândi din nou în
Sine, ·a venit la mormânt. Şi era o
peşteră şi o piatră era aşezată
peste ea. Isus ·a spus: �Ridicaţi
piatra!� Marta, sora celui mort,
·I-a spus: �Doamne, deja miroase
greu, pentru că este mort de patru
zile�. Isus ·i-a spus: �Nu ţi-am
spus că, dacă vei crede, vei vedea
gloria lui Dumnezeu?� Au ridicat
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*Cap. 10.31.
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deci piatraa. Şi Isus a ridicat ochii
în sus şi a spus: �Tată, Îţi mulţu-
mesc că M-ai ascultat; Eu dar
ştiam că întotdeauna Mă asculţi,
însă pentru mulţimea* care stă îm-
prejur am spus, ca să creadă că
Tu M-ai trimis�. Şi, spunând
acestea, a strigat cu glas tare:
�Lazăre, vino afară!� Şib mortul a
ieşit, legat la picioare şi la mâini
cu fâşii de pânză: şi faţa* îi era
înfăşurată cu un ştergar. Isus ·le-a
spus: �Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să
meargă�. Deci mulţi dintre iudeii
care veniseră la Maria şi văzu-
seră* ce făcuse Isusc au crezut în
El. Dar unii dintre ei au mers la
farisei şi le-au spus ce făcuse Isus.

Deci preoţii* de seamă şi fa-
riseii au adunat sinedriul şi spu-
neau: �Ce** facem? pentru că
Omul acesta face multe semne.
Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede
în El şi vor veni romanii şi ne vor
lua şi locul şi naţiunea�. Dar unul
dintre ei, Caiafa*, fiind mare preot
în anul acela, le-a spus: �Voi nu
ştiţi nimic, nici nu* gândiţi că este
de folos pentru noid să moară un
singur om pentru popor şi să nu
piară toată naţiunea�. Dar aceasta
n-a spus-o de la sine, ci, fiind mare
preot în anul acela, a profeţit că
Isus urma să moară pentru naţi-
une; şi* nu numai pentru naţiune,
ci** şi ca să-i adune într-unul sin-
gur pe copiii lui Dumnezeu cei
risipiţi. Din ziua aceea deci au ţi-
nut sfate, ca să-L omoare. Isus
deci* nu mai umbla pe faţă printre
iudei, ci a plecat de acolo în ţinu-
tul de lângă pustiu, într-o cetate
numită Efraim**, şi acolo a rămas
cu ucenicii Săib.

Iar Paştele* iudeilor era aproa-
pe şi mulţi s-au suit de la ţară la
Ierusalim, înainte de Paşti, ca să
se curăţească. Îl căutau* deci pe
Isus şi vorbeau între ei, stând în

templuf: �Ce gândiţi? că nici-
decum nu va veni la sărbătoare?�
Şib preoţii de seamă şi fariseii
dăduseră poruncig ca, dacă ştie
cineva unde esteh, să le arate, ca
să-L prindă.

Isus deci, cu şase zile înainte
de Paşti, a venit la Betania, unde*
era Lazăr cel morti, pe care îl
înviase Isusc dintre morţi. I-au pre-
gătit deci o cină acolo şi Marta
slujea, iar Lazăr era unul dintre cei
care stăteau la masă cu El. Maria*
deci, luând o măsurăj de mir de
nard curat, de mare preţ, i-a uns
picioarele lui Isus şi I-a şters
picioarele cu părul ei; şi s-a um-
plut casa de mirosul mirului.
Atunci unul dintre ucenicii Săi,
Iuda, al lui Simon, Iscarioteanul,
care urma să-L vândă, ·a spus:
�De ce nu s-a vândut acest mir cu
trei sute de dinari şi să se fi dat
săracilor?� Dar a spus aceasta nu
pentru că avea grijă de să-
raci, ci pentru că era hoţ şi avea*
punga şi lua cele puse în ea. Isus
deci a spus: �Las-o: ea l-a păstrat
pentru ziua pregătirii Mele pentru
înmormântare; pentru că pe* să-
raci îi aveţi cu voi întotdeauna,
dar pe Mine nu Mă aveţi întot-
deauna�. O mare mulţime de iu-
dei au aflat deci că El este aco-
lo şi au venit nu numai pentru
Isus, ci ca să-l vadă şi pe Lazăr, pe*
care-l înviase dintre morţi. Dar
preoţii de seamă* s-au sfătuit ca
să-l omoare şi pe Lazăr, pentru
că*, din cauza lui, mulţi dintre iu-
dei plecau şi credeau în Isus.

A doua zi, o mare mulţime
care venise la sărbătoare, auzind
că Isus vine la Ierusalim, au luat
ramuri de palmier şi I-au ieşit în
întâmpinare, şi strigau: �Osana*!
Binecuvântat este Cel care vine în
Numele Domnului, Împăratul lui
Israel!� Şi Isus, găsind* un măgăruşk,
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*Lc. 3.2.
Cap. 18.14.
Fap. 4.6.
*Cap. 18.14.
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a Unele ms. ad. �de unde era pus mortul�    b Unele ms. omit    c Unele ms. �El�    d Unele ms. �pentru voi�;
alte ms. omit    e Unele ms. ad. �împreună�    f Gr. �hieron�    g Unele ms. �poruncă�    h Unele ms. ad.
�Isus�    i Unele ms. omit �cel mort�    j Aproximativ 327g    k Lit. �măgar tânăr�
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(Mt. 26.3-5;
Mc. 14.1-2;
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Intrarea lui
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(Mt. 21.1-11;
Mc. 11.1-10;
Lc. 19.28-40)
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(Mt. 26.6-13;
Mc. 14.3-9)
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S-a aşezat pe el, după
cum este scris: �Nu* te teme, fiica
Sionului; iată, Împăratul tău vine
şezând pe mânzul unei măgăriţe�.
aUcenicii Săi n-au* înţeles aces-
tea la început; dar**, când Isus a
fost glorificat, atunci şi-au� amin-
tit că aceste lucruri erau scrise
despre El şi că ei Îi făcuseră a-
cestea. Deci mulţimea care era cu
El mărturisea căb El îl chemase pe
Lazăr din mormânt şi el îl înviase
dintre morţi. Pentru aceasta L-a şi
întâmpinat mulţimea*, pentru că
a auzit că făcuse semnul acesta.
Fariseii au spus deci între ei: �Ve-
deţi* că nu vă foloseşte la nimic:
iată, lumea a plecat după El!�
Şi erau nişte* greci dintre cei

care** se suie ca să se închine la
sărbătoare; aceştia deci au venit
la Filip, cel care* era din Betsai-
da Galileii, şi l-au rugat, spunând:
�Domnule, dorim să-L vedem pe
Isus�. Filip ·a venit şi ·i-a spus lui
Andrei, şi Andrei şi Filip ·au venit
şi I-au spusc lui Isus. Dar Isus le-a
răspuns, zicând: �A* venit ceasul
ca să fie glorificat Fiul Omului.
Adevărat, adevărat vă spun: dacă
grăuntele* de grâu căzut în pă-
mânt nu moare, rămâne singur;
dar, dacă moare, aduce mult rod.
Cine* îşi iubeşte viaţa, o va pier-
de; şi cine îşi urăşte viaţa în lu-
mea aceasta, o va păstra pentru
viaţa eternă. Dacă Îmi slujeşte
cineva, să Mă urmeze; şi unde*
sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul
Meu. Şid, dacă cineva Îmi slujeş-
te, Tatăl îl va onora. Acum* su-
fletul Meu este tulburat. Şi ce
voi spune? «Tată, salvează-Mă
din ceasul acesta»? Dar** pentru
aceasta am venit la ceasul acesta.
Tată, glorifică Numele Tău!� A
venit deci un glas din* cer: �L-am
şi glorificat şi din nou Îl voi
glorifica!� Deci mulţimea care

stătea acolo şi care auzise spunea:
�A fost tunet�. Alţii spuneau: �Un
înger I-a vorbit!� Isus a răspuns şi
a zis: �Nu pentru Mine a venit
glasul acesta*, ci pentru voi. Acum
este judecata lumii acesteia; acum
stăpânitorul* lumii acesteia va fi
aruncat afară. Şi Eu, când* voi fi
înălţat de pe pământ, îi voi atra-
ge pe** toţi la Mine�. Iar aceasta
o spunea* arătând cu ce moarte ur-
ma să moară. Mulţimea I-a răs-
puns: �Noi* am auzit din lege că
Hristosul rămâne pentru totdeau-
na; şi cum spui Tu că Fiul Omului
trebuie să fie înălţat? Cine
este Acesta, Fiul Omului?� Isus
deci le-a spus: �Încă puţin timp
este* lumina printree voi. Um-
blaţi** cât timp aveţi lumina, ca
să nu vă cuprindăf întunericul; şi
cine� umblă în întuneric nu ştie
încotro merge. Cât timp aveţi lu-
mina, credeţi în lumină, ca să fiţi
fii* ai luminii�. Isus a vorbit aces-
tea şi, plecând, S-a** ascuns de ei.
Şi, deşi El făcuse atâtea sem-

ne înaintea lor, nu credeau în
El, ca să fie împlinit cuvântul
profetului Isaia, pe care l-a zis:
�Doamne*, cine a crezut mărtu-
risirea noastră? şi cui i-a fost des-
coperit braţul Domnului?� De
aceea nu puteau să creadă, pen-
tru că din nou Isaia a spus: �Le-a*
orbit ochii şi le-a împietrit inima,
ca să nu vadă cu ochii şi să nu
înţeleagă cu inima şi să nu se
întoarcăg şi să-i vindec�. Isaia a
spus acestea* cândh a văzut
gloria Lui şi a vorbit despre El.
Totuşi, în adevăr, chiar dintre
mai-mari, mulţi au crezut în El;
dar, din cauza fariseilor*, nu
mărturiseau, ca să nu fie excluşi
din sinagogă; pentru că* au iubit
mai mult gloria oamenilor decât
gloria lui Dumnezeu.

Dar Isus a strigat şi a spus:
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*Zah. 9.9.

*Lc. 18.34.
**Cap. 7.39.
�Cap. 14.26.

*Vers. 11.

*Cap. 11.47;
11.48.

*Fap. 17.4.
**1Împ.8.41;
8.42.
Fap. 8.27.
*Cap. 1.44.

*Cap. 13.32;
17.1.

*1 Cor.15.36.

*Mt. 10.39;
16.25.
Mc. 8.35.
Lc. 9.24;
17.33.
*Cap. 14.3;
17.24.
1 Tes. 4.17.

*Mt. 26.38;
26.39.
Lc. 12.50.
Cap. 13.21.
**Lc. 22.53.
Cap. 18.37.

*Mt. 3.17.

*Cap. 11.42.

*Mt. 12.29.
Lc. 10.18.
Cap. 14.30;
16.11.
Fap. 26.18.
2 Cor. 4.4.
Ef. 2.2; 6.12.
*Cap. 3.14;
8.28.
**Rom.5.18.
Ev. 2.9.
*Cap. 18.32.
*Ps. 89.36;
89.37; 110.4.
Is. 9.7; 25.8.
Ezec. 37.25.
Dan. 2.44;
7.14,27.
Mica 4.7.
*Cap. 1.9;
8.12; 9.5.
Vers. 46.
**Ier. 13.16.
Ef. 5.8.
�Cap. 11.10.
1 Ioan 2.11.
*Lc. 16.8.
Ef. 5.8.
1 Tes. 5.5.
1Ioan 2.9-11
**Cap. 8.59;
11.54.

*Is. 53.1.
Rom. 10.16.

*Is. 6.9,10.
Mt. 13.14.

*Is. 6.1.

*Cap. 7.13;
9.22.

*Cap. 5.44.
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Filip Îi spun�; alte ms. �din nou Andrei vine, şi Filip, şi Îi spun�    d Unele ms. omit    e Unele ms. �cu�    f Sau
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�Cine crede în Mine nu crede în
Mine, ci în Cel care M-a trimis
pe Mine. Şi cine* Mă vede pe
Mine, Îl vede pe Cel care M-a tri-
mis pe Mine. Eu* am venit ca lu-
mină în lume, pentru ca oricine
crede în Mine să nu rămână în în-
tuneric; şi dacă cineva aude cu-
vintele Mele şi nu le păzeştea, nu*
Eu îl judec; pentru că n-am** ve-
nit ca să judec lumea, ci ca să
mântuiesc lumea. Pe cine* Mă
respinge pe Mine şi nu primeşte
cuvintele Mele, are cine să-l jude-
ce: Cuvântul** pe care l-am spus,
acela îl va judeca în ziua de apoi.
Pentru că Eu* n-am vorbit de la
Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a
trimis, El Însuşi Mi-a dat** po-
runcă ce să spun şi ce să vorbesc;
şi ştiu că porunca Lui este viaţă
eternă. Deci cele ce vorbesc Eu,
aşa vorbesc, cum Mi-a spus Tatăl�.

Iar înainte* de sărbătoarea
Paştelui, Isus, ştiind că I-a** venit
ceasul ca să plece din lumea a-
ceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi,
care erau în lume, i-a iubit până
la capătb. Şi, în timpulc cinei, după
ce diavolul* pusese deja în inima
lui Iuda, al lui Simon, Iscariotea-
nul, gândul să-L vândă, Isusd,
ştiind că Tatăl* Îi dăduse toate
în mâini şi că** de la Dumnezeu
a ieşit şi la Dumnezeu Se duce,
·S-a* ridicat de la cină şi ·Şi-a
pus deoparte hainele şi, luând un
ştergar, S-a încins. Apoi ·a turnat
apă în lighean şi a început să
spele picioarele ucenicilor şi să le
şteargă cu ştergarul cu care era
încins. ·A venit deci la Simon
Petru; şie elf ·I-a spus: �Doamne,
Tu* să-mi speli mie picioarele?�
Isus a răspuns şi i-a zis: �Ce fac
Eu, tu nu ştii acum, dar vei înţele-
ge după acestea�. Petru ·I-a spus:
�Nicidecum nu-mi vei spăla pi-

cioarele, niciodată!� Isus i-a răs-
puns: �Dacă* nu te spăl Eu, nu ai
parte cu Mine�. Simon Petru ·I-a
spus: �Doamne, nu numai pi-
cioarele mele, ci şi mâinile şi ca-
pul!� Isus ·i-a spus: �Cine s-a
scăldat nu are nevoie să i se spele
decât picioareleg, pentru că este
în totul curat; şi voi* sunteţi curaţi,
dar nu toţi�. Pentru că-l ştia* pe
cel care avea să-L vândă, de aceea
a spus: �Nu toţi sunteţi curaţi�.
Deci, după ce le-a spălat picioa-
rele şi Şi-a luat hainele, aşezân-
du-Seh din nou la masă, le-a spus:
�Înţelegeţi ce v-am făcut? Voi*
Mă numiţi «Învăţătorul» şi «Dom-
nul» şi bine ziceţi, pentru că sunt.
Deci*, dacă Eu, Domnul şi Învă-
ţătorul, v-am spălat picioarele, şi
voi sunteţi datori** să vă spălaţi
picioarele unii altora; căci v-am*
dat un exemplu, pentru ca, aşa
cum v-am făcut Eu, să faceţi şi
voi. Adevărat*, adevărat vă spun:
Nu este rob mai mare decât stă-
pânul său, nici trimisi mai mare de-
cât cel care l-a trimis. Dacă* ştiţi
acestea, fericiţi sunteţi dacă le veţi
face. Nu vorbesc despre voi toţi;
Eu îi ştiu pe cei pe care i-am ales;
ci, ca să se împlinească Scriptu-
ra: «Cel* care mănâncă pâinea cu
Mine şi-a ridicat călcâiul împo-
triva Mea». Vă spun de pe acum*,
mai înainte de a se împlini, pentru
ca, atunci când se va împlini, să
credeţi că Eu sunt. Adevărat*,
adevărat vă spun: Cel care pri-
meşte pe oricine voi trimite Eu,
pe Mine Mă primeşte; iar cine Mă
primeşte pe Mine, Îl primeşte pe
Cel care M-a trimis pe Mine�.

După ce a spus acestea, Isus
S-a* tulburat în duh şi a mărtu-
risit şi a spus: �Adevărat, adevă-
rat vă spun că unul** dintre voi
Mă va vinde�. Ucenicii se uitauj
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*Cap. 14.9.

*Cap. 3.19;
8.12; 9.5,39.
Vers. 35,36.

*Cap. 5.45;
8.15,26.
**Cap.3.17.

*Lc. 10.16.
**Deut.18.19
Mc. 16.16.

*Cap. 8.38;
14.10.
**Deut.18.18

*Mt. 26.2.
**Cap.12.23;
17.1,11.
*Lc. 22.3.
Vers. 27.

*Mt. 11.27;
28.18.
Cap. 3.35;
17.2.
Fap. 2.36.
1 Cor. 15.27.
Ev. 2.8.
**Cap. 8.42;
16.28.
*Lc. 22.27.
Filip. 2.7,8.

*Mt. 3.14.

*Cap. 3.5.
1 Cor. 6.11.
Ef. 5.26.
Tit 3.5.
Ev. 10.22.

*Cap. 15.3.

*Cap. 6.64.

*Mt. 23.8,10.
Lc. 6.46.
1 Cor. 8.6;
12.3.
Filip. 2.11.
*Lc. 22.27.
**Rom.12.10
Gal. 6.1,2.
1 Pet. 5.5.
*Mt. 11.29.
Filip. 2.5.
1 Pet. 2.21.
1 Ioan 2.6.
*Mt. 10.24.
Lc. 6.40.
Cap. 15.20.

*Iac. 1.25.

*Ps. 41.9.
Mt. 26.23.

*Cap. 14.29;
16.4.

*Mt. 10.40;
25.40.
Lc. 10.16.

*Cap. 12.27.
**Fap. 1.17.
1 Ioan 2.19.
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 a Unele ms. �nu crede�    b În mod deplin    c Unele ms. �La sfârşitul�    d Unele
ms. �El�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �acesta�    g Unele ms. �nu are nevoie
să se spele�    h Unele ms. �Şi-a luat hainele şi, aşezându-Se�
i Gr. �apostol�    j Unele ms. ad. �deci�

Descoperirea
trădătorului

(Mt. 26.21-25;
Mc. 14.17-21;
Lc. 22.21-23)
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unii la alţii, neînţelegând despre
cine ·vorbea. Şia la masă era cul-
cat* la sânul lui Isus unul dintre
ucenicii Săi, pe care-l  iubea Isus.
Simon Petru deci ·i-a făcut semnb

să întrebe cine este acela despre care
vorbeşte. Iar elc, plecându-sed pe
pieptul lui Isus, ·I-a spus: �Doamne,
cine este?� Isus ·a răspuns: �Acela
este, căruia Eu, după ce voi înmuia
bucăţica, i-o voi da�. Şie, înmuind
bucăţica, ·i-a dat-o lui Iuda, al lui
Simon, Iscarioteanul. Şi, după*
bucăţică, atunci a intrat Satan în el.
Isus ·i-a spus deci: �Ceea ce faci,
fă repede�. Dar nici unul dintre cei
care stăteau la masă n-a înţeles de
ce i-a spus aceasta. Pentru că unii
gândeau că, fiindcă Iuda* avea pun-
ga, Isus ·îi spusese: �Cumpără
cele de care avem nevoie pentru
sărbătoare�, sau să dea ceva săra-
cilor. Deci, primind acela bucăţi-
ca, îndată a ieşit. Şi era noapte.

Decia, când a ieşit el, Isus ·a
spus: �Acum* este glorificat Fiul
Omului şi Dumnezeu** este glo-
rificat în El. Dacă* Dumnezeu
este glorificat în Elf, şi Dumnezeu
Îl va glorifica în Sine Însuşi şi Îl
va glorifica îndată**. Copilaşilor,
mai sunt puţin cu voi. Mă veţi
căuta şi*, aşa cum le-am spus iu-
deilor: «Unde Mă duc Eu, voi nu
puteţi veni», şi vouă vă spun acum.
Vă dau o poruncă* nouă: să vă
iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit
Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe
alţii. Prin aceasta* vor cunoaşte
toţi că Îmi sunteţi ucenici, dacă
aveţi dragoste unii faţă de alţii�.

Simon Petru ·I-a spus: �Doam-
ne, unde Te duci?� Isus i-a răs-
punsg: �Unde Mă duc Eu, tu
nu Mă poţi urma acum, dar
mai târziu* Mă vei urma�. Petru
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*Cap. 19.26;
20.2; 21.7;
21.20,24.

*Lc. 22.3.
Cap. 6.70.

*Cap. 12.6.

*Cap. 12.23.
**Cap. 14.13
1 Pet. 4.11.
*Cap. 17.1;
17.4-6.
**Cap. 12.23

*Cap. 7.34;
8.21.

*Lev. 19.18.
Cap.15.12,17
Ef. 5.2.
1 Tes. 4.9.
Iac. 2.8.
1 Pet. 1.22.
1 Ioan 2.7,8;
3.11,23;
4.21.
*1 Ioan 2.5;
4.20.

*Cap. 21.18.
2 Pet. 1.14.

*Vers. 27.
Cap. 16.22;
16.23.
*Cap. 13.33;
13.36.

*Vers. 18,28
Fap. 1.11.
**Cap.12.26;
17.24.
1 Tes. 4.17.

*Ev. 9.8.
**Cap. 1.14;
8.32.
�Cap. 1.4;
11.25.
��Cap. 10.9.
*Cap. 8.19.

*Cap. 12.45.
Col. 1.15.
Ev. 1.3.

*Cap. 10.38;
17.21,23.
Vers. 20.
**Cap. 5.19;
7.16; 8.28;
12.49.

*Cap. 5.36;
10.38.

*Mt. 21.21.
Mc. 16.17.
Lc. 10.17.

a Unele ms. omit    b Unele ms. ad. �şi îi zice: «Spune (alte ms. «Întreabă») cine este cel despre care
vorbeşte»�    c Unele ms. omit �Iar�; alte ms. omit �el�; alte ms. omit �Iar el�    d Unele ms. omit �plecându-se�;
alte ms. �plecându-se astfel�    e Unele ms. �Deci�    f Unele ms. omit �Dacă Dumnezeu este glorificat în El�
g Unele ms. �a răspuns�    h Unele ms. �i-a răspuns�; lit. �răspunde�    i Lit. �cocoş� (şi la Ioan 18.27)
j Unele ms. omit �pentru că�    k Unele ms. �calea unde Mă duc Eu ştiţi�    l Unele ms. �cum ştim�    m Unele
ms. �credeţi�    n Lit. �datorită lucrărilor înseşi�

·I-a spus: �Doamne, de ce nu Te
pot urma acum? Eu îmi voi da
viaţa pentru Tine�. Isus a răspunsh:
�Tu îţi vei da viaţa pentru Mine?
Adevărat, adevărat îţi spun: Nici-
decum nu va cânta cocoşuli până
când nu Mă vei tăgădui de trei ori!

Să nu* vi se tulbure inima;
credeţi în Dumnezeu, credeţi
şi în Mine. În casa Tatălui Meu
sunt multe locuinţe. Dacă nu ar fi
aşa, v-aş fi spus; pentru căj

Mă duc* să vă pregătesc un loc;
şi, dacă Mă voi duce şi vă
voi pregăti un loc, vin din nou*
şi vă voi primi la Mine Însumi,
ca**, acolo unde sunt Eu, să fiţi
şi voi. Şi ştiţi unde Mă duc Eu
şi ştiţi caleak�. Toma ·I-a spus:
�Doamne, nu ştim unde Te duci şi
cum putem ştil calea?� Isus
·i-a spus: �Eu sunt calea* şi ade-
vărul** şi viaţa�. Nimeni�� nu
vine la Tatăl decât prin Mine.
Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mi-
ne, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl
Meu; şi de acum Îl cunoaşteţi
şi L-aţi văzut�. Filip ·I-a spus:
�Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne
este de ajuns�. Isus ·i-a spus: �De
atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai
cunoscut, Filipe? Cine* M-a
văzut pe Mine L-a văzut pe Ta-
tăl; şi cum spui tu: «Arată-ni-L pe
Tatăl»? Nu crezi că Eu* sunt în
Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cu-
vintele pe care Eu vi le spun
nu** le vorbesc de la Mine În-
sumi; ci Tatăl, care locuieşte în
Mine, El face lucrările acestea.
Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl
şi Tatăl în Mine; iar dacă nu,
credeţi-Măm* pentru lucrările
acestean. Adevărat*, adevărat
vă spun: Cine crede în Mine
va face şi el lucrările pe care le
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voi». Dacă M-aţi fi iubit, v-aţi
fi bucurat căg Mă duc la Tatăl;
pentru că Tatăla� este mai mare
decât Mine. Şi acum* v-am spus
mai înainte de a se împlini, pentru
ca, atunci când se va împlini, să
credeţi. Nu voi mai vorbi mult
cu voi, pentru că* vine stăpâni-
torulh lumii şi el nu are nimic
în Mine; dar ca să cunoască lu-
mea că Eu Îl iubesc pe Tatăl şi
cum* Mi-a poruncit Tatăl, aşa
fac. Ridicaţi-vă, să plecăm de aici!

Eu sunt viţa cea adevărată
şi Tatăl Meu este viticultorul. Pe
orice* mlădiţă în Mine care nu
aduce rod, o îndepărtează; şi pe
oricare aduce rod, o curăţă, ca să
aducă mai mult rod. Deja voi*
sunteţi curaţi, datorită Cuvântului
pe care vi l-am spus. Rămâneţi*
în Mine şi Eu în voi. După cum
mlădiţa nu poate aduce rod de la
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot
aşa nici voi nu puteţi aduce rod,
dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt
viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în
Mine şi Eu în el, acela aduce mult
rod*; pentru că fără Mine nu pu-
teţi face nimic. Dacă cineva nu ră-
mâne în Mine, este* aruncat afară
ca mlădiţa şi se usucă; şi ei le adu-
nă şi le aruncăi în focj şi sunt arse.

Dacă rămâneţi în Mine şi cu-
vintele Mele rămân în voi, ce-
reţi orice* vreţi şi vi se va face.
În aceasta* este glorificat Tatăl
Meu: că aduceţi mult rod şi Îmi
veţi** fi ucenici.

Cum M-a iubit pe Mine Tatăl,
v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi
în dragostea Mea. Dacă* ţineţi
poruncile Mele, veţi rămâne în
dragostea Mea, aşa cum Eu am
ţinut poruncile Tatălui Meu şi
rămân în dragostea Lui. V-am
vorbit acestea pentru ca bucuria
Mea să fiec în voi şi bucuria*
voastră să fie deplină.
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fac Eu; şi  mai mari decât acestea
va face, pentru că Eu Mă duc la
Tatăla. Şi* orice veţi cere în Nu-
mele Meu, aceea voi face, ca
Tatăl să fie glorificat în Fiul.
Dacă veţi cere ceva în Numele
Meu, Eu voi face.

Dacă* Mă iubiţi, ţineţi porun-
cile Mele. Şi Eu Îl voi ruga pe Ta-
tăl, şi vă va da un alt* Mângâie-
torb, ca să fiec cu voi pentru tot-
deauna, pe Duhul* adevărului,
pe** care lumea nu-L poate primi,
pentru că nu-L vede, nici nu-L cu-
noaşte; dard voi Îl cunoaşteţi, pen-
tru că rămâne la voi şi� va fi în
voi. Nu* vă voi lăsa orfani: vin la
voi. Încă puţin şi lumea nu Mă ·va
mai vedea; dar voi* Mă ·veţi
vedea; pentru că** Eu trăiesc, şi
voi veţi trăi. În ziua aceea veţi cu-
noaşte că Eu* sunt în Tatăl Meu şi
voi în Mine şi Eu în voi. Cine* are
poruncile Mele şi le ţine, acela este
cel care Mă iubeşte; iar cine Mă
iubeşte pe Mine va fi iubit
de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi
şi Mă voi arăta lui�. Iuda*, nu
Iscarioteanul, ·I-a spus: �Doamne,
ecum se face că Te vei arăta nouă
şi nu lumii?� Isus a răspuns şi i-a
zis: �Dacă Mă iubeşte cineva, va
păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu
îl va iubi; şi Noi vom veni la el
şi* vom locui la elf. Cine nu Mă
iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele;
şi Cuvântul* pe care-l auziţi nu
este al Meu, ci al Tatălui care M-a
trimis. V-am vorbit acestea, când
încă sunt cu voi. Dar Mângâ-
ietorul*, Duhul Sfânt, pe care-L va
trimite Tatăl în Numele Meu,
Acela vă** va învăţa toate şi vă
va aminti toate câte v-am
spus. Vă las pacea; vă dau pacea*
Mea: Eu nu vă dau cum dă lumea.
Să** nu vi se tulbure inima, nici
să nu se înspăimânte. Aţi auzit că
Eu v-am* spus: «Plec** şi vin la
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Eu vi-L voi trimite de la Tatăl,
Duhul adevărului, care iese de la
Tatăl, Acela** va mărturisi despre
Mine. Şi* mărturisiţi şi voi, pentru
că de** la început sunteţi cu Mine.

V-am spus acestea, ca să* nu
vă poticniţi. Vă vor* exclude din
sinagogi; ba vine un ceas când
oricine** vă ·va ucide va gândi că
face slujbă pentru Dumnezeu.
Şib vor face acestea* pentru că
n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici
pe Mine. Dar v-am spus acestea*
pentru ca, atunci când lec va veni
ceasul, să vă amintiţi de elec, că
Eu vi le-am spusd. Dar nu** v-am
spus acestea de la început, pen-
tru că eram cu voi.

Dar acum Mă* duc la Cel care
M-a trimis şi nimeni dintre voi nu
Mă întreabă: «Unde Te duci?»
Dar, pentru că v-am vorbit aces-
tea, întristarea* v-a umplut inima.
Dar Eu vă spun adevărul: Vă este
de folos ca Eu să Mă duc; pentru
că, dacă nu Mă voi duce, Mân-
gâietorul* nu va veni la voi; dar,
dacă** Mă voi duce, vi-L voi tri-
mite. Şi, când va veni Acela, va
convingee lumea de păcat şi de
dreptate şi de judecată: de* păcat,
pentru că ei nu cred în Mine; de
dreptate*, pentru că** Mă duc la
Tatălf şi nu Mă mai vedeţi; şi
de* judecată, pentru că stăpâni-
torul** acestei lumi este judecat.
Am încă multe să vă spun, dar*
nu le puteţi purta acum. Dar, când
va veni Acela, Duhul* adevăru-
lui, El vă va** călăuzi în totc ade-
vărul; pentru că nu va vorbi de la
Sine Însuşi, ci va vorbi ce va auzi
şi vă va face cunoscut cele viitoa-
re. Acela Mă va glorifica, pentru
că va primi din ce este al Meu şi
vă va face cunoscut. Tot* ce are
Tatăl este al Meu; de aceea am
spus că va primig din ce este al
Meu şi vă va face cunoscut. Pu-
ţin* timp, şi nu Mă mai vedeţi; şi

Aceasta* este porunca Mea:
să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am
iubit Eu. Nimeni nu are iubire*
mai mare decât aceasta, ca cineva
să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
Voi* sunteţi prietenii Mei, dacă
faceţi ceea ce Eu vă poruncesc.
Nu vă mai numesc robi, pentru
că robul nu ştie ce face stăpânul
său; ci v-am numit prieteni, pen-
tru că*  toate câte am auzit de la
Tatăl Meu vi le-am făcut cunos-
cut. Nu* voi M-aţi ales pe Mine,
ci Eu v-am ales pe voi şi v-am**
rânduit ca voi să mergeţi şi să
aduceţi rod, şi rodul vostru să ră-
mână, pentru ca orice� veţi cere
de la Tatăl în Numele Meu, să
vă dea. Vă poruncesc acestea, ca
să vă iubiţi unii pe alţii.

Dacă* vă urăşte lumea, ştiţia

că pe Mine M-a urât mai înainte
decât pe voi. Dacă* aţi fi din
lume, lumea ar iubi ce este al ei;
dar, pentru că** nu sunteţi din
lume, ci Eu v-am ales din lume,
de aceea vă urăşte lumea. Amin-
tiţi-vă de cuvântul pe care vi l-am
spus Eu: «Nu* este rob mai mare
decât stăpânul său». Dacă** M-au
persecutat pe Mine, şi pe voi vă
vor persecuta; dacă au păzit
cuvântul Meu, şi pe al vostru îl
vor păzi. Dar* vă vor face toate
acestea din cauza Numelui Meu,
pentru că ei nu-L cunosc pe Cel care
M-a trimis. Dacă* n-aş fi venit şi
nu le-aş fi vorbit, nu ar avea pă-
cat; dar** acum nu au dezvino-
văţire pentru păcatul lor. Cine*
Mă urăşte pe Mine, Îl urăşte şi pe
Tatăl Meu. Dacă n-aş fi făcut în-
tre ei lucrări* pe care nimeni altul
nu le-a făcut, nu ar avea păcat;
dar acum M-au şi văzut şi M-au
urât, şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.
Ci aceasta este ca să se îm-
plinească cuvântul scris în legea
lor: «M-au* urât fără temei». Când*
va veni Mângâietorul, pe care
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la Tatăl�. Ucenicii Săi I-au spusf:
�Iată, acum vorbeşti deschis şi nu
spui nici o asemănare. Acum ştim
că* ştii toate şi că nu ai nevoie
să Te întrebe cineva; de aceea cre-
dem că ai ieşit de la Dumnezeu�.
Isus le-a răspuns: �Acum credeţi?
Iată*, vine ceasul, şi acumb a ve-
nit, ca să fiţi risipiţi fiecare** la
ale lui şi pe Mine să Mă lăsaţi
singur; dar� nu sunt singur, pentru
că Tatăl este cu Mine. V-am spus
acestea ca să aveţi pace* în Mine.
În** lume aveţig necaz, dar� în-
drăzniţi: Eu am învins�� lumea�.

Isus a vorbit acestea şi Şi-a
ridicat ochii spre cer şi a spus:
�Tată, a* venit ceasul! Glorifică-L
pe Fiul Tău, cah Fiul Tău să Te
glorifice pe Tine, după cum* I-ai
dat autoritate peste orice făpturăi,
ca să dea viaţă eternă tuturor ace-
lora pe** care Tu i-ai dat Lui. Şi
aceasta este viaţa* eternă, să Te
cunoască pe Tine, singurul** Dum-
nezeu adevărat, şi pe Isus Hristos
pe care� L-ai trimis Tu. Eu* Te-am
glorificat pe pământ, am** sfâr-
şitj lucrarea pe care� Mi-ai dat-o
s-o  fac;  şi  acum  glorifică-Mă Tu,
Tată, la Tine Însuţi, cu gloria pe*
care o aveam la Tine mai înainte de
a fi lumea. Am* făcut cunoscut
Numele Tău oamenilor pe care**
Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau
şi Mie Mi i-ai dat şi au păzit Cu-
vântul Tău. Acum au cunoscut că
toate câte Mi-ai dat sunt de la Ti-
ne; pentru că le-am dat cuvintele
pe care* Mi le-ai dat Tu, şi ei le-au
primit şi au cunoscut cu adevărat
că de la Tine am ieşit şi** au cre-
zut că Tu M-ai trimis. Eu pentru
ei cer; nu* cer pentru lume, ci pen-
tru aceia pe care Mi i-ai dat, pen-
tru că sunt ai Tăi  (şi toate ale Mele
sunt ale Tale şi ale Tale* sunt ale
Mele) şi Eu sunt glorificat în ei.
Şi Eu* nu mai sunt în lume, dar

din nou puţin timp, şi Mă veţi
vedea, pentru că** Eu Mă duc la
Tatăla�. Deci unii dintre ucenicii
Săi au spus unii către alţii: �Ce
este aceasta ce ne spune: «Puţin
timp, şi nu Mă mai vedeţi; şi din
nou puţin timp şi Mă veţi vedea»?
şi: «Pentru că Eub Mă duc la Ta-
tăl»?� Spuneau deci: �Ce este a-
ceasta ce spune: «Puţin timp»? Nu
ştim ce vorbeşte�. Isus a cunoscut
decib că voiau să-L întrebe şi le-a
spus: �Despre aceasta vă întrebaţi
între voi, că am spus: «Puţin timp,
şi nu Mă mai vedeţi; şi din nou pu-
ţin timp, şi Mă veţi vedea»? Ade-
vărat, adevărat vă spun că voi
veţi plânge şi vă veţi jeli, iar lu-
mea se va bucura; şi voic vă veţi în-
trista, dar întristarea voastră se va
schimba în bucurie. Femeia*, când
naşte, se întristează, pentru că i-a
venit ceasul; dar, după ce a născut
copilul, nu-şi mai aduce aminte de
necaz, pentru bucuria că s-a năs-
cut un om în lume. Şi voi deci* sun-
teţi, în adevăr, întristaţi acum; dar
vă voi vedea din nou şi inima
voastră se** va bucura şi nimeni nu
va lua de la voi bucuria voastră.
Şi, în ziua aceea, nu Mă veţi între-
ba nimic. Adevărat*, adevărat vă
spun: Orice veţi cere de la Tatăl în
Numele Meu, vă va dad. Până
acum n-aţi cerut nimic în Numele
Meu: cereţi şi veţi primi, pentru
ca* bucuria voastră să fie deplină.
V-am spus acestea în asemănări;
vinee ceasul când nu vă voi mai
vorbi în asemănări, ci vă voi face
cunoscut deschis despre Tatăl. În
ziua aceea veţi cere în Numele
Meu; şi nu vă spun că Eu Îl voi ru-
ga pe Tatăl pentru voi, pentru că*
Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că voi
M-aţi iubit şi aţi** crezut că Eu
am ieşit de la Dumnezeu. Am ie-
şit* de la Tatăl şi am venit în lu-
me; din nou las lumea şi Mă duc
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aceştia sunt în lume, şi Eu vin
la Tine. Sfinte Tată, păzeştea**
în Numele Tău pe aceia pe care
Mi i-ai dat, ca să fie una ca� Noi.
Când eram cu eib, îi păzeamc Eu în
Numele Tău; pe aceia pe care Mi
i-ai datd, i-am* păzit şi** nici unul
dintre ei n-a pierit, decât�
fiul pieirii, ca�� să se împlinească
Scriptura. Dar acum vin la Tine. Şi
vorbesc acestea în lume, ca ei să
aibă bucuria Mea deplină în
ei. Eu le-am* dat Cuvântul Tău
şi** lumea i-a urât, pentru că ei
nu sunt din lume, după cum� Eu
nu sunt din lume. Nu cer să-i
iei din lume, ci să-i* păzeşti
de cel rău. Ei nu sunt din lume,
după cum Eu nu sunt din lume.
Sfinţeşte-i* în adevărul Tăue:
Cuvântul** Tău este adevărul.
Cum* M-ai trimis pe Mine în
lume, şi Eu i-am trimis pe ei în
lume; şi* pentru ei Eu Mă sfin-
ţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să
fie sfinţiţi în adevăr. Şi nu cer
numai pentru aceştia, ci şi pentru
cei care vor credef în Mine prin cu-
vântul lor; pentru ca* toţi să fie una,
după cum Tu**, Tată, eşti  în Mine
şi Eu în Tine; ca şi ei să fie unae în
Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis. Şi Eu le-am dat gloria pe care
Mi-ai dat-o Tu, pentru ca* ei să
fie una, cum Noi suntem una: Eu
în ei şi Tu în Mine; pentru ca* ei să
fie făcuţi desăvârşiţi spre a fi una,
cag să cunoască lumea că Tu
M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum
M-ai iubit pe Mine. Tată*, doresc
ca aceia pe care Mi i-ai dat Tu să
fie şi ei cu Mine unde sunt Eu, ca
să privească gloria Mea pe care
Mi-ai dat-o Tu, pentru că** M-ai
iubit mai înainte de întemeierea
lumii. Tată drept, lumeah* nu
Te-a cunoscut, dar Eu** Te-am
cunoscut şi aceştia� au cunoscut

că Tu M-ai trimis. Şi* le-am făcut
cunoscut Numele Tău şi Îl voi face
cunoscut, ca dragostea cu** care M-ai
iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei�.

După ce a spus aceste lucruri,
Isus a* ieşit împreună cu ucenicii
Săi dincolo de pârâul** Chedron,
unde era o grădină, în care au intrat
El şi ucenicii Săi. Şi Iuda, care Îl
vindea, ştia şi el locul, pentru că*
Isus fusese deseori acolo împreună
cu ucenicii Săi. Iuda deci*, după ce
a luat ceata ostaşilor şi slujitori de
la preoţii de seamă şi de la farisei,
·a venit acolo cu felinare şi cu fă-
cliii şi cu arme. Isus deci, ştiind
toate cele care urmau să vină asu-
pra Lui, a ieşit înainte şi le-a spus:
�Pe cine căutaţi?� Ei I-au răspuns:
�Pe Isus din Nazaret�. Isuse ·le-a
spus: �Eu suntj!� Şi Iuda, care-L
vindea, stătea şi el cu ei. Deci,
când le-a spus: �Eu sunt!�, s-au dat
înapoi şi au căzut la pământ. Din
nou deci i-a întrebat: �Pe cine
căutaţi?� Şi ei au spus: �Pe Isus
din Nazaret�. Isus a răspuns:
�V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă
Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi-i pe
aceştia să se ducă�, pentru ca să
se împlinească cuvântul pe care-l
spusese: �N-am pierdut pe* nici
unul din cei pe care Mi i-ai dat
Tu�. Simon Petru* deci, având sa-
bie, a scos-o şi l-a lovit pe robul
marelui preot şi i-a tăiat urechea
dreaptă; şi numele robului era
Malhus. Isus i-a spus deci lui Petru:
�Punek sabia în teacă. Paharul* pe
care Mi l-a dat Tatăl, să nu-l beau?�

Deci ceata ostaşilor şi coman-
dantull şi slujitorii iudeilor L-au apu-
cat pe Isus şi L-au legat. Şi L-au
dus întâi la Ana*, pentru că era so-
crul lui Caiafa, care era mare preot
în anul acela. Iar* Caiafa era cel care
îi sfătuise pe iudei că este de folos să
moarăm un singur om pentru popor.
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��Ps. 109.8.
Fap. 1.20.

*Vers. 8.
**Cap.15.18;
15.19.
1 Ioan 3.13.
�Cap. 8.23.
*Mt. 6.13.
Gal. 1.4.
2 Tes. 3.3.
1 Ioan 5.18.

*Cap. 15.3.
Fap. 15.9.
Ef. 5.26.
1 Pet. 1.22.
**2Sam.7.28
Ps. 119.142;
119.151.
*Cap. 20.21.
*1 Cor. 1.2;
1.30.
1 Tes. 4.7.
Ev. 10.10.

*Cap. 10.16.
Rom. 12.5.
Gal. 3.28.
**Cap.10.38;
14.11.

*Cap. 14.20.
1 Ioan 1.3;
3.24.
*Col. 3.14.

*Cap. 12.26;
14.3.
1 Tes. 4.17.
**Vers. 5.

*Cap. 15.21;
16.3.
**Cap. 7.29;
8.55; 10.15.
�Cap. 16.27.

*Cap.15.15.
Vers. 6.
**Cap.15.9.

*Mt. 26.36.
Mc. 14.32.
Lc. 22.39.
**2Sam.15.23
*Lc. 21.37.
*Fap. 1.16.

*Cap. 17.12.

*Mt. 26.51.
Mc. 14.47.
Lc. 22.49,50.

*Mt. 20.22;
26.39,42.

*Lc. 3.2.
*Cap. 11.50.

18:14

a Sau �păstrează�    b Unele ms. ad. �în lume�    c Sau �îi păstram�    d Unele ms. �îi păzeam Eu, în Numele
Tău, pe care Mi l-ai dat, şi�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �cred�    g Unele ms. �şi ca�    h Unele ms. �şi
lumea�; alte ms. �Iar lumea, Tată drept�    i Unele ms. �cu făclii şi cu felinare�    j Unele ms. ad. �Isus�, omiţând
la început    k Unele ms. �Pune-ţi�    l Comandant peste o mie de oameni    m Unele ms. �să piară�

(18) Arestarea
lui Isus

(Mt. 26.47-56;
Mc. 14.43-50;
Lc. 22.47-53)

Isus înaintea
lui Ana şi

Caiafa
(Mt. 26.57-70;
Mc. 14.53-68;
Lc. 22.63-71)
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*Mt. 26.69.
Mc. 14.66.
Lc. 22.54.

*Mt. 26.55.
Lc. 4.15.
Cap. 7.14;
7.26,28; 8.2.

*Ier. 20.2.
Fap. 23.2.

*Mt. 26.74.
Mc. 14.72.
Lc. 22.60.
Cap. 13.38.

*Mt. 27.2.
Fap. 3.13.
**Fap.10.28;
11.3.

Şi Simon Petru şi celălalt ucenic
Îl urmau pe Isus. Iar ucenicul ace-
la îi era cunoscut marelui preot şi
a intrat cu Isus în curteaa marelui
preot. Iar Petru* stătea afară, la
uşă. Deci celălalt ucenic, care îi era
cunoscut marelui preot, a ieşit
şi i-a vorbit portăresei şi l-a adus
pe Petru înăuntru. Servitoarea,
portăreasa, ·i-a spus deci lui Pe-
tru: �Nu eşti şi tu dintre ucenicii O-
mului acestuia?� El ·a spus: �Nu
sunt�. Iar robii şi slujitorii, după
ce făcuseră jăratic (pentru că era
frig), stăteau şi se încălzeau; Pe-
tru dar stăteab cu ei şi se încălzea.
Atunci marele preot L-a întrebat pe
Isus despre ucenicii Săi şi despre
învăţătura Lui. Isus i-a răspuns:
�Eu* am vorbit deschis lumii; Eu
întotdeauna i-am învăţat în sina-
gogă şi în templuc, unde se adună
întotdeaunad iudeii, şi n-am vor-
bit nimic în ascuns. De ce Mă
întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei
care au auzit ce le-am vorbit; iată,
aceştia ştiu ce am spus Eu�. Iar
când a spus acestea, unul dintre
slujitorii care stăteau acolo L-a
lovit cu palmae* pe Isusf, spunând:
�Aşa răspunzi marelui preot?�
Isus i-a răspuns: �Dacă am vorbit
rău, mărturiseşte despre răul aces-
ta; iar dacă am vorbit bine, de
ce Mă loveşti?� gAna L-a trimis
legat la Caiafa, marele preot.
Şi Simon Petru stătea şi se încăl-

zea. I-au spus deci: �Nu eşti şi tu
dintre ucenicii Săi?� El a tăgăduit
şi a spus: �Nu sunt�. Unul dintre
robii marelui preot, care era rudă cu
cel căruia Petru îi tăiase urechea, ·a
spus: �Nu te-am văzut eu în grădină
cu El?� Din nou deci Petru a tă-
găduit; şi îndată* a cântat cocoşul.

Ei ·L-au dus* deci pe Isus de la
Caiafa în pretoriu; şi era dis-de-
dimineaţă. Şi ei** nu au intrat în

pretoriu, ca să nu se întineze, cih

să mănânce paştele. Pilat a ieşit
deci afarăi la ei şi a spus: �Ce acu-
zaţie aduceţi împotriva Omului
acestuia?� Ei au răspuns şi i-au
zis: �Dacă Acesta n-ar fi fost un
răufăcător, nu L-am fi dat în mâi-
nile tale�. Pilat deci le-a spus:
�Luaţi-L voi şi judecaţi-L după
legea voastră�. Iudeii deci i-au
spus: �Nouă nu ne este permis să
omorâm pe nimeni�, ca* să se
împlinească cuvântul lui Isus pe
care-l spusese, arătând cu ce
moarte avea El să moară. Pilat*
deci a intrat din nou în pretoriu şi
L-a chemat pe Isus şi I-a spus:
�Eşti Tu Împăratul iudeilor?� Isus
i-a răspunsj: �De la tine însuţi spui
aceasta, sau alţii ţi-au spus-o de-
spre Mine?� Pilat a răspuns: �Oare
sunt eu iudeu? Naţiunea Ta şi
preoţii de seamă mi Te-au pre-
dat: ce ai făcut?� Isus a răspuns*:
�Împărăţia** Mea nu este din lu-
mea aceasta; dacă Împărăţia Mea
ar fi fost din lumea aceasta, slu-
jitorii Mei ar fi luptat ca să nu
fiu predat iudeilor; dar acum
Împărăţia Mea nu este� de aici�.
Pilat deci I-a spus: �Atunci, eşti
Tu Împărat?� Isus a răspuns: �Tu
zici că Eu sunt Împărat. Eu pen-
tru aceasta M-am născut şi pen-
tru aceasta am venit în lume, ca
să mărturisesc pentru adevăr.
Oricinek este din adevăr ascultă
glasul Meu�. Pilat ·I-a spus: �Ce
este adevărul?� Şi, spunând a-
ceasta, din nou a ieşit la iudei
şi ·le-a spus: �Eu* nu găsesc nici
o vină în El. Dar* voi aveţi un obi-
cei ca, de Paşti, să vă eliberez
pe unul; vreţi deci să vi-L eli-
berez pe Împăratul  iudeilor?�
Toţi deci au strigat din nou, spu-
nând*: �Nu pe Acesta, ci pe Ba-
raba!� Iar Baraba** era un tâlhar.

*Mt. 20.19.
Cap. 12.32;
12.33.

*Mt. 27.11.

*1 Tim. 6.13.
**Dan. 2.44;
7.14.
Lc. 12.14.
Cap. 6.15;
8.15.
�Cap. 8.47.
1 Ioan 3.19;
4.6.

*Mt. 27.24.
Lc. 23.4.
Cap. 19.4,6.

*Mt. 27.15.
Mc. 15.6.
Lc. 23.17.

*Fap. 3.14.
**Lc. 23.19.

a   Curtea palatului    b Unele ms. �stătea dar şi Petru�    c Gr. �hieron�    d Unele
ms. �toţi�    e Sau �cu nuiaua�    f Sau �I-a dat o palmă lui Isus�    g Unele ms.
ad. �Atunci�    h Unele ms. ad. �ca�    i Unele ms. omit �afară�    j Unele ms.
�a răspuns�    k Lit. �Oricine care�

Isus înaintea
lui Pilat

(Mt. 27.11-31;
Mc.15.1-20;
Lc. 23.1-5;
23.13-25)

Tăgăduirea
lui Petru

(Mt. 26.69-75;
Mc.14.66-72;
Lc. 22.54-62)
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Atunci* deci Pilat L-a luat pe
Isus şi L-a biciuit. Şi ostaşii, îm-
pletind o cunună de spini, I-au
pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu
o haină de purpură şi veneau la
Ela şi spuneau: �Salutareb, Împă-
ratul iudeilor!� Şi-L loveau cu
palmelec. Şid Pilat a ieşit din nou
afară şi ·le-a spus: �Iată, vi-L aduc
afară, ca* să ştiţi că nu găsesc
nici o vină în El�. (Isus deci a ieşit
afară, purtând cununa de spini şi
haina de purpură.) Şi Pilat ·le-a
spus: �Iată Omul!� Când L-au
văzut deci preoţii de seamă şi slu-
jitorii, au strigat, spunând: �Răs-
tigneşte! Răstigneşte-L!e� Pilat
·le-a spus*: �Luaţi-L voi şi răs-
tigniţi-L, pentru că eu nu găsesc
vină în El�. Iudeii i-au răspuns:
�Noi avem o lege* şi, după legea
noastrăf, El trebuie să moară,
pentru că S-a** făcut pe Sine
Însuşi Fiu al lui Dumnezeu�.
Deci, când a auzit Pilat acest cu-
vânt, mai mult s-a temut şi a in-
trat din nou în pretoriu, şi ·I-a
spus lui Isus: �De unde eşti Tu?�
Dar* Isus nu i-a dat nici un răs-
puns. Pilat decig ·I-a spus: �Mie
nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am au-
toritateh să Te eliberezi şi am au-
toritate să Te răstignesc?� Isus a
răspunsj: �N-ai* avea nici o auto-
ritate asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi
fost dată de sus. De aceea, cel care
M-a predat ţie are mai mare pă-
cat�. De atunci Pilat căuta să-L
elibereze; dar iudeii strigau, spu-
nând: �Dacă* Îl eliberezi pe
Acesta, nu eşti prieten al Cezarului.
Oricine** se face pe sine împărat
este împotriva Cezarului�. Deci
Pilat, auzind cuvintele acesteak, L-a
dus afară pe Isus şi s-a aşezat pe
scaunull de judecată, în locul nu-

mit �Pardosit cu pietre�, iar în
evreieşte: �Gabata�. (Şi era* Pre-
gătirea Paştelui; eram cam pe la
ceasul al şaselea.) Şi Pilat ·le-a
spus iudeilor: �Iată Împăratul vos-
tru!� Dar ei au strigat: �Ia-L, ia-L,
răstigneşte-L!� Pilat ·le-a spus:
�Să-L răstignesc pe Împăratul vos-
tru?� Preoţii de seamă au răspuns:
�Nu avem* împărat decât pe Ce-
zarul!� Atunci* deci L-a dat în
mâinile lorn, ca să fie răstignit. Şi
L-au luat pe Isus şi L-au duso.
Şi, purtându-Şi crucea, El a*

ieşit la locul numit �al Căpăţânii�,
care în evreieşte se numeşte
�Golgota�, unde L-au răstignit,
şi cu El pe alţi doi, de o parte şi
de alta, şi în mijloc pe Isus. Şi
Pilat* a scris şi un titlu şi l-a pus
pe cruce. Şi era scris: �Isus din
Nazaret, Împăratul iudeilor�.
Deci mulţi dintre iudei au citit
acest titlu, pentru că locul unde a
fost răstignit Isus era aproape de
cetatep; şi era scris în evreieşte,
în greceşte, în latineşteq. Preoţii
de seamă ai iudeilor i-au spus
deci lui Pilat: �Nu scrie: «Împăra-
tul iudeilor», ci scrie că Acela a
spus: «Sunt Împărat al iudeilor»�.
Pilat a răspuns: �Ce am scris, am
scris�. Ostaşii* deci, după ce L-au
răstignit pe Isus, au luat hainele Lui
şi le-au făcut patru părţi: fiecărui
ostaş o parte, şi cămaşa; iar căma-
şa era fără cusătură, ţesută în în-
tregime de sus până jos. Au spus
deci între ei: �Să n-o sfâşiem, ci să
aruncăm sorţi pentru ea, a cui să
fie�; aceasta, ca să se împlinească
Scriptura, care zicer: �Şi-au îm-
părţit* hainele Mele între ei şi pen-
tru cămaşa Mea au aruncat sorţ�.
Ostaşii deci au făcut aceste lucruri.

Iar lângă* crucea lui Isus
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*Mt. 20.19;
27.26.
Mc. 15.15.
Lc. 18.33.

*Cap. 18.38.

*Fap. 3.13.

*Lev. 24.16.
**Mt. 26.65.
Cap. 5.18;
10.33.

*Is. 53.7.
Mt. 27.12,14.

*Lc. 22.53.
Cap. 7.30.

*Lc. 23.2.
**Fap. 17.7.

*Mt. 27.62.

*Gen. 49.10.

*Mt. 27.26;
27.31.
Mc. 15.15.
Lc. 23.25.

*Num. 15.36
Ev. 13.12.

*Mt. 27.37.
Mc. 15.26.
Lc. 23.38.

*Mt. 27.35.
Mc. 15.24.
Lc. 23.34.

*Ps. 22.18.

*Mt. 27.55.
Mc. 15.40.
Lc. 23.49.

19:25

a Unele ms. omit �şi veneau la El�    b Lit. �Bucură-Te�, formulă prescurtată de salut; aici cu sens
dispreţuitor    c Sau �cu nuielele� (vezi Mica 5.1); sau �Şi Îi dădeau palme�    d Unele ms. �deci�; alte ms.
omit �şi�    e Unele ms. �Răstigneşte! Răstigneşte!�    f Unele ms. �după lege�    g Unele ms. omit    h Sau
�putere�    i Unele ms. inversează �eliberez� cu �răstignesc�     j Unele ms. �i-a răspuns�    k Unele ms.
�cuvântul acesta�    l Unele ms. nearticulat    m Unele ms. �şi�    n Sau �li L-a predat�    oUnele ms. omit �şi
L-au dus�    p Unele ms. �locul din cetate unde a fost răstignit Isus era aproape�    q Unele ms. �în evreieşte,
în latineşte, în greceşte�    r Unele ms. omit �care zice�

19

Răstignirea
lui Isus

(Mt. 27.32-50;
Mc. 15.21-37;
Lc. 23.26-49)
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stăteau mama Lui şi sora mamei
Lui, Maria a lui Clopa**, şi Maria
din Magdala. Isus deci, văzând
pe mama Sa şi pe* ucenicul pe
care-l iubea stând alături, ·i-a spus
mamei Sale: �Femeie**, iată fiul
tău!� Apoi ·i-a spus ucenicului:
�Iată mama ta!� Şi, din ceasul ace-
la, ucenicul a luat-o la el acasă*.

După aceasta, Isus, ştiind că
acum toate s-au sfârşita, ca* să se
împlinească Scriptura, ·a spus:
�Mi-e sete�. Acolo erab un vas
plin cu oţet. Şi ei, umplând un bu-
rete cu oţet şi punându-l* într-un
isop, I l-au dus la gură. Deci, când
a luat Isus oţetul, a spus: �S-a*
sfârşit!�; şi, plecându-Şi capul,
Şi-a dat duhul. Iudeii deci, ca să*
nu rămână trupurile pe cruce în
sabat, fiindcă** era Pregătirea
(pentru că acea zi de Sabat era
marec), i-au cerut lui Pilat să le
zdrobească fluierele picioarelor şi
să fie luaţi. Deci au venit ostaşii
şi au zdrobit fluierele picioarelor
celui dintâi şi ale celuilalt răs-
tignit împreună cu el; dar, venind
la Isus, când au văzut că Acesta
murise deja, nu I-au zdrobit
fluierele picioarelor, ci unul dintre
ostaşi I-a străpuns coasta cu o
suliţă şi îndată a* ieşit sânge şi
apă. Şi cel care a văzut acestea a
mărturisit, şi mărturia lui este ade-
vărată, şi el ştie că spune adevă-
rul, ca şid voi să credeţi. Pentru
că acestea au avut loc ca* să se
împlinească Scriptura: �Nici un os
nu I se va zdrobi�. Şi din nou o
altă Scriptură zice: �Vor* privi
spre Cel pe care L-au străpuns�.
Şie, după acestea, Iosif din

Arimateea, fiind ucenic al lui Isus,
dar pe ascuns, de* frica iudeilor,
l-a rugat pe Pilat să ia trupul lui
Isus; şi Pilat i-a dat voie. A venit
deci şi a luat trupul lui Isusf. Şi a
venit şi Nicodim*, care venise la

Isusg întâi noaptea, şi a adus un
amestec de smirnă şi aloe, cam o
sută de măsurih. Au luat deci trupul
lui Isus şi l-au* legat în fâşii de
pânză de in, cu miresmele, cum este
obiceiul la iudei să pregătească
pentru înmormântare.

Iar în locul unde a fost răstignit
era o grădină, şi în grădină un
mormânt nou, în care nimeni nu
fusese pus vreodată. Deci, din
cauza Pregătirii iudeilor, pentru că
mormântul era aproape, L-au* pus
pe Isus acolo.
Şi, în ziua întâi a săptămânii,

Maria din Magdala ·a venit dis-
de-dimineaţă la mormânt, pe când
era încă întuneric, şi ·a văzut pia-
tra luată de pe mormânt. ·A aler-
gat deci şi ·a venit la Simon Petru
şi la celălalt* ucenic, pe care-l
iubea Isus, şi ·le-a spus: �L-au luat
pe Domnul din mormânt şi nu
ştim unde L-au pus�. Petru* deci a
ieşit, şi celălalt ucenic, şi veneau
la mormânt. Şi cei doi alergau îm-
preună şi celălalt ucenic a alergat
înainte, mai repede decât Petru şi
a ajuns cel dintâi la mormânt. Şi,
plecându-se, ·a văzut fâşiile* de
pânză pe jos; totuşi nu a intrat. ·A
venit deci Simon Petru, urmân-
du-l, şi a intrat în mormânt şi ·a
văzut fâşiile de pânză pe jos; şi
ştergarul* care era pe capul Lui
nu era jos cu fâşiile de pânză, ci
la o parte, înfăşurat într-un loc.
Atunci deci a intrat şi celălalt
ucenic, care a ajuns cel dintâi la
mormânt, şi a văzut şi a crezut;
pentru că încă nu ştiau Scrip-
tura*, că El trebuia să învieze
dintre morţi. Ucenicii deci au
plecat din nou la ei acasă.

Dar Maria stătea afară lângă
mormânt, plângând. Deci, pe când
plângea, s-a plecat spre mormânt
şi* ·a văzut doi îngeri în alb, stând
unul la cap şi unul la picioare,
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**Lc. 24.18.

*Cap.13.23;
20.2;
21.7,20,24.
**Cap. 2.4.

*Cap. 1.11;
16.32.

*Ps. 69.21.

*Mt. 27.48.

*Cap. 17.4.

*Deut. 21.23.
**Mc. 15.42.

*1 Ioan 5.6,8

*Ex. 12.46.
Num. 9.12.
Ps. 34.20.

*Ps.22.16,17.
Zah. 12.10.
Apoc. 1.7.

*Cap. 9.22;
12.42.
*Cap. 3.1,2;
7.50.

*Fap. 5.6.

*Is. 53.9.

*Cap. 13.23;
19.26;
21.7,20,24.

*Lc. 24.12.

*Cap. 19.40.

*Cap. 11.44.

*Ps. 16.10.
Fap. 2.25-31;
13.34,35.

*Mc.16.5.

19:26

a Sau �s-au împlinit� (şi la v.30)    b Unele ms. ad. �deci�    c Unele ms. �pentru că ziua sabatului aceluia era
mare�    d Unele ms. omit    e Sau �Iar�    f Unele ms. omit �Isus�; alte ms. omit �trupul lui Isus� şi citesc �L-a
luat�; alte ms. omit de la �şi Pilat� până la �trupul lui Isus�    g Unele ms. �El�    h Însumând aproximativ 32,7 kg.

20

Isus Se arată
Mariei

Moartea lui
Isus

Înmormân-
tarea lui Isus

(Mt. 27.57-61;
Mc. 15.42-47;
Lc. 23.50-56)

Învierea lui
Isus

(Mt. 28.1-10;
Mc. 16.1-8;
Lc. 24.1-12)
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unde fusese pus trupul lui Isus.
Şi aceştia ·i-au spus: �Femeie, de
ce plângi?� Ea ·le-a spus: �Pentru
că L-au luat pe Domnul meu şi nu
ştiu unde L-au pus�. Şia*, spunând
acestea, s-a întors înapoi şi L-a
văzutb pe Isus stând în picioare şi**
nu ştia că este Isus. Isus ·i-a spus:
�Femeie, de ce plângi? Pe cine
cauţi?� Ea, gândind că este gră-
dinarul, ·I-a spus: �Domnule, dacă
tu L-ai luat de aici, spune-mi unde
L-ai pus, şi eu Îl voi lua�. Isus ·i-a
spus: �Maria!� Ea, întorcându-se,
·I-a spus în evreieştec: �Rabuni!�,
care înseamnă: �Învăţătorule!� Isus
·i-a spus: �Nu Mă atinge, pentru
că încă nu M-am suit la Tatăl
Meud; ci mergi la fraţii* Mei şi
spune-le: «Mă** sui la Tatăl Meu
şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul�
Meu şi Dumnezeul vostru»�. Ma-
ria din Magdala ·a venit*, dând
de ştire ucenicilor că L-a văzut
pe Domnul şi că El i-a spus acestea.

Fiind deci seară, în* ziua
aceea, cea dintâi a săptămânii, şi
uşile fiind închise acolo unde
eraue ucenicii, de frica iudeilor,
Isus a venit şi a stat în mijloc,
şi ·le-a spus: �Pace vouă!� Şi,
spunând aceasta, le-a arătat mâi-
nile şi coasta Sa. Ucenicii* deci s-au
bucurat, văzându-L pe Domnul.
Isusd* deci le-a spus din nou:
�Pace vouă! Cum** M-a trimis pe
Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi�.
Şi, spunând aceasta, a suflatf

asupra lor şi ·le-a spus: �Primiţi
Duh Sfânt! Celor cărora* le ier-
taţi păcatele, iertate le suntg. Celor
cărora le ţineţi, ţinute sunth�.

Dar Toma*, unul din cei doi-
sprezece, cel numit Geamăn, nu
era cu ei când a venit Isus. Cei-
lalţi ucenici îi spuneau deci:
�L-am văzut pe Domnul!� Dar el
le-a spus: �Dacă nu voi vedea în
mâinile Lui semnul cuielor şi dacă

nu voi pune degetul meu în sem-
nuli cuielor şi dacă nu voi pune
mâna mea în coasta Lui, nici-
decum nu voi crede�. Şi, după opt
zile, din nou erau înăuntru uce-
nicii Săi, şi Toma era cu ei. ·A
venit Isus, uşile fiind închise, şi a
stat în mijloc şi le-a spus: �Pace
vouă!� Apoi ·i-a spus lui Toma:
�Adu* degetul tău aici şi vezi
mâinile Mele; şi adu mâna ta şi
pune-o în coasta Mea şi nu fi
necredincios, ci credincios�. Şid

Toma a răspuns şi I-a zis: �Domnul
meu şi Dumnezeul meu!� Isus ·i-a
spus: �Pentru că M-ai văzutj, ai
crezut; ferice* de cei care n-au
văzut şi au crezut�.

Isus deci a făcut şi multe* alte
semne înaintea ucenicilor Săid,
care nu sunt scrise în cartea aceas-
ta. Dar* acestea sunt scrise ca voi
să credeţi că Isus este Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu, şi**, crezând,
să aveţi viaţă în Numele Lui.

După acestea, Isusd S-a arătat
din nou ucenicilor, la Marea
Tiberiadei. Şi S-a arătat astfel:
erau împreună Simon Petru şi
Toma, cel numit Geamăn, şi Na-
tanael*, cel din Cana Galileii, şi
ai** luik Zebedei şi alţi doi din-
tre ucenicii Săi. Simon Petru ·le-a
spus: �Mă duc să pescuiesc�. Ei
·i-au spus: �Venim şi noi cu tine�.
Au ieşit şi s-au suitl în corabie; şi
în noaptea aceea n-au prins nimic.
Dar, făcându-se deja dimineaţă,
Isus a stat pe ţărm; totuşi ucenicii
nu* ştiau că este Isus. Isus* deci
·le-a spus: �Copilaşilor, aveţi ceva
de mâncare?� Ei I-au răspuns:
�Nu�. Şi El le-a spus*: �Aruncaţi
plasa în partea dreaptă a corăbiei
şi veţi găsi�. Au aruncat deci şi
n-o mai puteau trage de mulţimea
peştilor. Ucenicul* acela, pe care-l
iubea Isus, ·i-a spus deci lui Petru:
�Este Domnul!� Simon Petru deci,
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*Mt. 28.9.
Mc. 16.9.
**Lc. 24.16;
24.31.
Cap. 21.4.

*Ps. 22.22.
Mt. 28.10.
Rom. 8.29.
Ev. 2.11.
**Cap. 16.28
�Ef. 1.17.

*Mt. 28.10.
Lc. 24.10.

*1 Cor. 15.5.

*Cap. 16.22.

*Mt. 28.18.
**Cap.17.18;
17.19.
2 Tim. 2.2.
Ev. 3.1.

*Mt. 16.19;
18.18.

*Cap. 11.16.

*1 Ioan 1.1.

*2 Cor. 5.7.
1 Pet. 1.8.

*Cap. 21.25.

*Lc. 1.4.
**Cap. 3.15;
3.16; 5.24.
1 Pet. 1.8,9.

*Cap. 1.45.
**Mt. 4.21.

*Cap. 20.14.

*Lc. 24.41.

*Lc. 5.4,6,7.

*Cap. 13.23;
20.2.

21:7

a Unele ms. omit; alte ms. �Dar�    b Lit. �Îl vede�    c Unele ms. omit �în evreieşte�    d Unele ms. omit
e Unele ms. ad. �adunaţi�    f Ca în Gen. 2.7.    g Sau �le-au fost deja iertate�    h Sau �au fost deja ţinute�
i Unele ms. �locul�    j Puţine ms. ad. �Toma�    k Fiii lui    l Unele ms. ad. �îndată�

21 Arătarea la
Marea

Tiberiadei

Isus Se arată
lui Toma

Isus Se arată
ucenicilor

(Mc. 16.14;
Lc. 24.36-49)
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auzind că este Domnul, şi-a încins
haina (pentru că era dezbrăcat) şi
s-a aruncat în mare. Şi ceilalţi
ucenici au venit cu corăbioara �
pentru că nu erau departe de mal,
ci cam la două sute de coţi � tră-
gând plasa cu peşti. Când au ieşit
deci la mal, ·au văzut acolo jăra-
tic şi peşte pus deasupra şi pâine.
Isus ·le-a spus: �Aduceţi din peştii
pe care i-aţi prins acum�. Simon
Petrua s-a suit în corabie şi a tras
plasa la mal, plină cu peşti mari,
o sută cincizeci şi trei şi, deşi
erau atâţia, plasa nu s-a rupt. Isus
·le-a spus: �Veniţi*, mâncaţib�. Şi
nici unul dintre ucenici nu îndrăz-
nea să-L întrebe: �Tu cine eşti?�,
ştiind că este Domnul. cIsus a ·ve-
nit şi ·a luat pâinea şi ·le-a dat,
la fel şi peştele. Acum aceasta a
fost a* treia oară când S-a arătat
Isus ucenicilor Săid, după ce a
înviat dintre morţi.

Deci, după ce au mâncatb, Isus
·i-a spus lui Simon Petru: �Simone,
al lui Ionae, Mă iubeşti tu mai
mult decât aceştia?� El ·I-a spus:
�Da, Doamne, Tu ştii că Te iu-
bescf�. El ·i-a spus: �Paşte mielu-
şeii Mei�. El ·i-a spus din nou, a
doua oară: �Simone, al lui Ionae,
Mă iubeşti?� El ·I-a spus: �Da,
Doamne, Tu ştii că Te iubescf�. El
·i-a spus*: �Păstoreşte oile Mele�.
El ·i-a spus a treia oară: �Simone,
al lui Ionae, Mă iubeştig?� Petru s-a
întristat că i-a spus a treia oară:
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�Mă iubeştig?� şi I-a spus: �Doam-
ne, Tu* ştii toate: Tu cunoşti că
Te iubescf�. Isus ·i-a spus: �Paşte
oile Mele! Adevărat*, adevărat
îţi spun: Când erai mai tânăr, te
încingeai singur şi umblai unde
voiai; dar, când vei îmbătrâni,
îţi vei întinde mâinile şi altul te
va încinge şi te va duce unde
nu voieşti�. Dar a spus aceasta,
arătând cu* ce moarte Îl va glori-
fica el pe Dumnezeu. Şi, după ce
a spus aceasta, ·i-a zis: �Urmea-
ză-Mă!� hPetru, întorcându-se, ·l-a
văzut venind în urmă pe ucenicul
pe* care-l iubea Isus şi care se
rezemase la cină pe pieptul
Lui şi spusese: �Doamne, cine
este cel care Te ·va vinde?� Pe-
trua, văzându-l, ·I-a spus lui Isus:
�Doamne, dar cu acesta ce va
fi?� Isus ·i-a spus: �Dacă vreau
ca el să rămână până* vin, ce-ţi
pasă ţie? Tu urmează-Mă�. A ie-
şit deci cuvântul acesta între fraţi:
�Ucenicul acela nu va muri�. Dar
Isus nu i-a spus: �Nu va muri�, ci:
�Dacă vreau ca el să rămână
până vin, ce-ţi pasă ţie?�

Acesta este ucenicul care măr-
turiseşte despre acestea şi care a
scris acestea; şi ştim* că mărturia
lui este adevărată. Şi* sunt şi
multe alte lucruri pe care le-a făcut
Isus, care, dacă s-ar fi scris unul
câte unul, gândesc** că nici chiar
lumea însăşi n-ar cuprinde cărţile
scrise. Amini.

*Fap. 10.41.

*Cap. 20.19;
20.26.

*Fap. 20.28.
Ev. 13.20.
1 Pet. 2.25;
5.2,4.
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*Cap. 2.24;
2.25; 16.30.

*Cap. 13.36.
Fap. 12.3,4.

*2 Pet. 1.14.

*Cap. 13.23;
13.25; 20.2.

*Mt. 16.27;
16.28; 25.31.
1 Cor. 4.5;
11.26.
Apoc. 2.25;
3.11;
22.7,20.

*Cap. 19.35.
3 Ioan 12.

*Cap. 20.30.
**Amos 7.10

a Unele ms. ad. �deci�    b Masa de dimineaţă    c Unele ms. ad. �Deci�    d Unele ms. omit  e Unele ms.
�Ioan�    f Lit. �Îţi sunt prieten�    g Lit. �Îmi eşti prieten�    h Unele ms. ad. �Dar�    i Unele ms. omit �Amin�

Discuţia lui
Isus cu
Petru
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Am alcătuit cea dintâi is-
torisire, Teofile*, despre toate
câte a început Isus să facă şi să
înveţe, până* în ziua în care a
fost înălţata, după ce, prin Duhul
Sfânt, dăduse** porunci apos-
tolilor pe care i-a ales, cărora,
după patimile Sale, li S-a şi ară-
tat El Însuşi viu*, cu multe do-
vezi, fiind văzut de ei timp de pa-
truzeci de zile şi vorbind cele
despre Împărăţia lui Dumnezeu;
şi, fiind* împreunăb cu ei, le-a
poruncit să nu se depărteze de
Ierusalim, ci să aştepte promisiu-
nea Tatălui: �pe care** aţi auzit-o
de la Mine; pentru că* Ioan, în
adevăr, a botezat cu apă, dar voi,
nu după multe zile, veţi** fi bo-
tezaţi cuc Duh Sfânt�.

Ei deci, fiind adunaţi îm-
preună, L-au întrebat, spunând:
�Doamne*, în acest timp resta-
bileşti** Împărăţia pentru Isra-
el?� Şi El le-a zis: �Voi nu* tre-
buied să cunoaşteţi timpurile sau
vremurile pe care Tatăl le-a
aşezat sube propria Sa autoritate;
ci* veţi primi putere, când va
veni** Duhul Sfânt peste voi, şi
veţi� fi martorii Mei atât în Ie-
rusalim, cât şi în toată Iudeea
şi Samaria şi până la marginea pă-
mântului�. Şi, spunând* acestea,
pe când priveau ei, a fost înălţatf

şi un nor L-a luatg dinaintea ochi-
lor lorh.
Şi, pe când priveau ei ţintă

spre cer în timp ce El Se ducea,
iată, au stat lângă ei şi doi bărbaţi
în* veşminte albe, care au şi spus:
�Bărbaţi galileeni*, de ce staţi pri-
vind la cer? Acest Isus, care a fost

înălţata de la voi în cer, aşa va**
veni, în felul în care L-aţi văzut
mergând spre cer�. Atunci* s-au
întors la Ierusalim de la muntele
numit al Măslinilor, care este
aproape de Ierusalim, cât un drum
de sabat. Şi, când au intrat, s-au
suit în* camera de sus, unde stă-
teau atât Petru**, cât şi Ioan, şi
Iacovi, şi Andrei, Filip şi Toma,
Bartolomeu şi Matei, Iacov al
lui Alfeu, şi Simon� Zelotul, şi Iu-
da��, frate al lui Iacov. Toţi aceş-
tia* stăruiau într-un gând în ru-
găciunej, împreună cu femeile**,
şi cu Maria, mama lui Isus, şi îm-
preună cu fraţii� Lui.
Şi, în zilele acelea, Petru, ri-

dicându-se în mijlocul fraţilork (şi
mulţimea* celor adunaţil era de
aproape o sută douăzeci), a spus:
�Fraţilorm, trebuia să se împli-
nească Scripturan* pe care Duhul
Sfânt a spus-o mai înainte, prin
gura lui David, despre Iuda, care**
a devenit călăuză celor care L-au
prins pe Isus, pentru că el* era nu-
mărat întreo noi şi a luat sorţul
slujbei** acesteia. Deci, în ade-
văr, acesta* a dobândit un ogor
din plata** nelegiuiriip şi, căzând
cu capul în jos, a plesnit prin
mijloc şi i s-au vărsat toate mărun-
taiele. Şi lucrul acesta a ajuns cu-
noscut tuturor locuitorilor din Ie-
rusalim, astfel că ogorul acela a
fost numit în limbaq lorr: �Achel-
dama�, adică �Ogorul sângelui�.
Pentru că în Cartea Psalmilor
este scris: «Locuinţa lui să ajungă*
pustie şi să nu fie locuitor în ea»
şi: «Slujba** lui de supraveghe-
tors s-o ia altul». Deci trebuie ca,

FAPTELE  APOSTOLILOR
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a Lit. �primit sus�, �luat sus�    b Lit. �fiind adunat�    c Lit. �în�, vezi adn. Mt. 3.11    d Lit. �Nu este al
vostru�    e Lit. �în�    f Lit. �ridicat�    g Lit. �L-a luat sus�, �L-a luat înăuntru�    h Lit. �de la ochii lor�
i Unele ms. �şi Iacov şi Ioan�    j Unele ms. ad. �şi cerere�    k Unele ms. �ucenicilor�    l Lit. �mulţimea
numelor adunate împreună�    m Lit. �Bărbaţi fraţi� (şi în 2.29; 2.37)    n Unele ms. ad. �aceasta�    o Unele
ms. �împreună cu�    p Sau �nedreptăţii�    q Gr. �dialektos�    r Unele ms. ad. �proprie�    s Gr. �episkope�

*Lc. 1.3.

*Mc. 16.19.
Lc. 9.51;
24.51.
1 Tim. 3.16.
**Mt. 28.19.
Mc. 16.15.
Ioan 20.21.
Cap.10.41,42
*Mc. 16.14.
Lc. 24.36.
Ioan 20.19;
20.26;
21.1,14.
1 Cor. 15.5.
*Lc.24.43,49
**Ioan 14.16;
14.26,27;
15.26; 16.7.
Cap. 2.33.
*Mt. 3.11.
Cap.11.15,16;
19.4.
**Ioel 3.18.
Cap. 2.4.

*Mt. 24.3.
**Is. 1.26.
Dan. 7.27.
Amos 9.11.

*Mt. 24.36.
Mc. 13.32.
1 Tes. 5.1.

*Cap. 2.1-4.
**Lc. 24.49.
�Lc. 24.48.
Ioan 15.27.
Vers. 22.
Cap. 2.32.

*Ioan 6.62.

*Mt. 28.3.
Mc. 16.5.
Lc. 24.4.
Ioan 20.12.
Cap. 10.3,30.
*Cap. 2.7;
13.31.
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**Dan. 7.13.
Mt. 24.30.
Mc. 13.26.
Lc. 21.27.
Ioan 14.3.
1 Tes. 1.10;
4.16.
2 Tes. 1.10.
Apoc. 1.7.
*Lc. 24.52.
*Cap.9.37,39;
20.8.
**Mt. 10.2-4
�Lc. 6.15.
��Iuda 1.

*Cap. 2.1,46.
**Lc. 23.49;
23.55; 24.10.
�Mt. 13.55.

*Apoc. 3.4.

*Ps. 41.9.
Ioan 13.18.
**Lc. 22.47.
Ioan 18.3.

*Mt. 10.4.
Lc. 6.16.
**Vers. 25.
Cap. 12.25;
20.24; 21.19.
*Mt.27.5,7,8
**Mt. 26.15.
2 Pet. 2.15.

*Ps. 69.25.
**Ps. 109.8.
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Alegerea
lui Matia

Înălţarea
lui Isus
la cer

Introducere
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unul dintre bărbaţii care au mers
împreună cu noi în tot timpul în
care Domnul Isus intra şi ieşea în-
tre noi, începând* de la botezul
lui Ioan până în ziua când a fost
înălţata** de la noi, unul� dintre
aceştia să fie împreună cu noi
martor al învierii Lui�.
Şi au pus înainte pe doi: pe

Iosif, numit Barsaba*, zis Iust, şi
pe Matia. Şi s-au rugat şi au spus:
�Tu, Doamne, cunoscător* al ini-
milor tuturor, arată pe care dintre
aceştia doi l-ai ales ca să pri-
mească sorţulb acestei slujbe şi al
apostoliei de la care Iuda s-a a-
bătut, ca să meargă la locul lui�.
Şi au tras la sorţi pentru eic; şi sor-
ţul a căzut pe Matia şi a fost numă-
rat cu cei unsprezece apostoli.
Şi, pe când se împlinea ziua*

Cincizecimii, erau** toţi împreu-
năd la un loc. Şi a venit deodată
un sunet din cer, ca vuietul unui
suflu puternic, şi a* umplut toată
casa unde şedeau. Şi li s-au arătat
limbi împărţite, ca de foc, şi s-au
aşezate peste fiecare dintre ei. Şi
toţi s-au* umplut de Duh Sfânt
şi au început să vorbească** în
alte limbi, după cum le dădea
Duhul să vorbească.
Şi locuiauf în Ierusalim iudei,

bărbaţi evlavioşi din orice naţiu-
ne a celor de sub cer. Şi zvonul
despre aceasta răspândindu-seg,
mulţimea s-a adunat şi era nedu-
merită, pentru că fiecare îi auzea
vorbind în propria lui limbăh.
Şi toţi erau uimiţi şi se minu-
nau, zicândi: �Iată, toţi aceştia
care vorbesc, nu sunt ei galileeni?
Şi cum îi auzim noi pe fiecare în
propria noastră limbăh în care
am fost născuţi? Parţi, şi mezi, şi
elamiţi, şi cei care locuiesc în
Mesopotamia, şi în Iudeea, şi în
Capadocia, în Pont şi în Asia,

şi în Frigia şi în Pamfilia, în E-
gipt şi în părţile Libiei care sunt
lângă Cirene, şi romani în trecere,
şi iudei, şi prozeliţi, cretani şi
arabi, îi auzim vorbind în limbile
noastre lucrurile marij ale lui
Dumnezeu!� Şi toţi erau uimiţi şi
nedumeriţi, zicând unul altuia:
�Ce să fie aceasta?� Dar alţii
spuneau în batjocură: �Sunt plini
de must!�

Dar Petru, stând împreună cu
cei unsprezece, şi-a ridicat glasul
şi le-a vorbit: �Bărbaţi iudei şi voi
toţi cei care locuiţi în Ierusalim,
să ştiţi aceasta şi plecaţi urechea
la cuvintele mele: pentru că aceş-
tia nu sunt beţi, cum gândiţi voi,
fiindcă* este al treilea ceas al
zilei, ci aceasta este ceea ce s-a
spus prin profetul Ioel: «Şi va fi
în zilele din urmă, zice Dumne-
zeu, că voi* turna din Duhul
Meu peste** orice făpturăk; şi
fiii voştri şi fiicele� voastre vor
profeţi; şi tinerii voştri vor vedea
viziuni şi bătrânii voştri vor avea
visel; da, chiar şi peste robii Mei
şi peste roabele Mele voi turna
în zilele acelea din Duhul Meu,
şi* vor profeţi. Şi voi* facem mi-
nuni sus în cer şi semne jos pe pă-
mânt, sânge şi foc şi negură de
fum. Soarele* se va preface în
întuneric şi luna în sânge, mai îna-
inte de a veni ziua Domnului cea
mare şi glorioasăn. Şi va fi că
oricine* va chema Numele Dom-
nului va fi mântuit». Bărbaţi isra-
eliţi, ascultaţi cuvintele acestea:
pe Isus  Nazarineanul, Om ade-
verit de Dumnezeu înaintea voas-
tră prin* lucrări de putere şi
minuni şi semne, pe care le-a fă-
cut Dumnezeu prin El în mijlocul
vostru, după cumo voi înşivă ştiţi,
pe Acesta, dat* după planul ho-
tărât şi preştiinţa lui Dumnezeu,
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a Lit. �primit sus�, �luat sus�    b Unele ms. �locul�    c Unele ms. �au tras sorţii lor�    d Unele ms. �cu un
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*Mc. 1.1.
**Vers. 9.
�Ioan 15.27.
Vers. 8.
Cap. 4.33.

*Cap. 15.22.

*1 Sam. 16.7
1 Cr. 28.9;
29.17.
Ier. 11.20;
17.10.
Cap. 15.8.
Apoc. 2.23.

*Lev. 23.15.
Deut. 16.9.
Cap. 20.16.
**Cap. 1.14.
*Cap. 4.31.

*Cap. 1.5.
**Mc. 16.17.
Cap. 10.46;
19.6.
1 Cor. 12.10;
12.28,30;
13.1; 14.2.

1:22

*1 Tes. 5.7.

*Is. 44.3.
Ezec. 11.19;
36.27.
Ioel 2.28,29.
Zah.12.10.
Ioan 7.38.
**Cap. 10.45
�Cap. 21.9.

*Cap. 21.4;
21.9,10.
1 Cor. 12.10;
12.28; 14.1.

*Ioel 2.30-32

*Mt. 24.29.
Mc. 13.24.
Lc. 21.25.

*Rom. 10.13.

*Ioan 3.2;
14.10,11.
Cap. 10.38.
Ev. 2.4.

*Mt. 26.24.
Lc. 22.22;
24.44.
Cap. 3.18;
4.28.

Coborârea
Duhului

Sfânt

2

Cuvântarea
lui Petru
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voia**, prin mâna celor nele-
giuiţib, L-aţi răstignitc şi L-aţi o-
morât, pe* Care Dumnezeu L-a
înviat, dezlegându-I durerile mor-
ţiid, pentru că nu era posibil ca
El să fie ţinut de eae. Pentru că
David spune despre El: «Îl
aveamf* întotdeauna pe Domnulg

înaintea mea, pentru că El este la
dreapta mea, ca să nu fiu clătinat.
De aceea mi s-a bucurat inima şi
mi s-a veselit limba; da, chiar şi
carnea mi se va odihni în speran-
ţă, pentru că nu vei lăsa sufletul
meu înh Locuinţa morţilori, nici
nu vei da pe Sfântul Tău să vadă
putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut
căile vieţii, Mă vei umple de bu-
curie cu faţa Ta». Fraţilor, să-mi
fie îngăduit să vă spun deschis
despre* patriarhul David că a
murit şi a fost şi înmormântat, şi
mormântul lui este între noi
până în ziua aceasta. Fiind deci
profet şi* ştiind că Dumnezeu i-a
jurat cu jurământ ca din rodul
coapselor luij să stea pe tronul
său, văzând mai dinainte, el a vor-
bit despre învierea lui Hristos:
căk* n-a fost lăsat în Locuinţa
morţilori, nici carnea Lui n-a vă-
zut putrezirea. Dumnezeu L-a în-
viat pe acest Isus, pentru care noi*
toţi suntem martori. Fiind deci
înălţatl* prin dreapta lui Dum-
nezeu şi primind** de la Tatăl pro-
misiunea Duhului Sfânt�, a turnat
ceea ce voim vedeţi şi auziţi. Pen-
tru că David nu s-a suit în ceruri,
ci el însuşi spune: «Domnul a zis*
Domnului meu: Şezi la dreapta
Mea, până voi pune pe vrăjmaşii
Tăi ca aşternut al picioarelor
Tale». Să ştie deci sigur toată

casa lui Israel că Dumnezeu L-a*
făcut şin Domn şi Hristos pe acest
Isus, pe care voi L-aţi răstignit�.
Şi, auzind acestea, ei au*

fost străpunşi în inimă şi le-au zis
lui Petru şi celorlalţi apostoli:
�Ce să facem, fraţilor?� Şi Petru
le-a zis: �Pocăiţi-vă* şi fiecare
dintre voi să fie botezat în Nu-
mele lui Isus Hristos, spre iertarea
păcatelor voastren, şi veţi primi
darul Duhului Sfânt. Căci pentru
voi este promisiunea şi pentru*
copiii voştri şi pentru** toţi
cei de departe, pe câţi îi va che-
ma Domnul Dumnezeul nostru�.
Şi cu multe alte cuvinte mărtu-
risea şi îin îndemna, spunând:
�Salvaţi-vă din generaţia aceasta
perversă�. Aceia deci care au
primito cuvântul lui au fost
botezaţi; şi înn ziua aceea s-au
adăugat cam trei mii de suflete.
Şi* ei stăruiau în învăţătura

şi în comuniunea apostolilorp, qîn
frângerea pâinii şi în rugăciuni.
Şi fiecare suflet a fost cuprins de
teamă şi multe* minuni şi semne
se făceau prin apostoli. Şi toţi cei
care credeau erau împreună şi
aveau* toate în comun; şi îşi vin-
deau proprietăţile şi bunurile şi le
împărţeau* la toţi, după cum avea
cineva nevoie. Şi în* fiecare zi,
stăruind într-un gând în templur

şi frângând** pâinea acasăs, îşi
luau hrana cu bucurie şi curăţie
de inimă, lăudând pe Dumnezeu
şi fiind plăcuţi* întreguluit popor.
Iar Domnul** adăugau în fiecare
zi pe cei care erau mântuiţiv.
Şi Petru şi Ioan se suiau îm-

preună la templur, la* ceasul ru-
găciunii, al nouălea. Şi un om*

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

**Cap. 5.30.

*Vers. 32.
Cap. 3.15;
4.10; 10.40;
13.30,34;
17.31.
Rom. 4.24;
8.11.
1 Cor. 6.14;
15.15.
2 Cor. 4.14.
Gal. 1.1.
Ef. 1.20.
Col. 2.12.
1 Tes. 1.10.
Ev. 13.20.
1 Pet. 1.21.
*Ps. 16.8.

*1 Împ. 2.10.
Cap. 13.36.

*2Sam.7.12;
7.13.
Ps. 132.11.
Lc. 1.32,69.
Rom. 1.3.
2 Tim. 2.8.
*Ps. 16.10.
Cap. 13.35.

*Cap. 1.8.

*Cap. 5.31.
Filip. 2.9.
Ev. 10.12.
**Ioan 14.26;
15.26;
16.7,13.
Cap. 1.4.
�Cap. 10.45.
Ef. 4.8.
*Ps. 110.1.
Mt. 22.44.
1 Cor. 15.25.
Ef. 1.20.
Ev. 1.13.

23

24

25

29

30

31

32

33

34

*Cap. 5.31.

*Zah. 12.10.
Lc. 3.10.
Cap. 9.6;
16.30.
*Lc. 24.47.
Cap. 3.19.

*Ioel 2.28.
Cap. 3.25.
**Cap.10.45;
11.15,18;
14.27;
15.3,8,14.
Ef. 2.13,17.

*Cap. 1.14.
Vers. 46.
Rom. 12.12.
Ef. 6.18.
Col. 4.2.
Ev. 10.25.
*Mc. 16.17.
Cap. 4.33;
5.12.
*Cap.4.32,34
*Is. 58.7.

*Lc. 24.53.
Cap. 5.42.
**Cap. 20.7.

*Lc. 2.52.
Cap. 4.33.
Rom. 14.18.
**Cap. 5.14;
11.24.

*Ps. 55.17.
*Cap. 14.8.

3:2

a Unele ms. ad. �luându-L�    b Unele ms. �cu mâini nelegiuite�    c Lit. �L-aţi pironit�    d Lit. �legăturile
morţii�; sau �durerile naşterii�    e Sau �de puterea ei�    f Lit. �Priveam�    g Unele ms. ad. �meu�
h Lit. �spre�    i Gr. �hades�    j Unele ms. ad. �să ridice după carne pe Hristosul, ca�    k Unele ms. ad.
�sufletul Lui�    l Lit. �glorificat�    m Unele ms. ad. �acum�    n Unele ms. omit    o Unele ms. ad. �cu
bucurie�    p Sau �în învăţătura apostolilor şi în comuniune�    q Unele ms. ad. �şi�    r Gr. �hieron�,
ansamblul curţilor şi al clădirilor templului    s Sau �în casele lor�    t Lit. �având har la întregul�
u Unele ms. ad. �Adunării�    v Rămăşiţa lui Israel � evreii pe care Dumnezeu îi mântuia atunci şi îi
adăuga Adunării

3

Cei dintâi
credincioşi

Începutul
Adunării

Vindecarea
ologului

din naştere
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care era olog din pântecele ma-
mei sale, era adus şi pus în fie-
care zi la poarta templuluia, nu-
mită �Frumoasă�, ca să** ceară
milostenie de la cei care intrau în
templua. Acesta, văzând pe Petru
şi pe Ioan că vor să intre în
templua, le-a cerut milostenie.
Şi Petru, uitându-se ţintă la el,
împreună cu Ioan, a spus: �Uită-te
la noi!� Şi el îi privea atent,
aşteptând să primească ceva de
la ei. Dar Petru a spus: �Argint şi
aur n-am, dar ce am, aceasta îţi
dau: În* Numele lui Isus Hristos
Nazarineanul, ridică-te şib um-
blă!� Şi, apucându-l de mâna
dreaptă, l-a ridicat; şi îndată i
s-au întărit picioarele şi glez-
nelec; şi, sărind*, a stat în picioare
şi umbla, şi a intrat împreună
cu ei în templua, umblând şi
sărind şid lăudând pe Dumnezeu.
Şi tot poporul l-a* văzut umblând
şi lăudând pe Dumnezeu; şi îl re-
cunoşteau că el era cel care şedea
pentru milostenie la poarta �Fru-
moasă� a templului; şi s-au um-
plut de mirare şi de uimire pentru
ceea ce i se întâmplase. Şi, pe
când  se ţinea ele de Petru şi de
Ioan, tot poporul, foarte mirat, a
alergat la ei în pridvorul numit*
al lui Solomon.
Şi Petru, văzând aceasta, a

răspuns poporului: �Bărbaţi israe-
liţi, de ce vă miraţi de aceasta?
sau de ce vă uitaţi lung la noi, ca
şi cum prin propria noastră pu-
tere sau evlavie l-am fi făcut să
umble? Dumnezeul* lui Avraam şi
al lui Isaac şi al lui Iacov, Dum-
nezeul părinţilor noştri L-a glo-
rificat** pe Slujitorul Său, Isus,
pe care voi L-aţi predat� şi L-aţi
tăgăduit în faţa lui Pilat, când
acesta hotărâse să-I dea drumul.

Dar voi* L-aţi tăgăduit pe Cel**
Sfânt şi Drept� şi aţi cerut să vi
se dăruiască un ucigaş; şi L-aţi
omorât pe Domnulf vieţii, pe*
care Dumnezeu L-a înviat dintre
morţi, pentru care noi** suntem
martori. Şi, prin credinţa în*
Numele Lui, Numele Lui l-a în-
tărit pe acesta, pe care-l vedeţi
şi-l ştiţi; şi credinţa care este prin
El i-a dat sănătatea aceasta de-
plină înaintea voastră, a tuturor.
Şi acum, fraţilor, ştiu că în* ne-
ştiinţă aţi lucrat, ca şi mai-marii
voştri; dar Dumnezeu a împlinit
astfel ceea ce anunţase mai îna-
inte* prin** gura tuturor profe-
ţilorg, că Hristosul Săud va pă-
timi. Pocăiţi-vă* deci şi întoar-
ceţi-văh, ca să vi se şteargă pă-
catele, ca să vină timpuri de în-
viorare de la faţai Domnului şi
să-L trimită pe Acela care a fost
rânduit dinainte pentru voij, pe
Isus Hristos, pe* care cerul tre-
buie, în adevăr, să-L primească,
până la timpuri de restabilire** a
tuturor lucrurilor, despre care a�
vorbit Dumnezeu prin gurak

sfinţilor Săi profeţi din vechime.
lMoise, în adevăr, a zism: «Domnul
Dumnezeul vostrun vă va ridica
dintre fraţii voştri un Profet* ca
mine; de El să ascultaţi în toate
câte vă va vorbi. Şi va fi că orice
suflet care nu va asculta de Pro-
fetul acela va fi nimicit din po-
por». Şi, în adevăr, toţi profeţii
de la Samuel şi cei care au ur-
mat, atâţi câţi au vorbit, au şi a-
nunţato zilele acestea. Voi* sunteţi
fiiip profeţilor şi ai legământului
pe care l-a făcut Dumnezeu cu
părinţii noştri, zicând lui Avraam:
«Şi în sămânţa** ta vor fi bi-
necuvântate toate familiile pă-
mântului». Dumnezeu, înviindu-L

3:3

a  Gr. �hieron�    b Unele ms. omit �ridică-te şi�    c Lit. �oasele de la gleznă�    d Unele ms. omit    e Unele
ms. �ologul care fusese vindecat�    f Lit. �Iniţiatorul�     g Unele ms. ad. �Săi�      h La Dumnezeu    i Sau
�prezenţa�    j Unele ms. �care v-a fost vestit dinainte�    k Unele ms. ad. �tuturor�    l Unele ms. ad. �Pentru
că�    m Unele ms. ad. �părinţilor�    n Unele ms. �nostru�    o Unele ms. �de asemenea au prezis�    p Unele
ms. �fii ai�
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**Ioan  9.8.

*Cap. 4.10.

*Is. 35.6.

*Cap.4.16,21

*Ioan 10.23.
Cap. 5.12.

*Cap. 5.30.
**Ioan 7.39;
12.16; 17.1.
�Mt. 27.2.

*Mt. 27.20.
Mc. 15.11.
Lc. 23.18;
23.20,21.
Ioan 18.40;
19.15.
Cap.13.28.
**Ps.16.10.
Mc.1.24.
Lc. 1.35.
Cap. 2.27;
4.27.
�Cap. 7.52;
22.14.
*Cap. 2.24.
**Cap. 2.32.
*Mt. 9.22.
Cap. 4.10;
14.9.
*Lc. 23.34.
Ioan 16.3.
Cap. 13.27.
1 Cor. 2.8.
1 Tim. 1.13.
*Lc. 24.44.
Cap. 26.22.
**Ps.22.1-21
Is. 50.6; 53.5
Dan. 9.26.
1 Pet.1.10,11
*Cap. 2.38.

*Cap. 1.11.
**Mt. 17.11.
�Lc. 1.70.

*Deut.18.15;
18.18,19.
Cap. 7.37.

*Cap. 2.39.
Rom. 9.4,8;
15.8.
Gal. 3.26.
**Gen. 12.3;
18.18; 22.18;
26.4; 28.14.
Gal. 3.8.

Cuvântarea
lui Petru în

templu
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pe Slujitorul Săua, vi L-a trimis*
întâi vouă, ca să vă binecuvânteze,
întorcând** pe fiecare de la rău-
tăţile voastre�.
Şi, pe când vorbeau ei po-

porului, au venit la ei pe neaş-
teptate preoţii şi căpitanul tem-
pluluib şi saducheii*, supăraţi că
aceştia învaţă poporul şi vestesc
în Isus învierea dintre morţi. Şi au
pus mâinile pe ei şi i-au pus sub
pază până a doua zi, pentru că era
deja seară.

Însă mulţi dintre cei care au
auzit cuvântul au crezut; şi nu-
mărul bărbaţilor a ajuns cam lac

cinci mii.
Şi a fost că, a doua zi, mai-

marii lor şi bătrânii şi cărturarii
s-au adunat în Ierusalim, şi
Ana*, marele preot, şi Caiafa şi
Ioan şi Alexandru şi câţi erau
din familia marilor preoţi. Şi,
după ce i-au pus în mijloc, au
întrebat: �Cu* ce putere sau în
numele cui aţi făcut voi aceasta?�
Atunci* Petru, umplut de Duh
Sfânt, le-a zis: �Mai-mari ai popo-
rului şi bătrâni ai lui Israeld! Dacă
astăzi suntem cercetaţi pentru o
binefacere făcută unui om bol-
nav, cume a fost el vindecatf, să
ştiţi voi toţi şi tot poporul lui Israel
că, în* Numele lui Isus Hristos
Nazarineanul, pe** care voi L-aţi
răstignit, pe care Dumnezeu L-a
înviat dintre morţi, prin Elg stă
acesta înaintea voastră sănătos.
El* este «Piatra dispreţuită de voi,
ziditorii, care a ajunsh cap de
unghi». Şi în nimeni altul nu este
mântuire, pentru că nu* este sub cer
nici un alt Nume dat între oameni
în care trebuie să fim mântuiţi�.

Dar, văzând îndrăzneala lui
Petru şi a lui Ioan şi înţelegând
că* sunt oameni fără carte şi ne-

învăţaţi, se mirau; şi i-au recunos-
cut că fuseseră împreună cu Isus.
Şii, privind pe omul vindecat stând
împreună cu* ei, nu aveau nimic de
spus împotrivă; dar, după ce le-au
poruncit să iasă afară din sinedriu,
s-au sfătuit între ei, spunând: �Ce*
să le facem acestor oameni? Pentru
că, în adevăr, un semn evident**
s-a făcut prin ei, arătat tuturor
locuitorilor din Ierusalim, şi nu-l
putem tăgădui. Dar, pentru ca
aceasta să nu se răspândească mai
departe în popor, să-i ameninţăm
cu asprimej să nu mai vorbească
în Numele acesta nici unui om�.
Şi, chemându-i*, le-au poruncitk

să nu vorbească deloc, nici să nu
înveţe pe alţii în Numele lui Isus.
Dar Petru şi Ioan, răspunzând,
le-au zis: �Judecaţi voi dacă* este
drept înaintea lui Dumnezeu să
ascultăm mai mult de voi decât de
Dumnezeu; pentru că* noi nu pu-
tem să nu spunem ceea ce am**
văzut şi am auzit�. Dar ei, tot
ameninţând, le-au dat drumul,
negăsind deloc cum să-i pedep-
sească, din cauza* poporului,
pentru că** toţi Îl glorificau pe
Dumnezeu pentru ceea ce se fă-
cuse; pentru că omul căruia il se
făcuse acest semn al vindecării
avea peste patruzeci de ani.
Şi*, fiind lăsaţi să plece, au

venit la ai lor şi au istorisit tot ce
le spuseseră preoţii de seamă şi
bătrânii. Şi ei, când au auzit, într-un
gând şi-au ridicat glasul către
Dumnezeu şi au spus: �Stăpâne,
Tu eşti Dumnezeulm care* ai fă-
cut cerul şi pământul şi marea şi
toate câte sunt în ele, care ai spus
prin Duhul Sfântn, prin gura slu-
jitorului Tău, David, tatăl nostruo:
«Pentru ce* s-au dezlănţuit naţiu-
nile şi s-au gândit popoarele la
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*Mt. 10.5;
15.24.
Lc. 24.47.
Cap. 13.32;
13.33,46.
**Mt. 1.21.

*Mt. 22.23.
Cap. 23.8.

*Lc. 3.2.
Ioan 11.49;
18.13.
*Ex. 2.14.
Mt. 21.23.
Cap. 7.27.

*Lc.12.11,12

*Cap. 3.6,16.
**Cap. 2.23.

*Ps. 118.22.
Is. 28.16.
Mt. 21.42.
*Mt. 1.21.
Cap. 10.43.
1 Tim. 2.5,6.

*Mt. 11.25.
1 Cor. 1.27.

*Cap. 3.11.

*Ioan 11.47.
**Cap.3.9,10

*Cap. 5.40.

*Cap. 5.29.

*Cap. 1.8;
2.32.
**Cap. 22.15
1 Ioan 1.1,3.
*Mt. 21.26.
Lc. 20.6,19;
22.2.
Cap. 5.26.
**Cap. 3.7,8.

*Cap. 12.12.

*2 Împ.19.15

*Ps. 2.1.

4:25

Petru şi Ioan
înaintea

sinedriului

Rugăciunea
celor

credincioşi

4

a Unele ms. ad. �Isus�    b Gr. �hieron�    c Unele ms. omit �cam la�    d Unele ms. omit �ai lui Israel�
e Lit. �în cine�    f Sau �mântuit�    g Lit. �în Acela�    h Sau �a fost făcută�    i Unele ms. �Dar�    j Lit. �cu
ameninţare�; unele ms. omit    k Unele ms. �au poruncit�    l Sau �în care�    m Sau �Dumnezeu�; unele ms.
�Tu eşti Acela�     n Unele ms. omit �prin Duhul Sfânt�    o Unele ms. �prin gura lui David, slujitorul Tău�;
alte ms. omit �prin Duhul sfânt� şi �tatăl nostru�
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cele deşarte? Împăraţii pămân-
tului s-au ridicat şi mai-marii s-au
adunat împreună împotriva Dom-
nului şi împotriva Hristosului
Său». Pentru că, într-adevăr*, s-au
adunat împreună în această ce-
tatea împotriva Sfântului** Tău
Slujitor, Isus, pe� care L-ai uns,
atât Irod cât şi Ponţiu Pilat, îm-
preună cu naţiunile şi cu popoare-
le lui Israel, ca* să facă tot ceea
ce mâna Ta şi planul Tău hotă-
râseră dinainteb să fie. Şi acum,
Doamne, priveşte la ameninţările
lor şi dă robilor Tăi să* poată
vesti Cuvântul Tău cu toată în-
drăzneala, întinzându-Ţi Tu mâna,
spre vindecare şi spre a*
se face semne şi minuni prin**
Numele Sfântului Tău Slujitor�,
Isus�. Şi, după ce s-au rugat ei,
s-a* cutremurat locul în care erau
adunaţi şi toţi s-au umplut de
Duh Sfânt şi vesteau Cuvântul lui
Dumnezeu cu îndrăzneală.

Iar inima şi sufletul mulţimii
celor care crezuseră erau* una. Şi
nici** unul nu spunea că ceva din
ceea ce avea era al lui, ci toate le
aveau în comun. Şi apostolii dă-
deau mărturie cu mare* putere
despre** învierea Domnului Isusc

şi mare har� era peste toţi. Pentru
că printre ei nici unul nu ducea
lipsă de nimic: pentru că* toţi câţi
erau proprietari de ogoare sau
case, vânzându-le, aduceau preţu-
rile celor vândute şi le* puneau la
picioarele apostolilor; şi se** îm-
părţea fiecăruia după cum avea
nevoie.
Şi Iosifd, numit de apostoli şi

Barnaba (care tradus înseamnă:
Fiul mângâierii), un levit, cipriot
prin naştere, având un ogor, l-a
vândut şi a adus banii şi i-a pus la
picioarele apostolilor.

Dar un bărbat cu numele Ana-
nia, împreună cu Safira, soţia

lui, a vândut o proprietate şi a
oprit din preţ pentru sine, ştiind
şi soţiae; şi, aducând o parte, a
pus-o la picioarele apostolilor.
Dar Petru* a spus: �Anania, de ce
ţi-a** umplut Satan inima, ca să
minţi pe Duhul Sfânt şi să opreşti
pentru tine o parte din preţul
ogorului? Dacă rămânea nevân-
dut, nu rămânea al tău? Şi, fiind
vândut, nu era preţul lui în pute-
rea ta? Pentru ce ţi-ai pus în inimă
fapta aceasta? N-ai minţit pe oa-
meni, ci pe Dumnezeu�. Şi Anania,
auzind cuvintele acestea, a căzut*
jos şi a murit. Şi mare frică i-a
cuprins pe toţi cei care au auzitf.
Şi cei mai tineri, ridicându-se,
l-au* înfăşuratg şi, ducându-l afară,
l-au înmormântat.
Şi a fost că, după aproape trei

ore, a intrat şi soţia lui, neştiind
ce se întâmplase. Şi Petru i-a
răspuns: �Spune-mi dacă aţi vân-
dut ogorul cu atât�. Şi ea a spus:
�Da, cu atât�. Şi Petru i-a zis:
�Pentru ce v-aţi înţeles împreună
să* ispitiţi pe Duhul Domnului?
Iată, picioarele celor care l-au în-
mormântat pe soţul tău sunt la
uşă şi te vor duce afară�. Şi ea a
căzut îndată la picioarele lui şi a
murit. Şi tinerii, intrând, au găsit-o
moartă; şi, ducând-o  afară, au în-
mormântat-o lângă soţul ei.
Şi mare* frică a cuprins toată

adunarea şi pe toţi cei care auzeau
aceasta.
Şi prin* mâinile apostolilor se

făceau multe semne şi minuni în
popor (şi erau toţi** într-un gând
în pridvorul lui Solomon, dar*
din ceilalţi nici unul nu îndrăznea
să li se alăture; însă** poporul îi
preamărea. Şi tot mai mulţi cre-
dincioşi se adăugau la Domnul,
mulţimi şi de bărbaţi şi de femei),
încât scoteau pe cei bolnavi pe
străzi şi îi puneau pe paturi şi pe
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aşternuturi, pentru ca, venind*
Petru, măcar umbra lui să treacă
pestea câte unul dintre ei. Şi se a-
duna şi mulţimea din cetăţile din
jur la Ierusalimb, aducând bolnavi
şi pe cei* chinuiţi de duhuri ne-
curate, şi toţi erau vindecaţi.
Şi*, ridicându-se marele preot

şi toţi cei împreună cu el, adică
partida saducheilor, s-au umplut
de invidie şi au* pus mâinilec pe
apostoli şi i-au pus în închisoarea
publică. Dar un înger* al Domnu-
lui, în timpul nopţii, a deschis
uşile închisorii şi, scoţându-i
afară, le-a zis: �Mergeţi, şi staţi
şi vorbiţi poporului în templud

toate* cuvintele Vieţii acesteia�.
Şi, auzind ei aceasta, au intrat
dis-de-dimineaţă în templud şi-i
învăţau. Şi, venind marele* preot
şi cei împreună cu el, au adunat
sinedriul şi întregul sfat al bă-
trânilor fiilor lui Israel şi au
trimis la închisoare după ei.
Şi slujitorii, venind, nu i-au găsit
în închisoare. Şi, întorcându-se,
au dat de ştire, spunând: �Am gă-
sit închisoareae încuiată în toată
siguranţa şi pe paznici stând la
uşif; dar, când am deschis, n-am
găsit pe nimeni înăuntru�. Şi,
când au auzit cuvintele acestea,
atât preotul câtg şi căpitanul*
templului şi preoţii de seamă
erau nedumeriţi cu privire la ei,
ce ar putea să fie aceasta. Şi a ve-
nit cineva şi le-a dat de ştireh:
�Iată, oamenii pe care i-aţi pus în
închisoare sunt în templud, stând
şi învăţând poporul�. Atunci că-
pitanul, plecând împreună cu
slujitorii, i-au adus, nu cu forţa,
pentru că* se temeau de popor, să
nu-i ucidă cu pietre. Şi i-au adus
şi i-au pus în sinedriu. Şi mare-
le preot i-a întrebat, spunând:

�V-am* porunciti cu stricteţe să
nu-i învăţaţi în Numele acesta. Şi,
iată, aţi umplut Ierusalimul de
învăţătura voastră şi vreţi** să
aduceţi asupra noastră sângele�
Omului acestuia�.

Dar Petru şi apostolii, răspun-
zând, au spus: �Trebuie* să ascul-
tăm de Dumnezeu mai mult decât
de oameni. Dumnezeul* părinţilor
noştri L-a înviat pe Isus, pe care
voi L-aţi omorât, atârnându-L**
pe lemn. Pe Acesta*, Dumnezeu
L-a înălţat prin dreapta Sa ca
Domnj** şi Mântuitor�, ca să��
dea pocăinţă lui Israel şi iertare
de păcate. Şi noi* suntem martorik

ai acestor lucruri, ca şi Duhul
Sfânt, pe** care Dumnezeu L-a
dat celor care ascultă de El�. Dar
ei, când* au auzit, îi tăia la ini-
mă şi se sfătuiau să-i omoare.

Dar un fariseu numit Gama-
liel*, învăţător al legii, onorat de
tot poporul, s-a ridicat în sine-
driu şi a poruncit să-i scoată puţin
afară pe oamenil. Şi le-a zis: �Băr-
baţi israeliţi, luaţi seama la voi
înşivă cu privire la oamenii aceş-
tia, ce aveţi de gând să faceţi. Pen-
tru că înainte de aceste zile s-a
ridicat Teuda, spunând că el este
cineva, căruia i s-au alăturat un
număr de bărbaţi, cam patru sute.
El a fost omorât şi toţi câţi ascul-
tau de el au fost risipiţi şi n-au
ajuns la nimic. După el s-a ridicat
Iuda galileeanul, în zilele recensă-
mântului, şi a atrasm popor după
el; şi el a pierit, şi toţi câţi ascultau
de el au fost risipiţi. Şi acum vă
spun: �Depărtaţi-vă de oamenii a-
ceştia şi lăsaţi-i, deoarece, dacă*
planul acesta sau lucrarea aceasta
este de la oameni, va fi nimicită;
dar*, dacă este de la Dumnezeu,
nu-i veţi putea nimicin; ca nu cum-
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va să fiţi găsiţi şi luptând** împo-
triva lui Dumnezeu�. Şi ei au as-
cultat de sfatul lui. Şi, chemându-i*
pe apostoli, i-au bătut** şi le-au
poruncit să nu vorbească în Nu-
mele lui Isus şi le-au dat drumul.
Ei deci au plecat dinaintea sine-
driului, bucurându-se* că au fost
socotiţi vrednici să fie dispreţuiţi
pentru Numele Luia. Şi în fiecare
zi, în* templub şi prin case, nu în-
cetau** să înveţe şi să predice
Evanghelia că Isus este Hristosulc.

Iar în zilele acelea, numărul*
ucenicilor înmulţindu-se, s-a fă-
cut un murmur al eleniştilord**
împotriva evreilor, pentru că vă-
duvele lor erau trecute cu vederea
în slujireae� zilnică. Şi cei doi-
sprezece, chemând la ei mulţimea
ucenicilor, au spus: �Nu* este po-
trivitf ca noi, lăsând Cuvântul lui
Dumnezeu, să slujim la mese. De
aceea, fraţilor, căutaţi* şapte băr-
baţi dintre voi, cu mărturie bună,
plini de Duh Sfânta şi de înţelep-
ciune, pe care îi vom puneg la a-
ceastă lucrare. Iar noi vom* stărui
în rugăciune şi în slujirea Cuvân-
tului�. Şi cuvântul acesta a plăcut
înaintea întregii mulţimi; şi au
ales pe Ştefan, bărbat* plin de
credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe
Filip**, şi pe Prohor, şi pe Nica-
nor, şi pe Timon, şi pe Parmena,
şi pe Nicolae�, un prozelit din
Antiohia, pe care* i-au pus îna-
intea apostolilor; şi, după ce s-au
rugat, şi-au** pus mâinile peste
ei. Şi Cuvântul* lui Dumnezeu
sporea şi numărul ucenicilor se
înmulţea foarte mult în Ierusalim
şi o mare mulţime de** preoţi
ascultau de credinţă.
Şi Ştefan, plin de harh şi de

putere, făcea minuni şi semne
marii în popor.

Şi s-au ridicat unii din sina-
goga numită a libertinilorj şi a
cireneenilor şi a alexandrinilor şi
a celor din Cilicia şi Asia, având
o dispută cu Ştefan. Şi* nu erau
în stare să se împotrivească înţe-
lepciunii şi Duhului cuk care vor-
bea el. Atunci* au pus nişte oa-
meni să spună: �L-am auzit ros-
tind cuvinte de hulă împotriva lui
Moise şi a lui Dumnezeu�.
Şi au întărâtat poporul şi pe
bătrâni şi pe cărturari. Şi, venind
asupra lui, l-au prinsl şi l-au dus
la sinedriu. Şi au pus martori falşi,
care spuneau: �Omul acesta nu
încetează să spună cuvintem îm-
potriva locaşuluin sfânt şi a legii.
Pentru că* l-am auzit spunând:
Acest Isus, Nazarineanul, va dă-
râma** locul acesta şi va schim-
ba obiceiurile pe care ni le-a lă-
sat Moise�. Şi, privind ţintă la el,
toţi cei care stăteau în sinedriu
i-au văzut faţa ca o faţă de înger.
Şi marele preot a spus: �Aşa

sunt decia aceste lucruri?� Iar el
a spus: �Fraţio* şi părinţi, ascul-
taţi! Dumnezeul gloriei S-a arătat
părintelui nostru, Avraam, când
era în Mesopotamia, mai înainte
de a locui el în Haran, şi i-a zis:
«Ieşi* din ţara ta şi din rudenia
ta şi intră în ţarap pe care ţi-o voi
arăta». Atunci*, ieşind din ţara
caldeenilor, a locuit în Haran şi,
de acolo, după ce a murit tatăl său,
l-a strămutat în ţara aceasta în
care locuiţi voi acum. Şi nu i-a dat
moştenire în ea nici cât să-şi pună
piciorulq; şi a promis* că lui i-o
va da în stăpânire şi seminţei
lui după el, pe când nu avea co-
pil. Şi Dumnezeu a vorbit astfel:
«Sămânţa* lui va locui temporar
într-o ţară străină şi o vor înrobi
şi o vor asupri patru** sute de ani.
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Şi Eu voi judeca naţiunea căreia
îi vor fi robi», a spus Dumnezeu.
«Şi, după acestea, vor ieşi şi Îmi
vor* sluji în locul acesta». Şi i-a
dat* legământul circumciziei; şi
astfel** l-a născut pe Isaac şi l-a
circumcis în ziua a opta; şi Isaac�
pe Iacov şi Iacov�� pe cei doi-
sprezece patriarhi. Şi* patriarhii,
invidiindu-l pe Iosif, l-au vândut
îna Egipt. Şi** Dumnezeu era cu
el şi l-a scăpat din toate necazuri-
le lui; şi i-a dat har* şi înţelepciune
înaintea lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi l-a făcut conducător
peste Egipt şi peste toată casa lui.
Dar a venit* foamete peste toată
ţara Egiptului şi în Canaan, şi
mare necaz; şi părinţii noştri nu
găseau hrană. Dar Iacov*, auzind
că sunt grâne în Egipt, i-a trimis
întâi pe părinţii noştri acolo; şi*,
a doua oară, Iosif a fost făcut
cunoscut fraţilor săi şi familia lui
Iosif a ajuns cunoscută lui Faraon.
Şi* Iosif a trimis şi a chemat la el
pe tatăl său, Iacov, şi pe toate**
rudele luib, şaptezeci şi cinci de su-
flete. Şi Iacov* a coborât în Egipt
şi a murit** acolo, el şi părinţii
noştri. Şi* au fost duşi la Sihem
şi aşezaţi în mormântul** pe care
îl cumpărase Avraam cu preţ în
argint, de la fiii lui Emor, înc

Sihem. Dar, cum timpul* promi-
siunii pe care Dumnezeu o fă-
cused lui Avraam se apropia, po-
porul a** crescut şi s-a înmulţit
în Egipt, până când peste Egipte

s-a ridicat un alt împărat, care nu-l
ştia pe Iosif. El a uneltit împotriva
neamului nostru şi a asuprit pe
părinţii noştrib, încât să-şi* arunce
pruncii, ca să nu trăiască.

În* timpul acela s-a născut
Moise şi era** frumosf înaintea
lui Dumnezeu. El a fost crescut
trei luni în casa tatălui său. Şi,

când a fost* aruncat, fiica lui Fa-
raon l-a luat şi l-a crescut ca fiu al
ei. Şi Moise a fost instruit în toată
înţelepciunea egiptenilor şi era
puternic* în cuvintele luib şi în
fapte. Şi*, când era aproape deg

patruzeci de ani, i-a venit în inimă
să-i viziteze pe fraţii săi, pe fiii
lui Israel. Şi, văzând pe unul ne-
dreptăţit, l-a apărat şi l-a răzbunat
pe cel asuprit, omorându-l pe e-
giptean. Pentru că gândea că fraţii
lui vor înţelege că Dumnezeu prin
mâna lui le dă eliberareh; dar ei
n-au înţeles. Şi a* doua zi li s-a
arătat, pe când se băteau, şi i-a
îndemnat la pace, spunând: «Voi
sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi
unul pe altul?» Dar cel care-l ne-
dreptăţea pe aproapele său l-a
îmbrâncit, spunând: «Cine* te-a
pus căpetenie şi judecător peste
noi? Vrei tu să mă omori şi pe
mine cum l-ai omorât ieri pe egip-
tean?» Şi, la* cuvântul acesta,
Moise a fugit şi a fost un locuitor
temporar în ţara Madian, unde a
născut doi fii. Şi*, când s-au îm-
plinit patruzeci de ani, i s-a arătat
un îngeri în pustiul muntelui
Sinai, într-o flacără a unui rugj

aprins. Şi Moise, văzând aceasta,
s-a minunat de viziune; şi, când
s-a apropiat să privească, a auzitk

un glas al Domnuluil: «Eu* sunt
Dumnezeul părinţilor tăi, Dum-
nezeul lui Avraam şim al lui Isaac
şim al lui Iacov». Şi Moise, tre-
murând, n-a îndrăznit să pri-
vească. Şi Domnul* i-a spus: «Dez-
leagă sandaua picioarelor tale,
pentru că locul pe care stai este
pământ sfânt. Privind, am* văzut
asuprirea poporului Meu care este
în Egipt şi le-am auzit geamătul
şi am coborât să-i scotn de acolo.
Şi acum, vino, te voi trimiteo în
Egipt». Pe acest Moise, pe care ei

a Lit. �către�     b Unele ms. omit     c Sau �tată al lui�     d Unele ms. �o jurase�     e Unele ms. omit �peste
Egipt�    f Lit. �era de o frumuseţe divină�    g Lit. �când i s-a împlinit o perioadă de�     h Sau �mântuire�
i Unele ms. ad. �al Domnului�     j Arbust spinos    k Lit. �a fost�     l Unele ms. ad. �către el�     m Unele ms.
ad. �Dumnezeul�     n Să-i iau cu sau pentru Mine     o Unele ms. �te trimit�
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*Gen. 37.4;
37.11,28.
Ps. 105.17.
**Gen. 39.2;
39.21,23.
*Gen. 41.37;
42.6.

*Gen. 41.54.

*Gen. 42.1.

*Gen.45.4,16

*Gen. 45.9;
45.27.
**Gen. 46.27
Deut. 10.22.

*Gen. 46.5.
**Gen. 49.33
Ex. 1.6.
*Ex. 13.19.
Ios. 24.32.
**Gen.23.16;
33.19.

*Gen. 15.13.
Vers. 6.
**Ex. 1.7-9.
Ps. 105.24,25

*Ex. 1.22.

*Ex. 2.2.
**Ev. 11.23.

*Ex. 2.3-10

*Lc. 24.19.

*Ex. 2.11,12

*Ex. 2.13.

*Lc. 12.14.
Cap. 4.7.

*Ex.2.15,22;
4.20; 18.3,4.

*Ex. 3.2.

*Mt. 22.32.
Ev. 11.16.

*Ex. 3.5.
Ios. 5.15.

*Ex. 3.7.
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l-au respinsa, spunând: «Cine te-a
pus căpetenie şi judecător?», pe
acesta, Dumnezeu l-a trimis că-
petenie şi răscumpărător, cub

mâna* îngerului care i se arătase
în rug. El* i-a scos, făcând** mi-
nuni şi semne în ţara Egiptului,
şi în� Marea Roşie, şi�� în pus-
tiu patruzeci de ani. Acesta este
Moise, cel care a spus fiilor lui
Israel: «Dumnezeuc vă va ridica
dintre fraţii voştri un Profet* ca
mined**». Acesta* este cel care a
fost în adunarea din pustiu cu
îngerul** care îi vorbea pee mun-
tele Sinai şi cu părinţii noştri;
care a� primit cuvinte�� vii, ca
să ni le dea nouă; de care părinţii
noştri n-au vrut să asculte, ci l-au
înlăturat, şi în inimile lor s-au
întors în Egipt, spunând* lui
Aaron: «Fă-ne dumnezei care să
meargă înaintea noastră; pentru
că nu ştim ce s-a întâmplat cu
acest Moise care ne-a scos din ţara
Egiptului». Şi* au făcut un viţel în
zilele acelea şi au oferit jertfă
idolului şi se bucurau de lucrările
mâinilor lor. Dar Dumnezeu S-a*
întors de la ei şi i-a dat să slu-
jească oştirii** cerului, după cum
este scris în cartea profeţilor:
«Mi-aţi oferit voi Mie vite înjun-
ghiate şi jertfe timp de patruzeci
de ani în pustiu, casă� a lui Israel?
Da, aţi purtat cortul lui Moloh şi
steaua dumnezeuluif Remfan, chi-
purile pe care le-aţi făcut, ca să
vă închinaţi lor; şi Eu vă voi stră-
muta dincolo de Babilon».

Părinţii noştri aveau cortul
mărturieig în pustiu, după cum a
poruncit Cel care i-a vorbit lui
Moise, ca să-l* facă după mode-
lul pe care-l văzuse; pe* care pă-
rinţii noştri, primindu-l de la cei
dinainte, l-au şi adus, cu Iosua,
când au intrat în stăpânirea na-

ţiunilor pe** care Dumnezeu le-a
alungat dinaintea părinţilor noştri,
până în zilele lui David, care* a
găsit har înaintea lui Dumnezeu
şi** a cerut să găsească un corth

pentru Dumnezeul lui Iacov; iar*
Solomon I-a zidit o casă. Dar* Cel
Preaînalt nu locuieşte în celei fă-
cute de mâini, după cum spune
profetul: «Cerul* este tronul Meu,
şi pământul aşternutul picioarelor
Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi
Mie? spune Domnul, sau care este
locul odihnei Mele? N-a făcut
mâna Mea toate acestea?»

Voi, cu grumazul înţepenit* şi
necircumcişi** în inimăj şi în
urechi, voi întotdeauna vă împo-
triviţi Duhului Sfânt; şi voi, ca şi
părinţii voştri. Pe* care dintre
profeţi nu i-au persecutat părinţii
voştri? Şi au omorât pe aceia care
au vestit mai înainte despre venirea
Celui** Drept, ai cărui trădători şi
ucigaşi v-aţi făcut voi acum; voi,
care* aţi primit legea prin rân-
duiala îngerilor şi n-aţi păzit-o!�
Şi, auzind* ei acestea, îi tăia

la inimă şi scrâşneau din dinţi
împotriva lui. Dar el, fiind plin*
de Duh Sfânt, privind ţintă spre
cer, a văzut gloria lui Dumnezeu
şi pe Isus stând în picioare la
dreapta lui Dumnezeu; şi a spus:
�Iată, văd* cerurile deschise şi pe
Fiul** Omului stând la dreapta
lui Dumnezeu�. Dar ei au strigat
cu glas tare şi şi-au astupat ure-
chile şi s-au năpustit într-un
gând asupra lui; şi, scoţându-l*
afară din cetate, îl loveau** cu
pietre. Şi martorii� şi-au pus hai-
nele la picioarele unui tânăr nu-
mit Saul. Şi-l loveau cu pietre pe
Ştefan, care* se rugak şi spunea:
�Doamne Isuse, primeşte** duhul
meu�. Şi, îngenunchind*, a strigat
cu glas tare: �Doamne**, nu le
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8.20.
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2 Cr. 3.1.
*1 Împ. 8.27.
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**Lev. 26.41
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Ier. 4.4;6.10;
9.26.
Ezec. 44.9.
*2 Cr. 36.16.
Mt. 21.35;
23.34,37.
1 Tes. 2.15.
**Cap. 3.14.
*Ex. 20.1.
Gal. 3.19.
Ev. 2.2.

*Cap. 5.33.

*Cap. 6.5.

*Ezec. 1.1.
Mt. 3.16.
Cap. 10.11.
**Dan. 7.13.

*1Împ. 21.13
Lc. 4.29.
Ev. 13.12.
**Lev. 24.16
�Deut.13.9;
13.10; 17.7.
Cap. 8.1;
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**Ps. 31.5.
Lc. 23.46.
*Cap. 9.40;
20.36; 21.5.
**Mt. 5.44.
Lc. 6.28;
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Ştefan
omorât cu

pietre

a Sau �l-au tăgăduit�    b Unele ms. �prin�    c Unele ms. �Domnul Dumnezeul vostru�; alte ms. �Domnul
Dumnezeul nostru�; alte ms. �Domnul Dumnezeu�    d Unele ms. ad. �de El să ascultaţi�    e Lit. �în�
f Unele ms. ad. �vostru�    g Unele ms. �Cortul mărturiei era în mijlocul părinţilor voştri�    h Sau �locaş�
i Unele ms. �temple�    j Unele ms. �în inimi�    k Lit. �chema�, �invoca�
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ţine în seamă păcatul acesta�. Şi,
spunând aceasta, a adormita.
Şi Saul* încuviinţa uciderea

lui.
Şi, în ziua aceea, a început

o mare persecuţie împotriva
adunării care era în Ierusalim şi
toţi** în afară de apostoli au fost
împrăştiaţi prin ţinuturile Iudeii
şi ale Samariei. Şi nişte bărbaţi
evlavioşi l-au înmormântat pe
Ştefan şi au* jelit mult pentru el.
Dar Saul pustia* adunarea, in-
trând prin case, şi, târând pe băr-
baţi şi pe femei, îi preda la în-
chisoare.

Deci cei împrăştiaţi* stră-
băteau ţinuturile, vestind Cuvân-
tul Evangheliei. Şi Filip*, cobo-
rând într-o cetateb a Samariei,
le-a predicat pe Hristosc; şi mul-
ţimile luau aminte într-un gând la
cele spuse de Filip, când auzeau
şi vedeau semnele pe care le fă-
cea. Pentru că din mulţi care aveau
duhuri* necurate, acestea ieşeau,
strigând cu glas tare; şi mulţi para-
lizaţi şi şchiopi au fost vindecaţi.
Şi a fost mare bucurie în cetatea
aceea.
Şi un om cu numele Simon

era dinainte în cetate, practicând
magia* şi uimind** poporuld Sa-
mariei, spunând că el însuşi este
cineva mare: căruia toţi, de la
mic la mare, îi dădeau atenţie,
spunând: �Aceasta este puterea
lui Dumnezeu, ecea mare�. Şi îi
dădeau atenţie, pentru că de mult
timp îi uimise cu magia lui. Dar,
când l-au crezut pe Filip, care
vestea Evangheliaf* despre Îm-
părăţia lui Dumnezeu şi Numele
lui Isus Hristos, au fost botezaţi,
atât bărbaţi, cât şi femei. Şi Si-
mon, chiar el a crezut şi, fiind bo-
tezat, stăruia să fie alături de Fi-
lip şi era uimit, văzând semnele
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*Cap. 7.58;
22.20.
**Cap. 11.19

*Gen. 23.2;
50.10.
2 Sam. 3.31.

*Cap. 9.1,13;
9.21; 22.4;
26.10,11.
1 Cor. 15.9.
Gal. 1.13.
Filip. 3.6.
1 Tim. 1.13.

*Mt. 10.23.
Cap. 11.19.

*Cap. 6.5.

*Mc. 16.17.

*Cap. 13.6.
**Cap. 5.36.

*Cap. 1.3.

şi lucrările mari de putereg care
se făceau. Şi apostolii care erau
în Ierusalim, auzind că Samaria
primise Cuvântul lui Dumnezeu,
i-au trimis la ei pe Petru şi pe
Ioan care, coborând, s-au rugat
pentru ei, ca să* primească Duh
Sfânt. Pentru că El nu coborâseh

încă* peste nici unul dintre ei, ci
erau numai** botezaţi pentru
Numele� Domnului Isus. Atunci au
pus* mâinile peste ei, şi ei au pri-
mit Duh Sfânt. Dar Simon, văzând
că prin punerea mâinilor aposto-
lilor  era dat Duhul Sfânti, le-a ofe-
rit bani, spunând: �Daţi-mi şi mie
autoritatea aceasta, ca peste ori-
cine voi pune mâinile să primeas-
că Duh Sfânt�. Şi Petru i-a zis:
�Argintul tău să fie împreună cu
tine spre pieire, pentru că ai* gân-
dit că darul** lui Dumnezeu se
obţine cu bani. Tu n-ai parte, nici
sorţ în lucrul acesta, pentru că ini-
ma ta nu este dreaptă înaintea lui
Dumnezeu. Pocăieşte-te deci de
această răutate a ta şi cere Dom-
nuluij, dacă, în adevăr, ţi se* poa-
te ierta gândul inimii tale; pentru
că te văd că eşti în fierea amă-
răciunii* şi în legătura nedrep-
tăţii�. Şi Simon, răspunzând, a
spus: �Rugaţi-văk* voi Domnului
pentru mine, astfel încât nimic să
nu vină peste mine din cele
ce aţi vorbit�.

Ei deci, după ce au mărturisit
şi au vestit Cuvântul Domnului,
s-au întors la Ierusalim şi pre-
dicau Evanghelia în multe sate
ale samaritenilor.

Dar un înger al Domnului i-a
vorbit lui Filip, spunând: �Ridi-
că-te şi mergi spre sud, pe drumul
care coboară de la Ierusalim la
Gaza, care este pustiu�. Şi s-a
ridicat şi a plecat. Şi, iată, un*
etiopianl, un famen, unul cu pu-

*Cap. 2.38.

*Cap. 19.2.
**Mt. 28.19.
�Cap. 10.48;
19.5.

*Cap. 6.6;
19.6.
Ev. 6.2.

*Mt. 10.8.
2 Împ. 5.16.
**Cap. 2.38;
10.45; 11.17.

*Dan. 4.27.
2 Tim. 2.25.

*Ev. 12.15.

*Gen. 20.7;
20.17.
Ex. 8.8.
Num. 21.7.
1 Împ. 13.6.
Iov 42.8.
Iac. 5.16.

*Ţef. 3.10.

Persecutarea
adunării

Evanghelia
în Samaria

Filip şi
etiopianul

8

a A murit    b Unele ms. �în cetatea�    c Lit. �pe Hristosul�    d Lit. �naţiunea�    e Unele ms. ad. �numită�
f Unele ms. ad. �lucrurilor�    g Unele ms. �văzând lucrările de putere şi semnele mari�; alte ms. omit �mari�
h Lit. �nu căzuse�    i Unele ms. omit �Sfânt�    j Unele ms. �cere lui Dumnezeu�    k Lit. �Cereţi�    l Lit. �un
om, un etiopian�
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tere la împărăteasa Candace
a etiopienilor, care era peste toa-
tă vistieria ei, care venise** la
Ierusalim ca să se închine, se
întorcea şi şedea în carul lui şi
citea din profetul Isaia. Şi Duhul
i-a spus lui Filip: �Apropie-te şi
alătură-te carului acestuia!� Şi
Filip, alergând, l-a auzit citind
din profetul Isaia şi i-a spus: �Înţe-
legi, în adevăr, ce citeşti?� Şi el a
spus: �Cum aş putea înţelege,
dacă nu mă va călăuzi cineva?� Şi
l-a rugat pe Filip să se suie şi să
şadă împreună cu el. Şi locul din
Scriptură din care citea era acesta:
�El* a fost dus ca o oaie la înjun-
ghiere; şi, fără glas, ca un miel îna-
intea celui care-l tunde, aşa nu
·Şi-a deschis gura; în smerirea Lui,
judecata I-a fost luată; şi cine va
descrie generaţia Lui? Pentru că
viaţa ·I-a fost luată de pe pământ�.
Şi famenul, răspunzând lui Filip,
a spus: �Te rog, despre cine spune
profetul aceasta? Despre sine, sau
despre un altul?� Şi Filip, deschi-
zând gura şi începând* de la
Scriptura aceasta, i-a vestit Evan-
ghelia lui Isus. Şi, pe când mer-
geau pe drum, au ajuns la o apă
şi famenul ·a spus: �Iată apă; ce*
mă împiedică să fiu botezat?�
(aŞi Filip i-a spus: �Dacă* crezi
din toată inima, se poate�. Şi, răs-
punzând, i-a spus: �Cred** că Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu�.)
Şi a poruncit să stea carul. Şi au
coborât amândoi la apă, atât Fi-
lip, cât şi famenul, şi l-a botezat.
Iar când au ieşit din apă, Duhul*
Domnului l-a răpit pe Filip şi fa-
menul nu l-a mai văzut, ci mer-
gea pe drumul său, bucurându-se.
Şi Filip a fost găsit la Azotb şi,
străbătând ţinutul, vestea Evan-
ghelia tuturor cetăţilor, până a
ajuns în Cezareea.

Dar Saul*, suflând încă ame-
ninţare şi ucidere împotriva uce-
nicilor Domnului, a venit la ma-
rele preot şi a cerut de la el scri-
sori către Damasc, către sinagogi,
pentru ca, dacă va găsi pe vreunii
care sunt ai Căii, atât bărbaţi, cât
şi femei, să-i aducă legaţi la Ie-
rusalim. Dar, pe când* călătorea,
a fost că s-a apropiat de Damasc
şi deodată a strălucit în jurul lui
o lumină din cer. Şi, căzând la
pământ, a auzit un glas, spunân-
du-i: �Saule, Saule, pentru ce
Mă* persecuţi?� Iar el a zis: �Cine
eşti, Doamne?� Şi Elc a spusd:
�Eu sunt Isus, pe care tu Îl per-
secuţie. Ridică-te darf şi intră în
cetate şi ţi se va spune ce trebuie
să faci�. Iar oamenii* care călă-
toreau cu el stăteau încremeniţi,
auzind glasulg, dar nevăzând pe
nimeni. Şi Saul s-a ridicat de la
pământ şi, având ochii deschişi,
nu vedea pe nimenih. Şi, ducându-l
de mână, l-au adus în Damasc.
Şi a fost fără vedere trei zile şi
n-a mâncat, nici n-a băut. Şi în
Damasc era un ucenic cu numele*
Anania. Şi Domnul i-a zis într-o
viziune: �Anania!� Şi el a spus:
�Iată-mă, Doamne!� Şi Domnul
i-a zis: �Ridică-te şi mergi pe stra-
da care se cheamă «Dreaptă» şi
caută în casa lui Iuda pe unul cu
numele Saul, din Tars*. Pentru
că, iată, el se roagă; şi a văzut
într-o viziunei pe un om cu nu-
mele Anania intrând şi punân-
du-şi mânaj peste el, ca să vadă
din nou�. Şi Anania a răspuns:
�Doamne, am auzit de la mulţi
despre omul acesta, câte* rele a
făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim;
şi aici are autoritate de la preo-
ţii de seamă ca să-i lege pe toţi
care* cheamă Numele Tău�. Şi
Domnul i-a zis: �Du-te, pentru că

8:28

a Verset adăugat numai în unele manuscrise târzii    b Ebr. �Ashdod�    c Unele ms. �Domnul�    d Unele
ms. omit �a spus�    e Unele ms. ad. �«Îţi este greu să dai cu piciorul în ţepuşe». (6) Şi, tremurând şi
înspăimântat, a spus: «Doamne, ce vrei să fac?» Şi Domnul a zis către el:�    f Unele ms. omit    g Sau
�sunetul�    h Unele ms. �nimic�    i Unele ms. omit �într-o viziune�    j Unele ms. �mâinile�
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Întoarcerea
lui Saul9
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acesta* Îmi este un vas alesa, ca
să poarte Numele Meu înaintea
naţiunilor** şi a împăraţilorb� şi
a fiilor lui Israel; pentru că Eu
îi* voi arăta câte trebuie să su-
fere pentru Numele Meu�. Şi A-
nania* a mers şi a intrat în casă; şi,
punându-şic** mâinile peste
el, a spus: �Frate Saul, Domnul
m-a trimis, Isus care ţi S-a arătat
pe drumul pe care veneai, ca să
vezi din nou şi să� fii umplut de
Duh Sfânt�. Şi îndată au căzut
de pe ochii lui ca nişte solzi şid

a văzut şi, ridicându-se, a fost
botezat; şi, mâncând, s-a întărit.
Şi* ele a fost cu ucenicii din
Damasc câteva zile. Şi îndată L-a
predicat în sinagogi pe Isusf,
că* El este Fiul lui Dumnezeu.
Şi toţi care auzeau erau uimiţi
şi spuneau: �Nu este acesta* cel
care nimicea în Ierusalim pe
cei care chemau Numele acesta
şi a venit aici pentru aceasta,
ca să-i ducă legaţi la preoţii de
seamă?�

Dar Saul se întărea tot mai
mult şi îi punea în încurcătură*
pe iudeii care locuiau în Damasc,
dovedind că Acesta este Hristo-
sul. Şi, după ce s-au împlinit mul-
te zile, iudeii s-au* sfătuit îm-
preună să-l omoare; dar complo-
tul* lor a fost adus la cunoştinţa
lui Saul. Şi păzeau şig porţile, şi
zi şi noapte, ca să-l omoare. Dar
ucenicii l-au luat noaptea şi l-au*
coborât prin zid, lăsându-l jos
într-un coş.
Şih, ajungând* la Ierusalim,

încerca să se alăture ucenicilor şi
toţi se temeau de el, necrezând
că era ucenic. Dar* Barnaba l-a
luat şi l-a adus la apostoli şi le-a
istorisit cum pe drum Îl văzuse
pe Domnul şi că El îi vorbise, şi
cum** în Damasc a vorbit cu

îndrăzneală în Numele lui Isus.
Şi era cu ei intrând* şi ieşind la
Ierusalim şi vorbind cu îndrăz-
neală în Numele Domnuluii. Şi
vorbea şi discuta cu eleniştiij*,
dar** ei căutau să-l omoare.
Şi fraţii, aflând aceasta, l-au
coborât la Cezareea şi l-au trimis
la Tars. Deci Adunareak*, în toată
Iudeea şi Galileea şi Samaria,
avea pace, zidindu-se şi umblând
în frica Domnului; şi creştea prin
mângâierea Duhului Sfânt.
Şi a fost că Petru, trecând

prin* toate ţinuturile, a coborât şi
la sfinţii care locuiau în Lida.
Şi acolo a găsit un om, cu numele
Enea, care era paralizat, de opt
ani zăcând în pat. Şi Petru i-a
spus: �Enea, Isus, Hristosul, te*
vindecă; ridică-te şi fă-ţi patul!�
Şi îndată s-a ridicat. Şi l-au vă-
zut toţi cei care locuiau în Lida
şi în Saron*, care s-au** şi întors
la Domnul.
Şi în Iope era o ucenică nu-

mită Tabita, care tradus înseamnă
Dorcal. Ea era plină de* lucrări
bune şi de milosteniile pe care le
făcea. Şi a fost că, în zilele ace-
lea, s-a îmbolnăvit şi a murit. Şi,
după ce au spălat-o, au pus-o în
camera de sus*. Iar Lida fiind
aproape de Iope, ucenicii, auzind
că Petru este acolo, au trimis doi
oameni la el, rugându-l: �Nu în-
târzia să vii la noim!� Şi, ridicân-
du-se, Petru a plecat cu ei; pe
care, atunci când a sosit, l-au dus
în camera de sus; şi toate vădu-
vele stăteau lângă el, plângând şi
arătându-i cămăşile şi hainele pe
care le făcea Dorca pe când era
cu ele. Iar Petru, scoţându-i* pe toţi
afară şig îngenunchind**, s-a ru-
gat; şi, întorcându-se spre trup, a
spus�: �Tabita, ridică-te!� Şi ea
şi-a deschis ochii şi, văzându-l pe

 a Lit. �al alegerii�    b Unele ms. �atât înaintea naţiunilor, cât şi a împăraţilor�    c Unele ms. �punând�
d Unele ms. ad. �îndată�    e Unele ms. �Saul�    f Unele ms. �Hristos�    g Unele ms. omit    h Unele ms. ad.
�Saul�    i Unele ms. ad. �Isus�; alte ms. �în Numele lui Isus�    j Evrei care vorbeau greceşte    k Puţine
ms. �adunările�    l Aram. �Tabita� (gr. �Dorca�) înseamnă Gazelă    m Unele ms. �la ei�
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*Cap. 13.2;
22.21; 26.17.
Rom. 1.1.
1 Cor. 15.10.
Gal. 1.15.
Ef. 3.7,8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
**Rom. 1.5;
11.13.
Gal. 2.7,8.
�Cap.25.22;
25.23; 26.1.
*Cap. 20.23;
21.11.
2 Cor. 11.23.
*Cap. 22.12;
22.13.
**Cap. 8.17.
�Cap. 2.4;
4.31; 8.17;
13.52.

*Cap. 26.20.

*Cap. 8.37.

*Cap. 8.3.
Vers. 1.
Gal. 1.13,23.

*Cap. 18.28.

*Cap. 23.12;
25.3.
2 Cor. 11.26.
*2 Cor. 11.32

*Ios. 2.15.
1 Sam. 19.12

*Cap. 22.17.
Gal. 1.17,18.

*Cap. 4.36;
13.2.
**Vers.20,22

*Gal. 1.18.

*Cap. 6.1;
11.20.
**Vers. 23.
2 Cor. 11.26.

*Cap. 8.1.

*Cap. 8.14.

*Cap.3.6,16;
4.10.

*1 Cr. 5.16.
**Cap. 11.21

*1 Tim. 2.10
Tit 3.8.

*Cap. 1.13.

*Mt. 9.25.
**Cap. 7.60.
�Mc. 5.41,42
Ioan 11.43.
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Petru, s-a aşezata. Şi, dându-i
mâna, a ridicat-o şi, chemându-i
pe sfinţi şi pe văduve, le-a înfă-
ţişat-o vie. Şi s-a făcut cunos-
cut lucrul acesta prin toată ce-
tatea Iope şi* mulţi au crezut
în Domnul. Şi a fost că el a ră-
mas multe zile în Iope la un
oarecare Simon*, un tăbăcar.

Darb în Cezareea, un om cu
numele Corneliu, un centurion din
cohorta numită �Italica�, evla-
vios* şi temător** de Dumnezeu
împreună cu toată casa lui, şic

care făcea multe milostenii po-
porului şi se ruga neîncetat lui
Dumnezeu, a văzut* clar într-o vi-
ziune, pe la ceasul al nouălea al
zilei, un înger al lui Dumnezeu
intrând la el şi spunându-i: �Cor-
neliu!� Iar el, uitându-se ţintă la
el şi fiind înfricoşat, a spus: �Ce
este, Doamne?� Şi el i-a spus:
�Rugăciunile tale şi milosteniile
tale s-au suit spre aducere-amin-
te înaintea lui Dumnezeu. Şi acum
trimite oameni la Iope şi adu-l pe
Simon, care se numeşte şi Petru.
El găzduieşte la un oarecare
Simon, un tăbăcar, a cărui casă
este lângă mared�. Şi, când a ple-
cat îngerul care-i vorbisee, el i-a
chemat pe doi dintre servitorii
săi şi pe un ostaş evlavios dintre
aceia care erau mereu lângă el şi,
istorisindu-le toate, i-a trimis la
Iope. Şi a doua zi, pe când aceştia
călătoreau şi se apropiau de ce-
tate, Petru s-a suit* pe acoperiş să
se roage, pe la ceasul al şaselea.
Şi i s-a făcut foame şi voia să
mănânce. Dar, pe când pregăteau
ei, l-a cuprins un extazf. Şi ·a vă-
zut* cerul deschis şi un vas co-
borândg ca o pânză mare, legatăc

în patru colţuri şic care se lăsa
pe pământ, în care erau toate pa-

trupedeleh şi reptilele pământului
şi păsările cerului. Şi a venit un
glas către el: �Ridică-te, Petru, în-
junghie şi mănâncă!� Şi Petru a
spus: �Nicidecum, Doamne, pen-
tru că* niciodată n-am mâncat
ceva întinat saui necurat�. Şi din
nou a venit un glas, a doua oară,
către el: �Ce* a curăţit Dumne-
zeu, tu să nu numeşti întinat�. Şi
aceasta a avut loc de trei ori şi
îndatăj vasul a fost ridicatk la
cer. Şi cum Petru era nedumerit
în sine ce ar putea fi viziunea pe
care o văzuse, iată şi oamenii
trimişi de Corneliu, întrebând de
casa lui Simon, au stat la poartă;
şi, strigând, au întrebat dacă
Simon, numit şi Petru, găzduia
acolo. Dar, pe când Petru se gân-
dea la viziune, Duhul i-a* spus:
�Iată, te caută trei bărbaţi; ridi-
că-te* dar, coboară şi mergi îm-
preună cu ei, neîndoindu-te de
nimic, pentru că Eu i-am trimis�.
Şi Petru, coborând la oameniil

aceia, a spus: �Iată, Eu sunt acela
pe care-l căutaţi; care este moti-
vul pentru care sunteţi aici?�
Şi ei au spus: �Corneliu*, un centu-
rion, om drept şi temător de Dum-
nezeu şi cu mărturie** de la în-
treaga naţiune a iudeilor, a fost
divin înştiinţat, printr-un înger
sfânt, să trimită după tine să vii
acasă la el şi să audă cuvinte de
la tine�. Chemându-i deci înăun-
tru, i-a găzduit. Şi a doua zi, ridi-
cându-sec, elm a plecat împreună
cu ei şi unii dintre fraţii din Iope
au* venit cu el. Şi a doua zi au
intrat în Cezareea. Iar Corneliu îi
aştepta, după ce chemase pe ru-
dele lui şi pe prietenii apropiaţi.
Şi, pe când intra Petru, Corneliu,
întâmpinându-l, a căzut la picioa-
rele lui şi i s-a închinat. Dar Petru
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*Ioan 11.45;
12.11.

*Cap. 10.6.

*Vers. 22.
Cap. 8.2;
22.12.
**Vers. 35.

*Vers. 30.
Cap. 11.13.

*Cap. 11.5.

*Cap. 7.56.
Apoc. 19.11.

*Lev. 11.4;
20.25.
Deut. 14.3,7.
Ezec. 4.14.

*Mt. 15.11.
Vers. 28.
Rom. 14.14;
14.17,20.
1Cor. 10.25.
1 Tim. 4.4.
Tit 1.15.

*Cap. 11.12.

*Cap. 15.7.

*Vers. 1,2.
**Cap. 22.12

*Vers. 45.
Cap. 11.12.

a În capul oaselor    b Unele ms. ad. �era�    c Unele ms. omit    d Unele ms. ad. �el îţi va spune ce trebuie
să faci�    e Unele ms. �care-i vorbea lui Corneliu�    f Unele ms. �a căzut în extaz�    g Unele ms. ad. �peste
el�    h Unele ms. ad. �şi fiarele sălbatice�; alte ms. �patrupedele pământului şi fiarele sălbatice şi reptilele
şi păsările�    i Unele ms. �şi�    j Unele ms. �din nou�    k Lit. �primit sus�, �luat sus�    l Unele ms.  �la
oamenii trimişi la el de Corneliu�; alte ms.  �la oamenii trimişi de Corneliu�    m Unele ms. �Petru�

10Centurionul
Corneliu
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l-a ridicat, spunând: �Ridică-te*;
şi eu sunt om!� Şi a intrat vorbind
cu el şi i-a găsita pe mulţi adunaţi
acolo. Şi le-a zis: �Voi ştiţi că* nu
este permis unui iudeu să se uneas-
că sau să vină la unul de neam
străin; dar mie Dumnezeu** mi-a
arătat să nu numesc pe nici un
om întinat sau necurat. De aceea,
fiind chemat, am şi venit fără îm-
potrivire; întreb deci: cu ce gând
aţi trimis după mine?� Şi Corne-
liu a spus: �Acum patru zile posti-
sem până la ceasul acesta şi în
al nouălea ceas mă rugamb a-
casă; şi, iată, un* bărbat în** veş-
mânt strălucitor a stat înaintea
mea şi a spus: «Corneliu, rugă-
ciunea* ta a fost ascultată şi**
milosteniile tale au fost amintite
înaintea lui Dumnezeu. Trimite
deci la Iope şi cheamă pe Simon,
care se numeşte şi Petru. El găz-
duieşte în casa lui Simon, un tă-
băcar, lângă mare; când va veni
el, îţi va vorbic». Îndată deci
am trimis la tine şi tu bine ai
făcut că ai venit. Acum deci noi
toţi suntem prezenţi înaintea lui
Dumnezeu, ca să auzim tot ce ţi-a
fost poruncit de Domnuld�. Şi
Petru, deschizându-şi gura, a
spus: �Cu* adevărat, înţeleg că
Dumnezeu nu este părtinitor, ci,
în* orice naţiune, cine se teme de
El şi lucrează dreptate este pri-
mit de Ele. Cuvântul pe care El
l-a trimis fiilor lui Israel, ves-
tind* Evanghelia păcii prin Isus
Hristos (El este** Domn al tutu-
ror), voi îl ştiţi: mărturia care s-a
răspânditf prin toată Iudeea, în-
cepând* din Galileea, după bote-
zul pe care l-a predicat Ioan � pe
Isus din Nazaret, cum* L-a uns
Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu
putere; pe El, care umbla din loc
în loc făcând bine şi vindecând
pe toţi cei asupriţi de diavolul,

pentru că** Dumnezeu era cu El;
(şi noi* suntem martori ai tuturor
lucrurilor pe care le-a făcut, atât
în ţara iudeilor, cât şi în Ierusa-
lim;) pe care L-au** şig omorât,
atârnându-L pe lemn; � pe Acesta
Dumnezeu L-a înviat* a treia zi şi
I-a dat să Se arate nu* la tot po-
porul, ci martorilor care au fost
aleşi dinainte de Dumnezeu, nouă,
care** am mâncat şi am băut îm-
preună cu El, după învierea Lui
dintre morţi. Şi El ne-a* poruncit
să predicăm poporului şi să măr-
turisim că** El este Cel rânduit
de Dumnezeu Judecător al celor
vii� şi al celor morţi. Toţi profeţii
mărturisesc despre El* că, prin
Numele Său, oricine** crede în
El primeşte iertarea păcatelor�.

Pe când vorbea încă Petru cu-
vintele acestea, Duhul Sfânt a*
venit peste toţi cei care ascultau
Cuvântul. Şi credincioşii din cir-
cumcizie erau uimiţi*, toţi câţi au
venit cu Petru, că** şi peste na-
ţiuni a fost turnat darul Duhului
Sfânt; pentru că îi auzeau vor-
bind în limbi şi preamărind pe
Dumnezeu. Atunci Petru a răs-
puns: �Oare poate opri cineva apa,
ca să nu fie botezaţi aceştia care
au primit Duhul Sfânt ca* şi noi?�
Şi a* poruncit ca aceştia să fie
botezaţi în** Numele Domnuluih.
Atunci l-au rugat să rămână acolo
câteva zile.
Şi apostolii şi fraţii care erau

în Iudeea au auzit că şi naţiunile
au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
Şi, când s-a suit Petru la Ierusa-
lim, cei din circumcizie i se îm-
potriveau, spunând: �Ai* intrat
la oameni necircumcişi şi** ai
mâncat cu ei�. Dar Petru a început
şi le-a arătat lucrurile pe* rând,
spunând: �Eram în cetatea* Iope
rugându-mă şi am văzut într-un
extaz o viziune, un vas coborând

a Lit. �găseşte�    b Unele ms. �Acum patru zile până în ceasul acesta, al nouălea, mă rugam� c Unele ms.
omit �când va veni el, îţi va vorbi�    d Unele ms. �de Dumnezeu�    e Sau �Îi este plăcut�    f Lit. �a fost�
g Unele ms. omit    h Unele ms. ad. �Isus Hristos�; alte ms. �în Numele lui Isus Hristos�
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*Ioan 4.9;
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**Cap.15.8,9
Ef. 3.6.

*Cap. 1.10.
**Mt. 28.3.
Mc. 16.5.
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Vers. 4.
**Ev. 6.10.

*Deut. 10.17.
2 Cr. 19.7.
Iov 34.19.
Rom. 2.11.
Gal. 2.6.
Ef. 6.9.
Col. 3.25.
1 Pet. 1.17.
*Cap. 15.9.
Rom.2.13,27;
3.22,29;
10.12,13.
1 Cor. 12.13.
Gal. 3.28.
Ef. 2.13,18;
3.6.
*Is. 57.19.
Ef.2.14,16,17
Col. 1.20.
**Mt. 28.18.
Rom. 10.12.
1 Cor. 15.27.
Ef. 1.20,22.
1 Pet. 3.22.
Apoc. 17.14;
19.16.
*Lc. 4.14.

*Lc. 4.18.
Cap. 2.22;
4.27.
Ev. 1.9.

**Ioan 3.2.

*Cap. 2.32.
**Cap. 5.30.

*Cap. 2.24.
*Ioan 14.17;
14.22.
Cap. 13.31.
**Lc. 24.30;
24.43.
Ioan 21.13.
*Mt. 28.19;
28.20.
Cap. 1.8.
**Ioan 5.22;
5.27.
Cap. 17.31.
�Rom. 14.9;
14.10.
2 Tim. 4.1.
1 Pet. 4.5.
*Is. 53.11.
Ier. 31.34.
Dan. 9.24.
Mica 7.18.
Zah. 13.1.
Mal. 4.2.
Cap. 26.22.
**Cap. 15.9;
26.18.
Rom. 10.11.
Gal. 3.22.
*Cap. 4.31;
8.15-17;
11.15.
*Vers. 23.
**Cap. 11.18
Gal. 3.14.

*Cap. 11.17;
15.8,9.
Rom. 10.12.

*1 Cr. 1.17.
**Cap. 2.38;
8.16.

*Cap. 10.28.
**Gal. 2.12.

*Lc. 1.3.

*Cap. 10.9.
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ca o pânză mare, lăsată în jos din
cer de patru colţuri, şi a venit până
la mine; şi, privind ţintă la ea, am
luat seama şi am văzut patrupede-
le pământului şi fiarele sălbatice şi
reptilele şi păsările cerului. Şi am
auzit şia un glas, spunându-mi:
«Ridică-te, Petru, înjunghie şi mă-
nâncă!» Şi eu am spus: «Nicide-
cum, Doamne, pentru că nimica

întinat sau necurat n-a intrat vreo-
dată în gura mea!» Şi un glas a
răspunsb a doua oară din cer: «Ce
a curăţit Dumnezeu, tu să nu nu-
meşti întinat». Şi aceasta a avut
loc de trei ori; şi din nou au fost
retrase toate în cer. Şi, iată, îndată
trei oameni trimişi din Cezare-
ea la mine au stat în dreptul ca-
seic în care eram. Şi Duhul mi-a*
spus să merg cu ei, neîndoin-
du-mă de nimic. Şi au mers îm-
preună cu mine şi aceşti** şase
fraţi şi am intrat în casa omului
acestuia; şi* el ne-a istorisit cum a
văzut îngerul în casa lui, stând şi
spunându-id: «Trimitee la Iope şi
adu-l pe Simon, care se numeşte
şi Petru, care îţi va vorbi cuvinte
prin care vei fi mântuit tu şi toată
casa ta». Şi, când am început eu
să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut
peste ei, ca* şi peste noi la înce-
put. Şi mi-am amintit cuvântul
Domnului, cum spunea: «Ioan* a
botezat cu apă, dar voi** veţi fi
botezaţi cuf Duh Sfânt». Deci*,
dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi
dar ca şi nouă, care am crezut în
Domnul Isus Hristos, cine** deci
eram eu, ca să-L pot opri pe Dum-
nezeu?� Şi, când au auzit ei aces-
tea, s-au liniştit şi L-au glorificat
pe Dumnezeu, spunând: �Deci*,
în adevăr, Dumnezeu a dat şi
naţiunilor pocăinţa spre viaţă�.

Cei* împrăştiaţi din cauza ne-
cazului care a avut loc cu ocazia

lui Ştefan au ajunsg până în
Fenicia şi în Cipru şi în Antiohia,
nevestind Cuvântul nimănui, de-
cât numai iudeilor. Dar erau unii
dintre ei, ciprioţi şi cireneeni care,
intrând în Antiohia, vorbeau şia

grecilorh*, vestind Evanghelia
Domnului Isus. Şi mâna* Domnu-
lui era cu ei şi un mare număr au
crezut şi s-au** întors la Domnul.
Şi vesteai despre ei a ajuns
la urechile adunării care era în
Ierusalim şi l-au trimis pe Bar-
nabaj* până în Antiohia; care,
ajungând şi văzând harulk lui
Dumnezeu, s-a bucurat şi-i îndem-
na* pe toţi, cu hotărâre de inimă,
să rămână cu Domnul; pentru că
era om bun şi plin* de Duh
Sfânt şi de credinţă; şi** o mare
mulţime a fost adăugată la Dom-
nul. Şi ell s-a dus la Tars*, ca să-l
caute pe Saul; şi, când l-a găsit,
l-a adus la Antiohia. Şi a fost că,
un an întreg, ei s-au strâns în adu-
nare şi au învăţat o mare mulţime.
Şi ucenicii au fost numiţi creştini
pentru întâia dată în Antiohia.
Şi, în aceste zile, au coborât

profeţi* de la Ierusalim la Antio-
hia; şi unul dintre ei, cu numele
Agab*, s-a ridicat şi a arătat, prin
Duhul, că va fi o foamete mare
peste tot pământul locuit, ceea ce a
şi fost sub Claudium. Şi ucenicii au
hotărât ca, după prosperitatea
fiecăruia, să trimită fiecare ceva,
spre slujire*, fraţilor care locuiau
în Iudeea, ceea ce* au şi făcut,
trimiţând acestea bătrânilor prin
mâna lui Barnaba şi a lui Saul.
Şi, în timpul acela, Irod, împă-

ratul, a pus mâinile pe unii din ai
adunării, ca să le facă rău; şi l-a ucis
pe Iacov, fratele* lui Ioan, cu sa-
bia. Şi, văzând că aceasta place iu-
deilor, l-a mai luatn şi pe Petru (şi
erau zileleo* Azimelor), pe care,
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Petru continua să bată. Şi, când
au deschis, l-au văzut şi au fost
uimiţi. Şi, făcându-le* semn cu
mâna să tacă, le-a istorisitd cum
Domnul l-a scos din închisoare;
şi a zis: �Spuneţi acestea lui Iacov
şi fraţilor�. Şi a ieşit şi a plecat
într-alt loc. Şi, când s-a făcut ziuă,
era nu puţină tulburare printre
ostaşi, ce s-a făcut oare cu Petru.
Şi Irod, după ce l-a căutat şi nu
l-a găsit, cercetând gărzile, a po-
runcit să fie omorâţie. Şi a cobo-
rât din Iudeea la Cezareea şi a
rămas acolo.
Şif era foarte mâniat pe tirieni

şi pe sidonieni. Iar ei au venit la
el într-un gând şi, câştigând
pe Blast, cameristul împăratului,
cereau pace, pentru că ţara* lor se
hrănea de la cea a împăratului.
Şi, într-o zi anume, Irod, îmbră-
când veşmânt împărătesc şi aşe-
zându-se pe locul înălţat, le ţinea
un discurs. Şi poporul striga:
�Glas de dumnezeu, şi nu de om!�
Şi îndată l-a* lovit un înger al
Domnului, pentru că** nu a dat
glorie lui Dumnezeu; şi, fiind
mâncat de viermi, a murit.

Dar Cuvântul* lui Dumnezeu
creştea şi se înmulţea. Şi Barnaba
şi Saul, după ce şi-au împlinit
slujba, s-au întors de la Ierusalim,
luând* cu ei şi pe Ioan**, care era
numit Marcu.
Şi erau uniib profeţi şi învă-

ţători în* Antiohia, în adunarea
care era acolo: Barnaba**, şi
Simeon, numit Nigerg, şi Luciu�
cireneanul, şi Manaen, care fusese
crescut împreună cu Irod, tetrar-
hul, şi Saul. Şi, pe când slujeau
ei Domnului şi posteau, Duhul
Sfânt a zis: �Puneţi-Mi deoparte*
acuma pe Barnaba şi pe Saul pen-
tru lucrarea** la care i-am che-
mat�. Atunci, după ce au postit şi*
s-au rugat şi au pus mâinile peste
ei, le-au dat drumul.

prinzându-l*, l-aa pus în închi-
soare, dându-l la patru cete de
câte patru ostaşi ca să-l păzească,
hotărât ca, după Paşti, să-l scoată
înaintea poporului. Deci Petru era
păzit în închisoare; dar adunarea
făcea rugăciuni stăruitoare la
Dumnezeu pentru el.
Şi, când Irod urma să-l scoată

afară, în noaptea aceea, Petru dor-
mea între doi ostaşi, legat cu
două lanţuri; şi gărzile, înaintea
uşii, păzeau închisoarea. Şi, iată,
un înger* al Domnului a stat lângă
el şi o lumină a strălucit în încă-
pere; şi, lovind coasta lui Petru,
l-a trezit, spunând: �Ridică-te
repede!� Şi lanţurile i-au căzut de
la mâini. Şi îngerul i-a zis : �În-
cinge-te şi leagă-ţi sandalele!�
Şi el a făcut aşa. Şi i-a spus:
�Aruncă-ţi haina pe tine şi ur-
mează-mă!� Şi, ieşind, îlb urma; şi*
nu ştia că este adevărat ceea ce se
făcea prin înger, ci i se părea că
vede** o viziune. Şi, trecând de
prima gardă şi de a doua, au ajuns
la poarta de fier, care duce în ce-
tate, care* li s-a deschis singură; şi,
ieşind, au străbătut o stradă;
şi îndată îngerul a plecat de la el.
Şi Petru, revenindu-şi, a spus:
�Acum ştiu cu adevărat că Dom-
nul a* trimis pe îngerul Său şi
m-a** scos din mâna lui Irod şi
din toată aşteptarea poporului
iudeilor�. Şi, după ce şi-a dat
bine seama, a* venit la casa Ma-
riei, mama lui Ioan**, numit şi
Marcu, unde erau adunaţi mulţi
şi se rugau�. Şi, cândc a bătut la
uşa porţii, o servitoare cu nume-
le Roda a venit să asculte; şi, re-
cunoscând glasul lui Petru, de
bucurie n-a deschis poarta, ci,
alergând înăuntru, a dat de ştire
că Petru stă înaintea porţii. Şi
ei i-au zis: �Eşti nebună!� Dar
ea stăruia că aşa este; iar ei spu-
neau: �Este* îngerul lui!� Dar

*Ioan 21.18.

*Cap. 5.19.

*Ps. 126.1.
**Cap. 10.3;
10.17; 11.5.

*Cap. 16.26.

*Ps. 34.7.
Dan. 3.28;
6.22.
Ev. 1.14.
**Iov 5.19.
Ps. 33.18,19;
34.22; 41.2;
97.10.
2 Cor. 1.10.
2  Pet. 2.9.
*Cap. 4.23.
**Cap. 15.37
�Vers. 5.

*Gen. 48.16.
Mt. 18.10.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

7

9

10

11

12

15

*Cap. 13.16;
19.33; 21.40.

*1 Împ. 5.9;
5.11.
Ezec. 27.17.

*1Sam.25.38
2 Sam. 24.17
**Ps. 115.1.

*Is. 55.11.
Cap. 6.7;
19.20.
Col. 1.6.
*Cap. 13.5;
13.13; 15.37.
**Vers. 12.

*Cap. 11.27;
14.26; 15.35.
**Cap. 11.22
�Rom. 16.21
*Num. 8.14.
Cap. 9.15.
Rom. 1.1.
Gal. 1.15; 2.9
**Mt. 9.38.
Cap. 14.26.
Rom. 10.15.
Ef. 3.7,8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
Ev. 5.4.
 *Cap. 6.6.

17

18

19

20

21

22

23

24
25

2

3

17

20

23

24

25

1

2

3

13:3

a Unele ms. ad. �şi�   b Unele ms. omit    c Unele ms. ad. �Petru�   d Unele ms. �a istorisit�   e Lit. �să fie duşi
la moarte�   f Unele ms. ad. �Irod�    g Sau �Negru�

Eliberarea
lui Petru din
închisoare

Moartea
lui Irod

Barnaba şi
Saul în prima

călătorie
misionară

13



1144

FAPTE

Eia deci, fiind trimişi de Duhul
Sfânt, au coborât la Seleucia şi de
acolo au plecat cu corabia spre
Cipru*. Şi, fiind în Salamina, au
vestit* Cuvântul lui Dumnezeu în
sinagogile iudeilor. Şi aveau şi
pe Ioan**, ca slujitor. Şi, după ce
au străbătut toatăb insula până
la Pafos, au găsit un omc, un*
magician, un fals profet, un iudeu,
al cărui nume era Bar-Isus, care
era împreună cu proconsulul Ser-
gius Paulus, un om inteligent.
Acesta, chemând la sine pe Bar-
naba şi pe Saul, a dorit să audă
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Eli-
ma*, magicianul (pentru că aşa
se traduce numele lui), li se împo-
trivea, căutând să-l întoarcă pe
proconsul de la credinţă. Dar Saul,
care este şi Pavel, fiind plin* de
Duh Sfânt şib privindu-l ţintă, a
spus: �Om plin de toată viclenia
şi de toată răutatea, fiu* al dia-
volului, vrăjmaş al oricărei drep-
tăţi, nu încetezi să strâmbi căile
drepte ale Domnului? Şi acum,
iată, mâna* Domnului este asu-
pra ta şi vei fi orb, nevăzând
soarele până la un timp�. Şi în-
dată au căzut peste el ceaţă şi în-
tuneric şi, bâjbâind, căuta pe ci-
neva care să-l ducă de mână.
Atunci proconsulul, văzând ce se
întâmplase, a crezut, fiind uimit de
învăţătura Domnului.
Şi, mergând cu corabia de la

Pafos, Pavel şi cei cu el au venit
la Perga Pamfiliei. Şi Ioan* s-a
despărţit de ei şi s-a întors la Ie-
rusalim. Iar ei, plecând de la Per-
ga, au ajuns în Antiohia Pisidiei
şi, intrând* în sinagogă, în ziua
sabatului, au stat jos. Şi, după*
citirea legii şi a profeţilor, mai-
marii sinagogii au trimis la ei,
spunând: �Fraţilord, dacă aveţi
vreunb cuvânt** de îndemne pen-

tru popor, vorbiţi�. Şi Pavel, ridi-
cându-se şi făcând* semn cu
mâna, a spus: �Bărbaţi israeliţi
şi cei care** vă temeţi de Dum-
nezeu, ascultaţi: Dumnezeul aces-
tui popor, Israelb, a* ales pe pă-
rinţii noştri şi a înălţat poporul**
în timpul şederii lorf în ţara Egip-
tului şi cu braţ înălţat i-a� scos
din ea şi, timp* de aproape pa-
truzeci de ani, i-a îngrijitg în
pustiu. Şi, după ce a nimicit*
şapte naţiuni în ţara Canaanului,
le-a** împărţit lor spre moştenireh

ţara acelora. Şi, după acestea,
aproape patru sute cincizeci de
ani a* dat judecători, până** la
profetul Samuel. Şi apoi* au
cerut un împărat; şi Dumnezeu
le-a dat timp de patruzeci de ani
pe Saul, fiul lui Chis, om din se-
minţia lui Beniamin ; şi, după ce
l-a înlăturat*, le-a** ridicat pe
David ca împărat, despre care,
mărturisind, a şi spusi: �Am� găsit
pe David, fiul lui Iesej, om�� după
inima Mea, care va face toată
voia Meak�. Din* sămânţa acestui
om, Dumnezeu, potrivit promi-
siunii**, a adusl lui Israel un
Mântuitor�, pe Isus, după ce*,
mai înainte de venirea Luim,
Ioan predicase botezul pocăinţei,
întregului popor al lui Israel.
Şi, pe când îşi împlinea Ioan
alergarea, a spus: «Cine* con-
sideraţi că sunt? Nu sunt eu
Acela, ci, iată, vine după mine
Unul căruia eu nu sunt vrednic
să-I dezleg sandaua picioarelor».
Fraţilord, fii ai neamului lui
Avraam şi cei dintre voi care vă
temeţi de Dumnezeu, vouă* vi s-a
trimisn Cuvântul mântuirii aces-
teia: pentru că cei care locuiesc în
Ierusalim şi mai-marii lor, ne-
cunoscându-L* pe El şi cuvinte-
leo profeţilor care** se citesc în
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fiecare sabat, le-au împlinit�,
judecându-L. Şi*, negăsind nici o
vină de moarte în El, i-au** cerut
lui Pilat ca El să fie omorât. Şi*,
după ce au împlinit toate cele scrise
despre El, L-au luat jos** de pe
lemn şi L-au pus într-un mormânt.
Dar* Dumnezeu L-a înviat dintre
morţi; El* S-a arătat mai multe
zile celor care s-au suit împreună
cu El din** Galileea la Ierusalim,
care� acuma sunt martorii Lui îna-
intea poporului. Şi noi vă vestim
Evanghelia promisiunii* făcute pă-
rinţilor, că Dumnezeu a împlinit
aceasta pentru noi, copiii lorb, în-
viindu-L pe Isus, după cum este
scris şi în psalmul al doileac: «Tu*
eşti Fiul Meu, Eu astăzi Te-am năs-
cut». Dar, că L-a înviat dintre
morţi, ca să nu Se mai întoarcă la
putrezire, a spus astfel: «Vă voi*
da cele sfinted, cele de crezut ale
lui David». De aceea, şi în altul
spune: «Nu* vei îngădui cae Sfân-
tul Tău să vadă putrezirea».
Pentru că David, în adevăr, după
ce a slujit voii lui Dumnezeu în
generaţia luif, a adormit* şi a
fost adăugat la părinţii săi şi a
văzut putrezirea. Dar Cel pe care
Dumnezeu L-a înviat n-a văzut
putrezirea. Să vă fie cunoscut deci,
fraţilorg, că prin Acesta* vi se
vesteşte iertarea păcatelor; şi de
toate de care n-aţi putut fi în-
dreptăţiţi în legea lui Moise,
oricineh crede este îndreptăţit în
El*. Deci fiţi atenţi să nu vină asu-
pra voastrăa ceea ce s-a spus în pro-
feţi*: «Priviţi, dispreţuitorilor, şi
miraţi-vă şi pieriţi; pentru că Eu fac
o lucrare în zilele voastre, o lucrare
pe care nicidecum n-o veţi crede,
dacă v-o va spune cineva»�.
Şi, pe când ieşeau ei, îi rugaui

ca în sabatul următor să li se vor-

bească aceste cuvinte. Şi, după ce
s-a împrăştiat adunarea din sina-
gogăj, mulţi dintre iudei şi dintre
prozeliţii închinători i-au urmat
pe Pavel şi pe Barnaba, care, vor-
bindu-le, îi* îndemnau să stăruie
în harul** lui Dumnezeu. Şi în sa-
batul următor, aproape toată ceta-
tea s-a adunat ca să audă Cuvân-
tul lui Dumnezeuk. Dar iudeii, vă-
zând mulţimile, s-au umplut de
invidie şi contraziceau cele spu-
se* de Pavel, lhulind. Şi Pavel şi
Barnaba au vorbit cu îndrăznea-
lă şi au spus: �Vouă trebuia* să
vi se vestească întâi Cuvântul lui
Dumnezeu; dar**, fiindcă voi îl
respingeţi şi vă judecaţi voi în-
şivă nevrednici de viaţa eternă,
iată, ne întoarcem� spre naţiuni;
pentru că aşa ne-a poruncit Dom-
nul: «Te-am* pus să fii lumină a
naţiunilor, ca să fii spre mântuire
până la marginea pământului»�.
Şi, auzind aceasta, naţiunile se bu-
curau şi glorificau Cuvântul Dom-
nului; şi* atâţia câţi erau rânduiţi
la viaţă eternă au crezut. Şi Cu-
vântul Domnului se răspândea
prin tot ţinutul. Dar iudeii le-au
provocat pe femeile cu vază,
mcare se închinau, şi pe bărbaţii
de seamă ai cetăţii şi au stârnit*
o persecuţie împotriva lui Pavel
şi a lui Barnaba şi i-au scos din
ţinuturilen lor. Dar ei*, scuturând
praful de pe picioareo împotriva
lor, au venit în Iconia. Şi uceni-
cii erau umpluţi* de bucurie şi
de Duh Sfânt.
Şi a fost că, în Iconia, ei au

intrat împreună în sinagoga
iudeilor şi au vorbit astfel în-
cât a crezut o mare mulţime,
atât de iudei, cât şi de greci.
Dar iudeii necredincioşip au
întărâtat şi au înrăit sufletele
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naţiunilora împotriva fraţilor. Ei
au rămas deci mult timp acolo,
vorbind cu îndrăzneală în Domnul,
care* mărturisea pentru Cuvântul
harului Său, dândb să se facă semne
şi minuni prin mâinile lor. Şi
mulţimea din cetate s-a împărţit, şi
unii erau cu iudeii, şi unii cu
apostolii*. Şi, când s-a făcut o
împotrivire, atât a naţiunilor, cât şi
a iudeilor, împreună cu mai-marii
lor, ca să-i* insulte şi să-i ucidă cu
pietre, ei, dându-şi seama, au fugit*
în cetăţile Licaoniei, Listra şi
Derbe, şi în ţinutul din jur; şi acolo
vesteau Evanghelia.
Şi în* Listra şedea un om ne-

putincios de picioare, colog din
pântecele mamei lui, care nu um-
blase niciodată. Acesta îl asculta
pe Pavel când vorbea, care, ui-
tându-se ţintă la el şi văzând* că
are credinţă ca să fie vindecatd,
a spus cu glas tare: �eRidică-te*
drept pe picioarele tale!� Şi el a
sărit şi umbla. Iar mulţimile, vă-
zând ce făcuse Pavel, şi-au ridi-
cat glasurilef, spunând în licaonă:
�Zeii*, asemănându-se oameni-
lor, au coborât la noi!� Şi îl nu-
meau pe Barnaba, Jupiterg, iar pe
Pavel, Mercurh, pentru că el era
purtătorul de cuvânt. Şi preotul lui
Jupiter, care era în faţa cetăţiii,
aducând tauri şi ghirlande la
porţi, împreună cu mulţimile,
voia* să aducă jertfe. Dar, când
au auzit acestea apostolii Barna-
ba şi Pavel, şi-au* sfâşiat hainele
şi s-au repezit sprej mulţime, stri-
gând şi spunând: �Oamenilor, de
ce* faceţi acestea? Şi noi suntem**
oameni de aceeaşi fire cuk voi,
vestindu-vă Evanghelia ca să vă
întoarceţi de la aceste deşertăciunil�
la�� Dumnezeul cel viu, care*� a
făcut cerul şi pământul şi marea

şi toate cele care sunt în ele;
care*, în generaţiile trecute, a lăsat
toate naţiunile să meargă pe căile
lor, deşi*, în adevăr, nu S-a lăsat
fără mărturie, făcând bine şi dân-
du-văm** din cer ploi şi timpuri
roditoare, umplându-văn inimile
de hrană şi bucurie�. Şi, spunând
acestea, cu greu au oprit mulţi-
mile să nu le aducă jertfe.

Dar au venit iudei de la* An-
tiohia şi Iconia şi, după ce au
convins mulţimile şi l-au lovit**
cu pietre pe Pavel, l-au târât afară
din cetate, gândind că a murit.
Dar, când l-au înconjurat ucenicii,
el s-a ridicat şi a intrat în cetate.
Şi a doua zi a plecat împreună
cu Barnaba la Derbe.
Şi, după ce au vestit Evanghe-

lia în cetatea aceea şi* au făcut
mulţi ucenici, s-au întors la Lis-
tra şi lao Iconia şi lao Antiohia, în-
tărind sufletele ucenicilor, îndem-
nându-i* să stăruie în credinţă şi
spunând că prin multe necazuri
trebuie** să intrăm în Împărăţia
lui Dumnezeu. Şi, după ce le-au
ales* bătrâni în fiecare adunare,
rugându-se cu posturi, i-au încre-
dinţat Domnului, în care crezuse-
ră. Şi, străbătând Pisidia, au ve-
nit în Pamfilia; şi, după ce au ves-
tit Cuvântulp în Perga, au coborât
la Atalia. Şi de* acolo au plecat cu
corabia spre Antiohia, de unde
fuseseră încredinţaţi** harului lui
Dumnezeu pentru lucrarea pe care
o împliniseră. Şi, când au ajuns şi
au strâns adunarea, le-au* istorisit
tot ce făcuse Dumnezeu cu ei şi
că deschisese** naţiunilor o uşă
a credinţei. Şi au rămas nu puţin
timpq împreună cu ucenicii.
Şi unii*, coborând din Iudeea,

îi învăţau pe fraţi: �Dacă** nu sun-
teţir circumcişi după� obiceiul
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lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi�.
Deci, făcându-se tulburare şi nu pu-
ţină discuţie din partea lui Pavel şi
a lui Barnaba împotriva lor, au
hotărât ca Pavel şi Barnaba şi alţi
câţiva dintre ei să* se suie la Ie-
rusalim, la apostoli şi la bătrâni,
pentru această întrebare. Ei deci,
trimişi* de adunare, străbăteau
Fenicia şi Samaria, istorisind**
întoarcereaa naţiunilor; şi făceau
mare bucurie tuturor fraţilor.
Şi, când au ajuns la Ierusalim, au
fost primiţi bineb de adunare şi
de apostoli şi de bătrâni şi au
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu
cu ei. Şi unii dintre cei din parti-
dac fariseilor, care crezuseră, s-au
ridicat dintre ei, spunând că tre-
buie să-i circumcidă şi să le ceară
să ţină legea lui Moise.
Şi apostolii şi bătrânii s-au

strâns împreună, ca să vadă ce
este de făcutd. Şi, făcându-se
multă discuţie, Petru, ridicân-
du-se, le-a zis: �Fraţilore*, voi ştiţi
că, din zilele de la început, Dum-
nezeu a ales între voif ca, prin
gura mea, naţiunile să audă cu-
vântul Evangheliei şi să creadă.
Şi Dumnezeu, cunoscătorul* ini-
milor, a mărturisit pentru ei, dân-
du-leg** Duhul Sfânt ca şi nouă.
Şi n-a făcut nici* o deosebire
între noi şi ei, curăţindu-le** ini-
mile prin credinţă. Acum deci, de
ce ispitiţi pe Dumnezeu, punând*
pe grumazul ucenicilor un jug pe
care nici părinţii noştri, nici noi
n-am fost în stare să-l purtăm? Ci
noi credem* că suntemh mântuiţi
prin harul Domnului Isusi, în ace-
laşi fel ca şi ei�. Şi toată mulţimea
a tăcut; şi-i ascultau pe Barnaba
şi pe Pavel istorisind toate semne-
le şi minunile pe care le făcuse

Dumnezeu printre naţiuni prin ei.
Şi, după ce au tăcut ei, Iacov* a
răspuns, zicând: �Fraţilore, ascul-
taţi-mă! Simon* a istorisit cum
întâi Dumnezeu a căutatj să iak

dintre naţiuni un popor pentru
Numele Său. Şi cu aceasta se po-
trivesc cuvintele profeţilor, după
cum este scris: «După* acestea Mă
voi întoarce şi voi zidi din
nou cortul cel căzut al lui David şi
voi zidi din nou ruinele lui
şi-l voi întări, pentru ca rămăşiţa
de oameni să-L caute pe Domnul,
şi toate naţiunile peste care este
chemat Numele Meu, spune Dom-
nul, care face acestea», cunos-
cute dintotdeaunal. De aceea, eu*
socotesc să nu-i tulburăm pe cei
dintre naţiuni care se** întorc la
Dumnezeu, ci să le scriem să se
ferească de* întinările idolilor
şi de** curvie şi de cele sugru-
mate şi� de sânge. Pentru că, din
generaţiile din vechime, Moise are
în fiecare cetate pe cei care-l
predică, fiind citit* în sinagogi
în fiecare sabat�.

Atunci li s-a părut potrivit
apostolilor şi bătrânilor, împreună
cu întreaga adunare, să trimită
bărbaţi aleşi dintre ei la Antiohia
împreună cu Pavel şi Barnaba: pe
Iuda, numitm Barsaba*, şi pe Sila,
bărbaţi conducători între fraţi,
scriind prin mâna lor astfeln:
�Apostolii şi bătrânii şi fraţiio, că-
tre fraţii dintre naţiuni care sunt
la Antiohia şi în Siria şi în Cili-
cia: Salutare! Fiindcă am auzit că
unii*, ieşind dintre noi, cărora nu
le-am dat poruncă, v-au tulburat
prin cuvinte, zdruncinându-vă su-
fletele, spunând că trebuie să fiţi
circumcişi şi să păziţi legeap, ni
s-a părut potrivit, fiind toţi într-un
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gând, să trimitem la voi bărbaţi
anume aleşi, împreună cu preaiu-
biţii noştri Barnaba şi Pavel, oa-
meni* care şi-au expus vieţile pen-
tru Numele Domnului nostru Isus
Hristos. Am trimis deci pe Iuda şi
pe Sila, care şi ei înşişi vă vor spu-
ne, prin cuvânt, aceleaşi lucruri.
Pentru că s-a părut potrivit Duhului
Sfânt şi nouă să nu se pună
peste voi nici o greutate mai mare de-
cât acestea lucruri necesare: să* vă
feriţi de cele jertfite idolilor şi de
sânge** şi de cele sugrumate
şi de curvie; de care, păzindu-vă, bine
veţi face. Fiţi sănătoşi!�

Ei deci, când li s-a dat drumul,
au venitb la Antiohia şi, strângând
mulţimea, au dat epistola. Şi, după
ce au citit-o, s-au bucurat pentru
mângâiere. Şi Iuda şi Sila, fiind
şi ei profeţi, prin multe cuvinte
au* îndemnat pe fraţi şi i-au
întărit. Şi, rămânând acolo un
timp, li s-a* dat drumul în pace
de la fraţi la cei care i-au trimisc.
Dar lui Sila i s-a părut potrivit să
rămână acolo.d Şi Pavel* şi Barna-
ba au stat în Antiohia, învăţându-i
şi vestind Cuvântul Evangheliei
Domnului, împreună cu mulţi alţii.

Dar, după câteva zile, Pavel
i-a zis lui Barnaba: �Să ne întoar-
cem acum şi să-i vizităm pe fraţiie

din* fiecare cetate în care am ves-
tit Cuvântul Domnului şi să ve-
dem cum se află�. Şi Barnaba îşi
propunea să-l ia cu ei şia pe
Ioan*, numit Marcu; dar Pavel
considera că nu este bine să-l ia
cu ei pe acela care îi* părăsise din
Pamfilia şi nu mersese cu ei în
lucrare. fA apărut deci o astfel de
neînţelegereg între ei, încât s-au
despărţit unul de altul; şi Barnaba,
luând cu sine pe Marcu, a plecat
cu corabia spre Cipru; iar Pavel,
alegând pe Sila, a plecat, încredin-

ţat* de fraţi harului lui Dumnezeuh.
Şi străbătea Siria şi Cilicia, în-
tărind* adunările.
Şi a ajuns la Derbe* şi la Lis-

tra. Şi, iată, acolo era un ucenic cu
numele** Timotei, fiu� al unei
iudeice credincioase, dar al unui
tată grec. El* avea bună mărturie
de la fraţii din Listra şi din Iconia.
Pe el îl voia Pavel ca să plece îm-
preună cu el; şi, luându-l*, l-a cir-
cumcis, din cauza iudeilor care
erau în acele locuri, pentru că toţi
ştiau că tatăl lui era grec. Şi, când
străbăteau cetăţile, îi învăţaui să
ţină hotărârile* rânduite de apos-
tolii şi bătrânii din Ierusalim. Adu-
nările deci erau întărite în credinţă
şi creşteau la număr în fiecare zi.
Şi au străbătut Frigia şi ţinu-

tul  Galatiei, fiind opriţi de Duhul
Sfânt să vestească Cuvântul în
Asia; coborând spre Misia, încer-
cau să meargă spre Bitinia, şi nu
i-a lăsat Duhul lui Isusj; şi, tre-
când pe lângă Misia, au* coborât
la Troa. Şi noaptea i s-a arătat
lui Pavel o viziune: un* bărbat
din** Macedonia, stând şia ru-
gându-l şi spunând: �Treci în Ma-
cedonia şi ajută-ne!� Şi, când
a văzut viziunea, îndată am cău-
tat să plecăm în Macedonia,
înţelegând că Domnul ne-a che-
mat să le vestim Evanghelia.

Plecând deci cu corabia din
Troa, am mers drept la Samotra-
cia şi a doua zi la Neapolis şi
de acolo la Filipi*, care este cea
dintâi cetate a acelei părţi a Ma-
cedoniei, o colonie. Şi am stat în
această cetate câteva zile. Şi, în
ziua sabatului, am ieşit în afara
porţiik, la râu, unde de obicei era
un loc de rugăciunel, şi am stat jos
şi am vorbit femeilor care erau
adunate. Şi o femeie cu numele
Lidia, care se închina lui Dum-
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nezeu, vânzătoare de purpură, din
cetatea Tiatira, asculta; Domnul
i-a* deschis inima ca să ia aminte
la cele vorbite de Pavel. Şi, după
ce a fost botezată ea şi casa ei,
ne-a rugat stăruitor, spunând:
�Dacă voi consideraţi că sunt cre-
dincioasă Domnului, intraţi şi
rămâneţi în casa mea�. Şi ne-a*
reţinuta. Şi a fost că, pe când mer-
geam la rugăciuneb, ne-a întâm-
pinat o sclavă*, având un duh al
lui Piton, care aducea mult câş-
tig** stăpânilor ei prin ghicire.
Ea, urmându-l pe Pavel şi pe noi,
striga, spunând: �Oamenii aceştia
sunt robi ai Dumnezeului celui
Preaînalt, care văc vestesc calea
mântuirii�. Şi ea făcea aceasta de
multe zile. Dar Pavel, fiind necă-
jit*, s-a întors şi a zis duhului: �Îţi
poruncesc în Numele lui Isus Hris-
tos să ieşi din ea!� Şi** a ieşit
chiar  în ceasul acela. Şi stăpânii
ei, văzând* că s-a dus speranţa
câştigului lor, apucând** pe Pavel
şi pe Sila, i-au� târât în piaţă,
înaintea autorităţilor; şi, aducân-
du-i la pretorid, au spus: �Oamenii
aceştia, iudei fiind, tulbură* ce-
tatea noastră şi vestesc obiceiuri
pe care nouă, romani fiind, nu ne
este permis să le primim, nici să
le practicăm�. Şi s-a ridicat şi
mulţimea împotriva lor; şi pretorii,
rupându-le hainele, au* poruncit
să-i bată cu nuiele. Şi, după
ce le-au dat multe lovituri, i-au
aruncat în închisoare, poruncind
temnicerului să-i păzească bine;
acesta, primind o astfel de po-
runcă, i-a aruncat în închisoarea
dinăuntru şi le-a strâns picioarele
în butuci. Şi, la miezul nopţii, Pa-
vel şi Sila, rugându-se, lăudau pe
Dumnezeu prin cântări, iar cei
întemniţaţi îi ascultau. Şi deoda-
tă* s-a făcut un cutremur mare,
încât s-au clătinat temeliile în-

chisorii, şi** îndată s-au deschis
toate uşile şi lanţurile tuturor s-au
desfăcut.
Şi temnicerul, trezindu-se din

somn şi văzând deschise uşile
închisorii, scoţând sabia, era să se
omoare, gândind că cei întem-
niţaţi au fugit. Dar Pavel a strigat
cu glas tare, spunând: �Nu-ţi face
nici un rău, pentru că toţi suntem
aici!� Şi, cerând lumini, s-a repe-
zit înăuntru şi, tremurând, a căzut
înaintea lui Pavel şi a lui Sila. Şi,
aducându-i afară, a spus: �Dom-
nilor*, ce trebuie să fac ca să fiu
mântuit?� Şi ei au spus: �Crede*
în Domnul Isuse şi vei fi mântuit,
tu şi casa ta�. Şi i-au vestit Cu-
vântul Domnului, lui şi tuturor
celorf din casa lui. Şi i-a luat la el
chiar în ceasul acela din noapte
şi le-a spălat rănile; şi a fost
botezat îndată, el şi toţi ai lui. Şi,
aducându-i în casa lui, le-a* pus
masa şi, crezând în Dumnezeu,
s-a bucurat cu toată casa lui. Şi,
când s-a făcut ziuă, pretorii au
trimis lictoriig, spunând: �Elibe-
rează pe oamenii aceia�. Şi temni-
cerul a spus cuvintele acestea lui
Pavel: �Pretorii au trimis ca să vi
se dea drumul. Acum deci ieşiţi şi
mergeţi în pace�. Dar Pavel
le-a zis: �După ce ne-au bătut în
public necondamnaţi, pe noi,
care* suntem romani, ne-au arun-
cat în închisoare şi acum ne scot
pe ascuns? Nu aşa, ci să vină ei
înşişi să ne scoată�. Şi lictorii au
adus la cunoştinţa pretorilor aces-
te cuvinte. Şi ei s-au temut, au-
zind că sunt romani. Şi au venit
şi i-au rugat şi, după ce i-au scos
afară, le-au* cerut să plece din
cetate. Şi, ieşind din închisoare,
au* venit la Lidia; şi, văzând pe
fraţi, i-au mângâiath şi au plecat.
Şi, după ce au străbătut Am-

fipolis şi Apolonia, au venit la

*Lc. 24.45.

*Gen. 19.3;
33.11.
Jud. 19.21.
Lc. 24.29.
Ev. 13.2.

*1 Sam. 28.7.
**Cap. 19.24.

*Mc. 1.25,34
**Mc. 16.17.

*Cap. 19.25;
19.26.
**2 Cor. 6.5.
�Mt. 10.18.

*1 Împ. 18.17
Cap. 17.6.

*2Cor. 11.23;
11.25.
1 Tes.  2.2.

*Cap. 4.31.
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26

**Cap. 5.19;
12.7,10.

*Lc. 3.10.
Cap. 2.37;
9.6.

*Ioan 3.16;
3.36; 6.47.
1 Ioan 5.10.

*Lc. 5.29;
19.6.

*Cap. 22.25.

*Mt. 8.34.

*Vers. 14.
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a Lit. �ne-a constrâns�    b Unele ms. �locul de rugăciune�    c Unele ms. �ne�    d Sau �magistraţi� (ai
ocupaţiei romane)    e Unele ms. ad. �Hristos�    f Unele ms. �cu toţi cei�    g Ofiţeri romani care purtau
nuiele    h Sau �îndemnat�
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Tesalonic, unde era sinagoga iu-
deilor. Şi Pavel, după obiceiul
său, a* intrat la ei şi, în trei saba-
te, a stat de vorbă cu ei din Scrip-
turi, descoperind şi lămurind că*
Hristosul trebuia să pătimească
şi să învieze dintre morţi şi că
�Acesta este Hristosul, Isus pe
care vi-L vestesc eu�. Şi unii* din-
tre ei au fost convinşi şi li s-au
alăturat lui Pavel şi lui Sila**, şi
dintre grecii închinători o mare
mulţime, şi dintre femeile de sea-
mă nu puţine. Dar iudeiia, fiind
plini de invidie şib luând cu ei pe
nişte oameni răi din rândul celor
de jos şi strângând o mulţime,
tulburau cetatea. Şi, venind la casa
lui Iason, căutau să-i aducă afară
la popor. Şi, negăsindu-i, îi târau
pe Iason* şi pe unii fraţi înaintea
magistraţilorc, strigând: �Aceştia**,
care au răscolit lumea, au venit
şi aici; pe aceştia Iason i-a pri-
mit; şi toţi aceştia lucrează îm-
potriva decretelor Cezarului, spu-
nând* că este un alt împărat:
Isus�. Şi au tulburat mulţimea
şi pe magistraţi, când au auzit
acestea. Şi, după ce au luat ga-
ranţie de la Iason şi de la ceilalţi,
le-au dat drumul.

Dar fraţii* îndată i-au trimis,
noaptea, la Bereea, pe Pavel şi pe
Sila, care, ajungând, au intrat în
sinagoga iudeilor. Şi aceştia erau
mai aleşi decât cei din Tesalonic;
ei au primit Cuvântul cu toată bu-
năvoinţa, cercetând* zilnic Scrip-
turile, să vadă dacă aceste lucruri
erau aşa. Deci mulţi dintre ei au
crezut, şi dintre femeile grecoaice
cu vază şi nu puţini bărbaţi. Dar,
când iudeii din Tesalonic au aflat
că şi în Bereea a fost vestit de
Pavel Cuvântul lui Dumnezeu, au
venit şi acolo, agitândd mulţimile.
Şi atunci îndată* fraţii l-au trimis

pe Pavel să meargă spre mare;
dar Sila şi Timotei au rămas acolo.

Iar cei care-l însoţeau pe Pa-
vel l-au dus până la Atena. Şi,
primind poruncă* pentru Sila şi
Timotei, ca să vină cât mai cu-
rânde la el, au plecat.

Dar, pe când Pavel îi aştepta
în Atena, i se* întărâta duhul în
el, văzând cetatea plină de idoli.
Stătea deci de vorbă în sinago-
gă cu iudeii şi cu cei care se în-
chinau, şi în piaţă, în fiecare zi,
cu aceia pe care îi întâlnea. Dar
şif unii dintre filosofii epicurieni
şi stoici i se împotriveau. Şi unii
ziceau: �Ce vrea să spună vor-
băreţulg acesta?� Şi alţii: �Pare
că este vestitor al unor zeih

străini�, pentru că lef vestea Evan-
ghelia lui Isus şi învierea. Şi, lu-
ându-l cu ei, l-au dus la Areo-
pagi, spunând: �Putem să ştim ce
este această învăţătură nouă pe
care o vesteştij tu? Pentru că tu
aduci lucruri ciudate la urechile
noastre. Vrem deci să ştim ce ar
putea să fie acestea�. Iar toţi
atenienii şi străinii în trecere pe
acolo nu-şi petreceau timpul cu
nimic altceva decât să spună şi să
audă noutăţik. Şi Pavel, stând în
picioare în mijlocul Areopagului,
a spus: �Bărbaţi atenieni, în toate
vă văd foarte religioşil. Pentru că,
trecând pe aici şi privind de a-
proape lucrurile la care vă închi-
naţi voi, am găsit şi un altar pe
care este înscris: «Unui dumnezeu
necunoscut!» Pe Acela deci, pe
care voi, necunoscându-L, Îl ono-
raţi, pe El vi-L vestesc eum. Dumne-
zeul* care a făcut lumea şi toate
cele care sunt în ea, El fiind
Domn** al cerului şi al pământu-
lui, nu� locuieşte în temple făcute
de mâini, nici nu este slujit de
mâini omeneşti, ca* având nevoie

17:2

*Lc. 4.16.
Cap. 9.20;
13.5,14;
14.1; 16.13;
19.8.
*Lc. 24.26;
24.46.
Cap. 18.28.
Gal. 3.1.

*Cap. 28.24.
**Cap.15.22;
15.27,32,40.

*Rom.16.21.
**Cap.16.20.

*Lc. 23.2.
Ioan 19.12.
1 Pet. 2.13.

*Cap. 9.25.
Vers. 14.
*Is. 34.16.
Lc. 16.29.
Ioan 5.39.

*Mt. 10.23.
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a Unele ms. ad. �care n-au crezut�    b Unele ms. omit �fiind plini de invidie şi�    c Gr. �politarhi�, nume al
judecătorilor din Tesalonic    d Unele ms. ad. �şi tulburând�     e Lit. �cât mai repede�     f Unele ms. omit
g Lit. �semănător de cuvinte�    h Lit. �demoni�    i Sau �colina lui Marte�    j Lit. �vorbeşti�    k Lit. �ceva
mai nou�   l Lit. �dedaţi închinării faţă de demoni�    m Unele ms. �ceea ce voi, necunoscând, onoraţi, aceasta
vă vestesc eu�
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de ceva, El** Însuşi dând tuturor
viaţă şi suflare şi toate; şi a făcut
dintr-un singur sângea orice na-
ţiune de oameni, ca să locuiască pe
toată faţa pământului, hotărând
timpurib rânduite şi hotarele*
locuirii lor, ca* ei să-L caute pe
Dumnezeuc, dacă, în adevăr, ar pu-
tea cumva să-L atingă bâjbâind şi
să-L găsească, deşi** nu este de-
parte de fiecare dintre noi; pentru
că în* El trăim şi ne mişcăm şi sun-
tem, după cum au spus şi unii din-
tre poeţii voştri: «Pentru că şi noi
suntem neamd al Lui». Fiind deci
neamd al lui Dumnezeu, nu* trebu-
ie să gândim că Dumnezeirea ar
fi  asemenea aurului sau a argintu-
lui sau a pietrei, formă sculptată
după arta şi imaginaţia omului.
Dumnezeu deci, trecând cu vede-
rea timpurile* de neştiinţă, porun-
ceşte acum** oamenilor ca toţi, de
pretutindenie, să se pocăiască,
pentru că a rânduit o zi în care
va* judeca pământul locuit, cu
dreptate, prin Omul pe care L-a
rânduit, dând tuturor dovadă prin
aceea că L-a înviat** dintre morţi�.
Şi, când au auzit ei de învierea
morţilor, unii îşi băteau joc şi alţii
spuneau: �Te vom asculta altă dată
despre aceasta�. fAstfel, Pavel a
ieşit din mijlocul lor. Dar unii băr-
baţi, alăturându-se lui, au crezut,
între care şi Dionisie areopagitul
şi o femeie cu numele Damaris
şi alţii împreună cu ei.
Şi, după acestea, plecând din

Atena, elg a venit la Corint. Şi, gă-
sind pe un iudeu cu numele
Acuila*, de neam din Pont, venit
de curând din Italia, şi pe Priscila,
soţia lui (deoarece Claudiu porun-
cise ca toţi iudeii să plece din
Roma), a venit la ei; şi fiindcă
erau de aceeaşi meserie, a rămas
cu ei şi* lucrau: pentru că meseria

lor era facerea corturilor. Şi* el
stătea de vorbă în sinagogă în fie-
care sabat şi îi convingea pe iudei
şi pe greci. Dar, când şi Sila şi
Timotei au coborât* din Macedo-
nia, Pavel era** dedicat în totul
Cuvântuluih, mărturisind iudeilor că
Isus este Hristosul. Dar, cum ei se
împotriveau* şi huleau, el şi-a
scuturat** hainele şi le-a zis:
�Sângele� vostru să fie asupra ca-
pului vostru: eu�� sunt curat; de
acum*� mă voi duce la naţiuni�.
Şi, plecând de acolo, a venit la
casa unuia cu numele iIust, care se
închina lui Dumnezeu, a cărui casă
era vecinăj cu sinagoga. Dar
Crisp*, mai-marele sinagogii, a
crezut în Domnul, împreună cu
toată casa lui. Şi mulţi dintre co-
rinteni, auzind, au crezut şi au fost
botezaţi. Şi Domnul* i-a spus prin
viziune, în noapte, lui Pavel: �Nu
te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea,
pentru că* Eu sunt cu tine şi ni-
meni nu va pune mâna pe tine ca
să-ţi facă rău, fiindcă am mult po-
por în cetatea aceasta�. Şi a rămas
un an şi şase luni, învăţând între
ei Cuvântul lui Dumnezeu.

Dar, pe când Gallio era pro-
consul al Ahaiei, iudeii s-au ridi-
cat într-un gând împotriva lui Pa-
vel şi l-au dus la scaunul de jude-
cată, spunând: �Acesta îi convinge
pe oameni să se închine lui Dum-
nezeu împotriva legii�. Dar, pe
când Pavel era gata să deschidă
gura, Gallio le-a zis iudeilor: �Da-
că*, în adevăr, ar fi vreo nedrep-
tăţire sau vreo faptă rea, iudeilor,
după cuviinţă v-aş asculta! Dar,
dacă sunt neînţelegerik despre
cuvintel şi nume şi legea pe care o
aveţi, vă priveşte; pentru căm eu nu
vreau să fiu judecător al acestor
lucruri�. Şi i-a alungat de la scaunul
de judecată. Şi, punând toţin mâna

**Gen. 2.7.
Num. 16.22.
Iov 12.10;
27.3; 33.4.
Is. 42.5;
57.16.
Zah. 12.1.
*Deut. 32.8.

*Cap. 13.47.
**Rom. 1.20.

*Col. 1.17.
Ev. 1.3.

*Is. 40.18.

*Cap. 14.16.
Rom. 3.25.
**Lc. 24.47.
Tit 2.11,12.
1 Pet. 1.14;
4.3.
*Cap. 10.42.
Rom. 2.16;
14.10.
**Cap. 2.24.

*Rom. 16.3.
1 Cor. 16.19.
2 Tim. 4.19.

*Cap. 20.34.
1 Cor. 4.12.
1 Tes. 2.9.
2 Tes. 3.8.
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*Cap.17.2.

*Cap.17.14;
17.15.
**Iov  32.18.
Cap. 17.3.
Vers. 28.

*Cap. 13.45.
1 Pet. 4.4.
**Neem.5.13
Mt. 10.14.
Cap. 13.51.
�Lev. 20.9;
20.11,12.
2 Sam.1.16.
Ezec.18.13;
33.4.
��Ezec.3.18;
3.19; 33.9.
Cap. 20.26.
*�Cap.13.46;
28.28.

*1 Cor.1.14.

 *Cap. 23.11.

*Ier. 1.18,19.
Mt. 28.20.

*Cap. 23.29;
25.11,19.
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a Dintr-unul singur    b Unele ms. ad. �dinainte�    c Unele ms. �Domnul�    d Rudă (în sensul dreptului
de răscumpărare)    e Unele ms. �toţi oamenii de pretutindeni�    f Unele ms. ad. �Şi�    g Unele ms. �Pavel�
h Unele ms. �era dedicat în duh�    i Unele ms. ad. �Titus� sau �Tiţius�    j Lit. �lipită�    k Unele ms. �dacă
este o neînţelegere�    l Lit. �un cuvânt�    m Unele ms. omit �pentru că�    n Unele ms. ad. �grecii�
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pe Sosten*, mai-marele sinagogii,
îl băteau înaintea scaunului de
judecată; şi lui Gallio nu-i păsa
de nimic din acestea.
Şi Pavel, după ce a stat încă

multe zile, şi-a luat rămas bun de
la fraţi şi a plecat cu corabia
spre Siria � şi împreună cu el Pris-
cila şi Acuila � după ce şi-a tuns*
capul în Chencreea**, pentru că
făcuse un jurământ. Şi a ajunsa la
Efes şi i-a lăsat acolo, iar el în-
suşi, intrând în sinagogă, a stat de
vorbă cu iudeii. Şi când aceştia
l-au rugat să rămână mai mult
timpb, el nu a voit, ci şi-a luat ră-
mas bun de la ei, spunând: �Tre-
buie* neapărat să ţin sărbătoarea
viitoare la Ierusalimc; dard** mă
voi întoarce din nou la voi, dacă
va vrea Dumnezeu�. Şi a plecat
din Efes pe mare. Şi, ajungând la
Cezareea, suindu-se şi salutând
adunarea, a coborât la Antiohia.
Şi, după ce a stat câtva timp, a

plecat, străbătând pe rând ţinutul
Galatiei* şi al Frigiei, întărin-
du-i** pe toţi ucenicii.

Iar un* iudeu cu numele Apo-
lo, de origine din Alexandria, om
cu darul vorbirii şi puternic în
Scripturi, a venit la Efes. El era
învăţat în Calea Domnului şi, fiind
înflăcărat* în duh, vorbea şi îi
învăţa cu exactitate cele despre
Isuse, cunoscând** numai botezul
lui Ioan. Şi a început să vorbească
plin de îndrăzneală în sinagogă. Şi
Acuila şi Priscilaf, auzindu-l, l-au
luat la ei şi i-au arătat mai exact
Calea lui Dumnezeu. Şi, când el
şi-a propus să treacă în Ahaia,
fraţii le-au scris ucenicilor, în-
demnându-i să-l primească bine;
când a venit el, i-a* ajutat mult pe
cei care crezuseră prin harg. Pentru
că îi înfrunta cu mare putere pe

iudei în public, dovedind* prin
Scripturi că Isus este Hristosul.
Şi a fost că, pe când Apolo era

în Corint, Pavel, după ce a stră-
bătut ţinuturile de sus, a venit la
Efes şi, găsind câţiva ucenici,
le-a zis: �Aţi primit voi Duh Sfânt
când aţi crezut?� Şi ei i-au zish:
�Nici măcar n-am* auzit dacă
este Duh Sfânt�. Şi el a zisi: �Dar
atunci pentru ce aţi fost botezaţi?�
Şi ei au spus: �Pentru botezul lui
Ioan�. Şi Pavel a spus: �Ioan*, în
adevăr, a botezat cu un botez al
pocăinţei, spunând poporului să
creadă în Cel care venea după
el, adică în Isusj�. Şi, când au
auzit, au fost botezaţi pentru*
Numele Domnului Isus. Şi, după
ce* Pavel a pus mâinile peste ei,
Duhul Sfânt a venit asupra lor şi
vorbeau** în limbi şi profeţeau.
Şi erau toţi cam doisprezece
bărbaţi. Şi*, intrând în sinagogă,
vorbea cu îndrăzneală, timp de
trei luni discutând şi înduple-
cându-i cu privire la** Împărăţia
lui Dumnezeu. Dar, pentru că*
unii erau împietriţi şi nu cre-
deauk, vorbind de rău Calea**
înaintea mulţimii, a plecat de
la ei şi i-a separat pe ucenici,
stând de vorbă zilnic în şcoala
luil Tiran. Şi aceasta* a ţinut doi
ani, încât toţi cei care locuiau în
Asia au auzit Cuvântul Dom-
nuluim, şi iudei, şi greci. Şi Dum-
nezeu făcea* lucrări de putere
neobişnuite prin mâinile lui Pa-
vel, încât* peste cei bolnavi erau
aduse de la trupuln lui chiar şter-
gare sau şorţuri, şi-i lăsau bolile
şi ieşeauo duhurile rele. Şi unii*
dintre exorciştii iudeip, care
umblau din loc în loc, au** în-
cercat să cheme Numele Dom-
nului Isus peste cei care aveau

*1 Cor. 1.1.

*Num. 6.18.
Cap. 21.24.
**Rom. 16.1.

*Cap. 19.21;
20.16.
**1 Cor. 4.19
Ev. 6.3.
Iac. 4.15.

*Gal.1.2;4.14
**Cap.14.22;
15.32, 41.
*1 Cor. 1.12;
3.5, 6; 4.6.
Tit 3.13.
*Rom. 12.11.
**Cap. 19.3.

*1 Cor. 3.6.
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a Unele ms. �au ajuns�    b Unele ms. ad. �la ei�    c Unele ms. omit �Trebuie neapărat să ţin sărbătoarea
viitoare la Ierusalim�    d Unele ms. omit    e Unele ms. �despre Domnul�    f Multe ms. �Priscila şi Acuila�
g Sau �i-a ajutat mult, prin har, pe cei care crezuseră�    h Unele ms. omit �i-au zis�    i Unele ms.  �le-a zis�
j Unele ms. ad. �Hristosul�    k Unele ms. �nu se supuneau�    l Unele ms. �unuia�    m Unele ms. ad. �Isus�
n Sau �pielea�    o Unele ms. ad. �din ei�    p Unele ms. ad. �de asemenea�
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*Cap. 9.22; 17.3
Vers.5.

*1 Sam.3.7.
Cap. 8.16.

*Mt. 3.11.
Ioan 1.15;
1.27,30.
Cap. 1.5;
11.16;
13.24,25.
*Cap. 8.16.

*Cap. 6.6;
8.17.
**Cap. 2.4;
10.46.

*Cap. 17.2;
18.4.
**Cap. 1.3;
28.23.

*2 Tim.1.15.
2 Pet. 2.2.
Iuda 10.
**Cap. 9.2;
22.4; 24.14.
Vers. 23.

*Cap.20.31.

*Mc. 16.20.
Cap. 14.3.

*2 Împ. 4.29.
Cap. 5.15.

*Mt. 12.27.
**Mc. 9.38.
Lc. 9.49.

28

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

19

Ierusalim
şi Antiohia

Pavel în a
treia călătorie

misionară.
Apolo

Efes



1153

FAPTE

duhuri rele, spunând: �Vă jura pe
Isus, pe care-L predică Pavel!� Şi
erau unii, şapte fii ai lui Sceva,
mare preot iudeu, care făceau
aceasta. Dar duhul rău, răspun-
zând, le-a spusb: �Pe Isus Îl cu-
nosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi,
cine sunteţi?� Şi omul în care era
duhul rău, sărind asupra lor şi
stăpânindu-i pe amândoic, a avut
putere împotriva lor, încât au
fugit din casa aceea dezbrăcaţi şi
răniţi. Şi aceasta a ajuns cunos-
cut  tuturor, atât iudeilor cât şi
grecilor care locuiau în Efes, şi*
toţi s-au umplut de teamăd; şi
Numele Domnului Isus era prea-
mărit. Şi mulţi dintre cei care
crezuseră veneau mărturisind* şi
făcându-şi cunoscute faptele. Şi
mulţi dintre cei care practicaseră
vrăjitoria au adus cărţile şi le
ardeau înaintea tuturor. Şi au
socotit preţurile lor şi au găsit
cincizeci de mii de arginţi. Astfel,
cu* putere creştea şi se întărea
Cuvântul Domnului.
Şi, după ce s-au împlinit aces-

tea, Pavel şi-a* propus în duh să
meargă la Ierusalim, străbătând
Macedonia şi Ahaia, spunând:
�După ce voi fi fost acolo, tre-
buie** să văd şi Roma�. Şi, tri-
miţând în Macedonia pe doi
dintre* cei care-i slujeau, pe Ti-
motei şi pe Erast**, el însuşi a
rămas un timp în Asia. Şi s-a fă-
cut în timpul acela*  nu puţină
tulburare despre Calee**. Pentru
că unul cu numele Dimitrie, un
argintar, făcând temple de argint
ale Dianeif, aducea meşterilor nu
puţin* câştig; adunându-i pe
aceştia şi pe lucrătorii în unele
meşteşuguri ca acestea, a spus:
�Oamenilor, ştiţi că bunăstarea
noastră vine din câştigul acesta;
şi vedeţi şi auziţi că acest Pavel
nu numai în Efes, dar aproape în

toată Asia, a înduplecat şi a abătut
o mare mulţime, spunând că nu*
sunt dumnezei aceia făcuţi de
mâini. Iar pentru noi, pericolul nu
este numai acesta, să ajungă de
dispreţ meseria noastră, ci şi să
fie socotit de nimic templul marii
zeiţe Diana şi să fie nimicită
măreţia aceleia căreia i se închină
toată Asia şi pământul locuit�.
Şi, auzind şi umplându-se de
mânie, strigau, spunând: �Mare
este Diana efesenilor!� Şi toatăg

cetatea s-a tulburat; şi s-au repe-
zit într-un gând spre teatru, du-
când cu ei pe Gaiu* şi pe Aris-
tarh**, macedoneni, însoţitori ai lui
Pavel în călătorie. Dar, pentru că
Pavel intenţiona să intre în mijlo-
cul poporului, ucenicii nu l-au lăsat.
Chiar şi unii dintre conducătorii
Asieih, care-i erau prieteni, au tri-
mis la el şi îl rugau să nu se ducă
la teatru. Unii deci strigau una,
alţii altceva, pentru că adunarea
era tulburată şi cei mai mulţi nu
ştiau pentru ce se adunaseră. Dar,
din mulţime, l-au scos în faţă pe
Alexandru, iudeii împingându-l
înainte. Şi Alexandru*, făcând**
semn cu mâna, voia să se apere
înaintea poporului. Dar, recu-
noscându-l că era iudeu, au strigat
toţi într-un glas, aproape două
ceasuri: �Mare este Diana efese-
nilor!� Şi secretarul cetăţii, după
ce a potolit mulţimea, ·a spus:
�Bărbaţi efeseni, cine este omul
care nu ştie că cetatea efesenilor
este păzitoare a templului  mariii

Diana şi a ceea ce a căzut din cerj?
Deci acestea fiind de netăgăduit,
trebuie să fiţi calmi şi să nu faceţi
nimic în grabă; pentru că i-aţi adus
pe oamenii aceştia care nu sunt nici
jefuitori de temple, nici nu hulesc
pe zeiţa voastrăk. Deci, dacă
Dimitrie şi meşterii care sunt
împreună cu el au ceva împotriva

a Unele ms. �Vă jurăm�    b Unele ms. �a spus�    c Unele ms. �pe toţi�    d Lit. �teama a căzut peste ei toţi�
e Lit. �Calea�    f Gr. �Artemis�    g Unele ms. omit    h Lit. �asiarhi�, magistraţi care deschideau
sărbătorile publice    i Unele ms. ad. �zeiţe�    j Sau �de la Jupiter�    k Unele ms. �noastră�
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*Lc. 1.65;
7.16.
Cap. 2.43;
5.5,11.

*Mt. 3.6.

*Cap. 6.7;
12.24.

*Rom.15.25.
Gal. 2.1.
Cap. 20.22.
**Cap.18.21;
23.11.
Rom.15.24-28
*Cap. 13.5.
**Rom.16.23
2 Tim. 4.20.
*2 Cor. 1.8.
**Cap. 9.2.

*Cap.16.16,19

*Ps. 115.4.
Is. 44.10-20.
Ier. 10.3.

*Rom.16.23.
1 Cor. 1.14.
**Cap. 20.4;
27.2.
Col. 4.10.
Filim. 24.

*1 Tim.1.20.
2  Tim.4.14.
**Cap.12.17.
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argintarului

Dimitrie
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cuiva, sunt tribunale şi există pro-
consuli: să se acuze unii pe alţii.
Dar dacă altcevaa cereţi, se va
lămuri în adunarea legală. Pentru
că suntem şi în pericol să fim acu-
zaţi de răscoală, pentru cea de
astăzi, neexistând nici un motiv
pentru care am putea îndreptăţi tul-
burarea aceasta�. Şi, spunând
acestea, a dat drumul adunării.

Dar, după ce a încetat agitaţia,
Pavel, chemând la sine pe ucenici
şi îndemnându-ib şi luându-şi ră-
mas bun, a* plecat ca să meargă
spre Macedonia. Şi, după ce a
străbătut părţile acelea şi i-a
îndemnat cu multe cuvinte, a ve-
nit în Grecia. Şi, după ce a stat
trei luni acolo, iudeii* făcând
un complot împotriva luic, când
urma să plece cu corabia spre Si-
ria, a hotărât să se întoarcă prin
Macedonia. Şi l-au însoţit până
în Asia: Sopater din Bereea, fiul
lui Pird, şi dintre tesaloniceni,
Aristarh* şi Secund, şi Gaiu** şi
Timotei� din Derbee, şi din Asia,
Tihic�� şi Trofim*�. Aceştia, ple-
când înainte, ne-au aşteptat în
Troa. Iar noi, după zilele* Azi-
melor, am plecat cu corabia din
Filipi şi în cinci zile am venit la
ei în** Troa, unde am rămas şap-
te zile.
Şi, în ziua întâi* a săptămânii,

noif fiind adunaţi să** frângem
pâine, Pavel a stat de vorbă cu ei,
urmând să plece a doua zi; şi a
prelungit cuvântul lui până la mie-
zul nopţii. Şi erau multe luminig

în* camera de sus, unde eramh adu-
naţi. Şi un tânăr cu numele Eutih,
stând pe fereastră, copleşit de
somn adânc, pe când Pavel stătea
de vorbă cu ei de mult timp, fiind
copleşit de somn, a căzut jos de
la al treilea etaj şi a fost ridicat

mort. Dar Pavel, coborând, s-a*
aplecati asupra lui şi, îmbrăţi-
şându-l, a spus: �Nu** vă tulbu-
raţi, pentru că sufletulj lui este în
el�. Şi, după ce s-a suit şi a frânt
pâineak şi a mâncatl şi a vorbit
mult cu ei până în zori, a plecat.
Şi l-au adus pe băiat viu şi nu
puţin au fost mângâiaţi.
Şi noi, mergând înainte la

corabie, am plecat spre Asos,
având de gând să-l luăm de acolo
pe Pavel; pentru că aşa rânduise,
el însuşi voind să meargă pe jos.
Şi, când s-a întâlnit cu noi la
Asos, luându-l în corabie, am ve-
nit la Mitilene. Şi, plecând cu
corabia de acolo, a doua zi am
ajuns în dreptul lui Chios. Şi, în
ziua următoare, am trecut spre
Samos şi, rămânând la Troghilion,
a doua zi am venit la Milet; pentru
că Pavel se gândea să meargă cu
corabia pe lângă Efes, ca să nu fie
nevoit să întârziem în Asia, pentru
că* se grăbea ca, dacă i-ar fi
posibil, să** fie la Ierusalim de
ziua� Cincizecimii. Iar din Milet,
trimiţând la Efes, a chemat pe bă-
trânii adunării. Şi, când au venit
la el, le-a spus: �Voi ştiţi cum am
fost cu voi tot timpul, din* cea
dintâi zi în care am sosit în Asia,
slujindn Domnului cu toată sme-
renia şi cu olacrimi şi încercări
care* au venit asupra mea prin
uneltirile iudeilor; cum nu am*
ascuns nimic din ceea ce este de
folos, ca să vă vestesc şi să vă
învăţ în public şi prin case, măr-
turisind* şi iudeilor şi grecilor
pocăinţa** faţă de Dumnezeu şi
credinţa faţă de Domnul nostru
Isus Hristosp. Şi acum, iată, qmâ-
natr* în duhul meup, merg la Ie-
rusalim, neştiind cele ce mi se
vor întâmpla acolo, decât că
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*1 Cor. 16.5.
1 Tim. 1.3.

*Cap. 9.23;
23.12; 25.3.
2 Cor. 11.26.

*Cap.19.29.
**Cap.19.29.
�Cap. 16.1.
��Ef. 6.21.
Col. 4.7.
2 Tim. 4.12.
Tit 3.12.
*�Cap.21.29.
2 Tim. 4.20.

*Ex.12.14,15;
23.15.
**Cap. 16.8.
2 Cor. 2.12.
2 Tim. 4.13.

*1 Cor. 16.2.
Apoc. 1.10.
**Cap.2.42,46
1 Cor. 10.16;
11.20.

*Cap.1.13.

*1Împ. 17.21
2 Împ.  4.34.
**Mt.  9.24.

*Cap.18.21;
19.21;
21.4,12.
**Cap.24.17.
�Cap. 2.1.
1 Cor. 16.8.

*Cap.18.19;
19.1,10.

*Vers. 3.

*Vers. 27.

*Cap. 18.4.
**Mc. 1.15.
Lc. 24.47.
Cap. 2.38.

*Cap. 19.21.

a Unele ms. �ceva despre altele�    b Unele ms. omit �şi îndemnându-i�    c Unele ms. �împotriva lor�
d Unele ms. omit �fiul lui Pir�    e Sau �Gaiu din Derbe şi Timotei�    f Unele ms. �ucenicii�    g Făclii
h Unele ms. �erau�    i Lit. �a căzut�    j Sau �viaţa�    k Unele ms. �pâine�    l Lit. �şi a gustat�    m Lit. �să
petreacă timp�    n Slujire de rob    o Unele ms. ad. �multe�    p Unele ms. omit    q Unele ms. ad. �eu�    r Lit.
�legat�

20Macedonia
şi Grecia
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ferice să dai, decât să primeşti»�.
Şi, după ce a spus acestea, a în-

genuncheat* şi s-a rugat împreună
cu ei toţi. Şi toţi au plâns îndure-
raţil şi, căzând* pe gâtul lui Pavel,
îl sărutau multm, întristaţi mai
ales de cuvântul pe care îl spu-
sese, că nu-i vor mai vedea faţa.
Şi l-au însoţit până la corabie.
Şi când, despărţindu-ne de ein,

în sfârşit am plecat cu corabia
mai departe, am venit drept la Cos
şi a doua zi la Rodos şi de acolo la
Patara. Şi, găsind o corabie care
trecea în Fenicia, ne-am urcat în ea
şi am plecat; şi, zărind Cipru şi
lăsându-l la stânga, am mers spre
Siria şi am acostat în Tir, pentru că
acolo corabia urma să  descarce
încărcătura. Şi, găsindu-i pe uce-
nici, am rămas acolo şapte zile;
aceştia* îi spuneau lui Pavel, prin
Duhul, să nu se suie la Ierusalim.
Dar, când am împlinit zilele, am
plecat şi ne-am reluat călătoria,
însoţindu-ne toţi, cu soţii şi copii,
până afară din cetate. Şi, înge-
nunchind pe ţărm, ne-am rugat.
Şi, după ce ne-am îmbrăţişat unii
pe alţii, noi ne-am suit în corabie
şi ei s-au întors la ale lor*.
Şi noi, sfârşind călătoria, am

ajuns din Tir la Ptolemaida şi,
după ce i-am salutat pe fraţi, am
rămas cu ei o zi. Şi, plecând a
doua zio, am venit la Cezareea; şi,
intrând în casa lui Filip evan-
ghelistul*, care** era unul din cei
şapte, am rămas la el. Şi acesta
avea patru fiice fecioare care*
profeţeau. Şi, rămânând noi aco-
lo multe zile, a coborât unul din
Iudeea, un profet cu numele
Agab*; şi, venind la noi şi luând
brâul lui Pavel şi legându-şi
mâinile şi picioarele, a zis: �Aşa

a Unele ms. omit     b Unele ms. �Dar de nimic nu ţin seama, nici nu pun preţ pe viaţa mea�    c Unele ms.
ad. �cu bucurie�; sau �să-mi împlinesc calea�    d Unele ms. omit �lui Dumnezeu�    e Unele ms. ad. �eu�
f Lit. �turma mică�    g Unele ms. �Adunarea Domnului�; alte ms. �Adunarea lui Hristos�    h Lit. �cu
sângele Celui al Său�    i Unele ms. ad. �Pentru că�    j Unele ms. ad. �fraţilor�    k Unele ms. ad. �Şi�
l Unele ms. �Şi a fost mult plâns al tuturor�    m Sau �l-au acoperit cu sărutări�    n Sau �smulgându-ne dintre
ei�     o Unele ms. ad. �Pavel şi noi care eram cu el�; alte ms. ad. �Pavel şi cei care erau cu el au venit�
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Duhul Sfânt* îmia mărturiseşte
în fiecare cetate, spunând că mă
aşteaptă lanţuri şi necazuri. Dar
eu nu* consider viaţa meaa scum-
pă pentru mineb, numai** să-mi
sfârşesc alergareac şi� slujba
pe�� care am primit-o de la Dom-
nul Isus, de a mărturisi Evanghelia
harului lui Dumnezeu. Şi acum,
iată, eu ştiu* că voi toţi, printre
care am umblat predicând Îm-
părăţia lui Dumnezeud, nu-mi
veţi mai vedea faţa. De aceea, vă
mărturisesc în ziua de astăzi căe

sunt curat de sângele* tuturor,
pentru că* nu m-am ferit să vă fac
cunoscut tot planul** lui Dum-
nezeu. Luaţi seama* decia la voi
înşivă şi la toată turmaf în care
v-a** pus Duhul Sfânt suprave-
ghetori, ca să păstoriţi Adunarea
lui Dumnezeug, pe care� a cumpă-
rat-o cu�� sângele Propriului Său
Fiuh. iEu ştiu aceastaa, că, după
plecarea mea, vor* intra între voi
lupi îngrozitori, care nu cruţă
turma; şi dintre* voi înşivă se vor
ridica oameni vorbind lucruri
stricate, ca să-i tragă pe ucenici
după ei. De aceea vegheaţi, amin-
tindu-vă că trei* ani, noapte şi
zi, n-am încetat îndemnând cu la-
crimi pe fiecare. Şi acumj vă în-
credinţez lui Dumnezeu şi Cuvân-
tului* harului Său, care poate** să
văa zidească şi să văa dea o moş-
tenire� între toţi cei sfinţiţi. N-am
poftit argint*, nici aur, nici îmbră-
căminte de la nimeni. kVoi înşivă
cunoaşteţi că* aceste mâini au
slujit trebuinţelor mele şi celor
care erau cu mine. În toate v-am
arătat că*, lucrând astfel, trebuie
să-i ajutăm pe cei slabi şi să ne
amintim de cuvintele Domnului
Isus, că El Însuşi a spus: «Este mai

*Cap.21.4,11
1 Tes. 3.3.

*Cap. 21.13.
Rom. 8.35.
2 Cor. 4.16.
**2 Tim. 4.7.
�Cap. 1.17.
2 Cor. 4.1.
��Gal. 1.1.
Tit 1.3.

*Vers. 38.
Rom. 15.22.

*Cap. 18.6.
2 Cor. 7.2.

*Vers. 20.
**Lc. 7.30.
Ioan 15.15.
Ef. 1.11.
*1 Tim. 4.16.
1 Pet. 5.2.
**1Cor.12.28
�Ef. 1.7,14.
Col. 1.14.
Ev.  9.12.
1 Pet. 1.19.
Apoc. 5.9.
��Ev. 9.14.
*Mt. 7.15.
2 Pet. 2.1.

*1 Tim.1.20.
1 Ioan 2.19.

*Cap.19.10.

*Ev. 13.9.
**Cap.  9.31.
�Cap.  26.18.
Ef. 1.18.
Col. 1.12;
3.24.
Ev.  9.15.
1 Pet. 1.4.
*1 Sam. 12.3.
1 Cor. 9.12.
2 Cor. 7.2;
11.9; 12.17.
*Cap. 18.3.
1 Cor. 4.12.
1 Tes. 2.9.
2 Tes. 3.8.
*Rom. 15.1.
2 Cor. 11.12;
12.13.
Ef.  4.28.
1 Tes. 4.11;
5.14.

*Cap. 7.60;
21.5.

*Gen. 45.14;
46.29.

*Cap. 20.23.
Vers. 12.

*Ioan 1.11.

*Ef. 4.11.
2 Tim. 4.5.
**Cap. 6.5;
8.26,40.

*Ioel  2.28.
Cap. 2.17.

*Cap. 11.28.
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spune Duhul Sfânt: astfel* vor
lega iudeii în Ierusalim pe omul
al cărui brâu este acesta şi-l vor
da în mâinile naţiunilor�. Şi, când
am auzit acestea, atât noi, cât şi
localnicii, îl rugam să nu se suie
la Ierusalim. Dar Pavel a răspuns:
�Ce* faceţi plângând şi frângân-
du-mi inima? Pentru că eu sunt
gata nu numai să fiu legat, dar să
şi mor la Ierusalim pentru Numele
Domnului Isus�. Şi cum el nu se
lăsa înduplecat, am tăcut, spu-
nând: �Facă-se voia* Domnului!�
Şi, după aceste zile, pregătindu-ne
de plecare, ne-am suit la Ierusalim.
Şi au venit şi dintre ucenicii din
Cezareea împreună cu noi, adu-
când pea Mnason, un cipriot, un
vechi ucenic, la care să găzduim.
Şi când* am ajuns noi la

Ierusalim, fraţii ne-au primit cu
bucurie. Şi a doua zi, Pavel a in-
trat împreună cu noi la Iacov* şi
toţi bătrânii au venit acolo. Şi,
după ce i-a salutat, au istorisit*,
unul câte unul, cele ce a făcut
Dumnezeu între naţiuni, prin**
lucrarea lui. Şi ei, auzind, Îl glorifi-
cau pe Dumnezeub; şi i-au spus:
�Vezi, frate, câte mii de iudei au
crezut şi toţi sunt zeloşi* pentru
lege. Şi ei au fost înştiinţaţi despre
tine că îi înveţi lepădarea de
Moise pe toţi iudeii dintre naţiuni,
spunând că ei nu trebuie să-şi cir-
cumcidă copiii, nici să umble
potrivit obiceiurilor. Ce este deci
de făcut? Negreşit, trebuie să se
adune mulţime, pentru căc vor auzi
că ai venit. Deci fă ceea ce-ţi spu-
nem: avem patru bărbaţi care sunt
sub jurământ; ia-i şi curăţeşte-te
împreună cu ei şi plăteşte-le chel-
tuielile, ca să-şi radă* capul. Şi
toţi vor cunoaşted că nu este nimic
din ceea ce au fost înştiinţaţi
despre tine; ci că şi tu însuţi umbli
după rânduială, păzind legea.

Iar cu privire la cei dintre naţiu-
nile care au crezut, noi* am scris,
hotărând ca eie să se ferească şi
de ceea ce este jertfit idolilor şi
de sânge şi de ce este sugrumat,
şi de curvie�. Atunci Pavel, luând
cu sine pe oamenii aceia, în ziua
următoare, curăţindu-se, a* intrat
împreună cu eif în templug, anun-
ţând** timpul de împlinire a zi-
lelor curăţirii, până când se adu-
cea darul pentru fiecare dintre ei.
Şi, când erau aproape să se

împlinească cele şapte zile, iu-
deii* din Asia, văzându-l în tem-
plug, au întărâtat toată mulţimea
şi au** pus mâinile pe el, stri-
gând: �Bărbaţi israeliţi, ajutor!
Acesta este omul care* învaţă pe
toţi de pretutindeni împotriva
poporului şi a legii şi a locului
acestuia, chiar a adus şi greci în
templug şi a întinat acest loc
sfânt�. Pentru că îl văzuseră mai
înainte pe Trofim*, efeseanul,
împreună cu el în cetate, pe care
gândeau că Pavel l-a adus în
templug. Şi toată cetatea a fost
pusă în mişcare şi poporul a aler-
gat din toate părţile; şi, apucân-
du-l pe Pavel, îl trăgeau afară
din templug şi îndată au fost în-
chise uşile. Şi, pe când căutau să-l
omoare, a venit vestea la coman-
dantul cohortei că tot Ierusalimul
este tulburat; acesta*, luând cu sine
îndată ostaşi şi centurioni, a alergat
jos la ei. Iar ei, văzând pe coman-
dant şi pe ostaşi, au încetat să-l bată
pe Pavel. Atunci comandantul s-a
apropiat şi l-a* apucat şi a porun-
cit să fie legat cu două lanţuri; şi
a întrebat cine este şi ce a făcut.
Şi, în mulţime, unii strigau una,
alţii altceva. Şi neputând cunoaşte
ceva sigur, din cauza agitaţiei, a
poruncit să-l ducă în fortăreaţă.
Dar, când a ajuns pe trepte, a tre-
buit ca el să fie purtat de ostaşi,
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din cauza violenţei mulţimii; pen-
tru că mulţimea poporului venea
în urmă, strigând: �Luaţi-l*!� Dar
când era să fie dus în fortăreaţă,
Pavel ·i-a spus comandantului:
�Îmi este permis să-ţi spun ceva?�
Şi el a spus: �Ştii greceşte? Nu*
eşti deci egipteanul acela care,
înainte de aceste zile, s-a răsculat
şi a scos în pustiu pe cei patru
mii de ucigaşi?� Dar Pavel a spus:
�Eu* sunt iudeua din Tars, cetăţean
al unei cetăţi nu fără însemnătate
din Cilicia, şi te rog, dă-mi voie
să vorbesc poporului�. Şi, după ce
el i-a dat voie, Pavel, stând pe
trepte, a* făcut semn poporului cu
mâna; şi, făcându-se linişte mare,
le-a vorbit în limbab evreiască,
spunând:

�Fraţic* şi părinţi, asculta-
ţi-mi acum apărarea faţă de voi!�
Şi, auzind ei că le vorbea în lim-
bab evreiască, au făcut şi mai
multă linişte. Şi el a spus: �Eu*
sunt iudeu născut în Tarsul Cili-
ciei, dar crescut în cetatea aceas-
ta, la** picioarele lui Gamaliel�,
educatd după�� exactitatea legii
părinţilor, fiind*� zelos pentru
Dumnezeu, cum�* sunteţi şi voi
toţi astăzi. Eu am* persecutat a-
ceastă Cale până la moarte, legând
şi trimiţând în închisori şi bărbaţi
şi femei; după cum şi marele preot
îmi este martor şi toţi* bătrâniie,
de la care**, primind şi scrisori
către fraţi, am mers la Damasc, ca
să aduc legaţi la Ierusalim şi pe
cei care erau acolo, ca să fie pe-
depsiţi. Şi a fost că, pe când* că-
lătoream şi mă apropiam de Da-
masc, pe la amiază, deodată din
cer a strălucit o lumină mare îm-
prejurul meu. Şi am căzut la pă-
mânt şi am auzit un glas, spunân-
du-mi: «Saule, Saule, pentru ce
Mă persecuţi?» Şi eu am răspuns:
«Cine eşti, Doamne?» Şi El mi-a

zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul,
pe care tu Îl persecuţi». Iar cei*
care erau împreună cu mine au
văzut, în adevăr, lumina şi s-au
umplut de fricăf, dar n-au auzit gla-
sul Celui care-mi vorbea. Şi am
spus: «Ce să fac, Doamne?» Şi
Domnul mi-a zis: «Ridică-te şi
mergi la Damasc şi acolo ţi se va
spune despre toate care-ţi sunt
rânduite să le faci». Şi, pentru că
nu vedeam, datorită gloriei acelei
lumini, fiind dus de mână de cei
care erau cu mine, am venit la
Damasc. Şi un* oarecare Anania,
om evlavios după lege, cu mărtu-
rie** bună de la toţi iudeii� care
locuiesc acolo, venind la mine şi
stând lângă mine, mi-a spus: «Fra-
te Saul, primeşte-ţi vedereag!» Şi
eu, în acelaşi ceas, am privit în
sus la el. Şi el a spus: «Dumne-
zeul* părinţilor noştri te-a** ales
dinainte ca să cunoşti voia Lui şi
să-L vezi pe�� Cel Drept şi să*�
auzi glas din gura Lui; pentru că*
Îi vei fi martor către toţi oamenii
despre ceea ce** ai văzut şi ai
auzit. Şi acum, ce zăboveşti? Ri-
dică-te şi fii botezat şi fii spălat*
de păcatele tale, chemând**
Numele Luih». Şi a fost că*, după
ce m-am întors la Ierusalim şi mă
rugam în templui, am fost în extaz;
şi L-am* văzut spunându-mi:
«Grăbeşte-te** şi ieşi repede din
Ierusalim, pentru că nu vor primi
mărturia ta despre Mine». Şi eu
am spus: «Doamne, ei* înşişi ştiu
că eu puneam în închisoare şi bă-
team** prin sinagogi pe cei care
cred în Tine; şi* când se vărsa
sângele martorului Tău Ştefan,
stăteam şi eu acolo şi încuviin-
ţam** uciderea luij şi păzeam hai-
nele celor care-l omorau». Şi El
mi-a zis: «Du-te, pentru că* Eu te
voi trimite departe, la naţiuni»�.
Şi l-au ascultat până la cuvân-
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tul acesta şi şi-au ridicat glasul,
spunând: �Ia* de pe pământ pe
unul ca acesta, pentru că** nu
trebuie să trăiască!� Şi, pe când
strigau ei şi-şi aruncau hainele
şi aruncau praf în aer, coman-
dantul a poruncit să fie dus în
fortăreaţă, spunând să fie cer-
cetat, cu biciuire, ca să afle pen-
tru ce motiv strigau astfel împo-
triva lui. Dar, când l-au întinsa

pentru bicele de curele, Pavel i-a
zis centurionului care stătea lângă
el: �Vă* este permis să biciuiţi un
cetăţean roman şi necondamnat?�
Şi centurionul, auzind aceasta, a
mers şi a raportat comandantului,
spunând: �bCe ai de gând să faci?
Pentru că omul acesta este ro-
man�. Şi comandantul, venind, i-a
zis: �Spune-mi, ctu eşti roman?�
Şi el a spus: �Da�. Şi comandantul
a răspuns: �Eu cu o mare sumă
de bani am cumpărat cetăţenia
aceasta�. Şi Pavel a spus: �Iar eu
sunt chiar născut roman�. Îndată
deci cei care erau gata să-l cer-
ceteze au plecat de la el; şi coman-
dantul de asemenea s-a temut,
când a aflat că este roman şi pen-
tru că-l legase.
Şi, a doua zi, dorind să cu-

noască sigur pentru ce este acuzat
de iudei, l-a eliberatd şi a porun-
cit să se adunee preoţii de seamă
şi tot sinedriulf; şi, aducând pe
Pavel jos, l-a pus înaintea lor.
Şi Pavel, privind ţintă la si-

nedriu, a spus: �Fraţilorg, eu* am
umblath cu toată buna conştiinţă
înaintea lui Dumnezeu, până în
ziua aceasta�. Dar marele preot
Anania a poruncit celor care stă-
teau lângă el să-l* bată peste
gură. Atunci Pavel i-a zis: �Te va
bate Dumnezeu, perete văruit! Şi
tu stai să mă judeci după lege

şi, încălcând legea, porunceşti*
să fiu bătut?� Şi cei care stăteau
lângă el au spus: �Insulţi tu pe
marele preot al lui Dumnezeu?�
Şi Pavel a spus: �Nu* ştiam, fra-
ţilor, că este mare preot; pentru
că este scris: «Nu vorbi de rău
pe** mai-marele poporului tău»�.
Dar Pavel, cunoscând că o parte
erau saduchei şi cealaltă farisei,
a strigat în sinedriu: �Fraţilorg,
eu* sunt fariseu, fiu de fariseii;
pentru speranţă** şij învierea mor-
ţilor sunt eu judecat�. Şi, când a
spus el aceasta, s-a făcut tulbura-
re între farisei şi saduchei; şi mul-
ţimea s-a împărţit. Pentru că*
saducheii zic că nu există învie-
re, nici înger, nici duh, dar fari-
seii le mărturisesc pe amândouă.
Şi s-a făcut mare agitaţie; şi căr-
turariik din partida fariseilorl,
ridicându-se, se certau, spunând:
�Nu găsim* nimic rău în omul
acesta; şi dacă** i-a vorbit un duh
sau un înger?m�� Şi, stârnindu-se
mare tulburare, comandantul, te-
mându-se ca Pavel să nu fie sfâ-
şiat de ei, a poruncit trupei să
coboare şi să-l ia cu forţa din
mijlocul lor şi să-l ducă în for-
tăreaţă. Dar, în* noaptea următoare,
Domnul a stat lângă el şi a spus:
�Îndrăzneşten, pentru că, după
cum ai mărturisit cele despre
Mine lao Ierusalim, aşa trebuie să
mărturiseşti şi lao Roma�.
Şi, când s-a făcut ziuă, iudeiip,

unindu-se* într-o ceată, s-au legat
cu blestem, spunând că nu vor
mânca, nici nu vor bea, până când
nu-l vor omorî pe Pavel. Şi erau
mai mult de patruzeci cei care se
legaseră prin acest jurământ; şi
au venit la preoţii de seamă şi la
bătrâni şi au spus: �Noi ne-am
legat cu blestemq să nu gustăm

22:23

23

24

25

26

27

28

29

30

2

3

22

25

1

2

*Cap. 21.36.
**Cap. 25.24

*Cap. 16.37.

*Cap. 24.16.
1 Cor. 4.4.
2 Cor.1.12;
4.2.
2 Tim. 1.3.
Ev. 13.18.
*1 Împ.22.24
Ier. 20.2.
Ioan 18.22.

*Lev. 19.35.
Deut. 25.1,2.
Ioan 7.51.

*Cap. 24.17.
**Ex. 22.28.
Ecl. 10.20.
2  Pet. 2.10.
Iuda  8.

*Cap. 26.5.
Filip. 3.5.
**Cap.24.15;
24.21; 26.6;
28.20.

*Mt. 22.23.
Mc. 12.18.
Lc. 20.27.

*Cap. 25.25;
26.31.
**Cap. 22.7;
22.17,18.
�Cap. 5.39.

*Cap. 18.9;
27.23,24.

*Vers.21,30.
Cap. 25.3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

5

6

8

9

11

12

a Unele ms. �l-a întins�    b Unele ms. ad. �Ia seama la�    c Unele ms. ad. �dacă�    d Unele ms. ad. �din
lanţuri�    e Unele ms. �să vină�    f Unele ms. ad. �lor�    g Lit. �Bărbaţi fraţi�    h Unele ms. �m-am purtat�
i Unele ms. �fiu al unui fariseu�    j Sau �pentru speranţa în�    k Unele ms. �unii dintre cărturari�    l Unele ms.
�şi unii dintre farisei�    m Unele ms. ad. �să nu ne luptăm cu Dumnezeu ...�    n Unele ms. ad. �Pavele�
o Lit. �către�    p Unele ms. �unii dintre iudei�    q Lit. �cu blestem ne-am blestemat�

Pavel
înaintea

sinedriului

23 Pavel dus la
Cezareea



1159

FAPTE

guvernator Felix: Salut! Pe acest*
om, fiind prins de iudei şi aproa-
pe să fie omorât de ei, venind
eu cu trupele, l-am scăpat, aflând
că este roman. Şi, dorind* să
cunosc motivul pentru care-l acu-
zau, l-am adus jos la sinedriul
lor; am găsit că era acuzat
pentru* întrebări ale legii lor,
dar** neavând împotriva lui nici
o învinuire vrednică de moarte
sau de lanţuri. Dar, fiind înştiin-
ţat* că va fi un complotc împo-
triva omului acestuia, îndată l-am
trimis la tine, poruncind** şi a-
cuzatorilor lui să spună înaintea
ta ce au împotriva luid�. Deci os-
taşii, după cum le fusese poruncit,
l-au luat pe Pavel şi l-au dus noap-
tea la Antipatrida şi, a doua zi, lă-
sând călăreţii să meargă împreună
cu el, s-au întors la fortăreaţă. Şi
aceştia, intrând în Cezareea şi dând
guvernatorului scrisoarea, i l-au pre-
zentat şi pe Pavel. Şie, după ce a
citit-o şi a întrebat din ce provincie
este şi a aflat că din Cilicia*, a spus:
�Te* voi asculta amănunţit când vor
sosi şi acuzatorii tăi�. Şi a poruncit
să fie păzit în pretoriul** lui Irod.
Şi, după cinci* zile, marele

preot** Anania a coborât cu bă-
trâniif şi cu un orator, unul Tertul,
şi au adus plângere împotriva lui
Pavel, înaintea guvernatorului. Şi
el fiind chemat, Tertul a început
să-l acuze, spunând: �Întrucât ne
bucurăm de multă pace prin tine şi
sunt luate măsuri excelente pentru
această naţiune prin prevederea
ta, le primim bine întotdeauna şi
pretutindeni, preaalesule Felix,  cu
toată mulţumirea. Dar, ca să nu te
reţin mai mult, te rog, în bunătatea
ta, să ne asculţi pe scurt. Pentru că
·l-am găsit* pe omul acesta ca o ciu-
mă şi stârnind răzvrătire printre toţi
iudeii din lume şi fiind un condu-
cător al sectei nazarinenilor, care a
încercat să profaneze şi templulg şi

nimic până nu-l vom omorî pe
Pavel. Acum deci voi, împreună
cu sinedriul, faceţi cunoscut co-
mandantului să-l aducăa jos la
voi, ca şi cum aţi vrea să cercetaţi
mai exact cele despre el; şi noi,
mai înainte de a se apropia el,
suntem gata să-l omorâm�. Dar
fiul surorii lui Pavel, auzind de-
spre cursa lor, a venit şi a intrat
în fortăreaţă şi i-a spus lui Pavel.
Şi Pavel, chemând la sine pe
unul dintre centurioni, i-a spus:
�Du-l pe tânărul acesta la coman-
dant, pentru că are să-i spună
ceva�. Deci el, luându-l, l-a dus la
comandant şi ·a spus: �Deţinutul
Pavel m-a chemat la sine şi m-a
rugat să-l aduc la tine pe acest
tânăr, care are să-ţi spună ceva�.
Şi comandantul, luându-l de mână
şi retrăgându-se deoparte, l-a
întrebat: �Ce ai să-mi spui?� Şi el
a spus: �Iudeii* s-au înţeles să te
roage ca  mâine să-l aduci pe
Pavel jos în sinedriu, ca şi cum
ai vrea să cercetezib mai exact
despre el. Tu deci nu te lăsa con-
vins de ei, pentru că mai mult de
patruzeci de bărbaţi dintre ei,
care s-au legat cu blestem nici să
nu mănânce, nici să nu bea, până
când nu-l vor omorî, i-au întins
o cursă; şi acum ei sunt gata,
aşteptând promisiunea de la tine.
Atunci comandantul a dat drumul
tânărului, poruncindu-i: �Nu spu-
ne nimănui că mi-ai făcut cunos-
cut acestea�. Şi, chemând la sine
pe doi dintre centurioni, a spus:
�De la ceasul al treilea din noap-
te pregătiţi două sute de ostaşi
ca să meargă până la Cezareea
şi şaptezeci de călăreţi şi două
sute de suliţaşi�. Şi a poruncit să
aducă animale, ca să-l aşeze pe
Pavel deasupra şi să-l ducă teafăr
la Felix, guvernatorul, scriind o
scrisoare cu acest conţinut:
�Claudius Lisias, către preaalesul
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pe care l-am prins şi am vrut
să-l judecăm* după legea noastră;
dar*, venind comandantul Lisias,
l-a scos cu forţa din mâinile noas-
tre, poruncind* acuzatorilor lui
să vină la tinea; cercetându-l, vei
putea tu însuţi să cunoşti exact
toate lucrurile de care noi îl acu-
zăm�. Şi s-au alăturat şi iudeii
împotriva lui Pavel, spunând că
aşa este. Iar Pavel, după ce guver-
natorul i-a făcut semn să vor-
bească, a răspuns: �Ştiind că de
mulţi ani eşti judecător al acestei
naţiuni, bucurosb mă apăr în cele
referitoare la mine. Pentru că poţi
cunoaşte că nu sunt mai mult de
douăsprezece zile de când m-am
suit ca să* mă închin la Ierusalim;
şi nici în templuc nu* m-au găsit
stând de vorbă cu cineva sau fă-
când agitaţie în mulţime, nici în
sinagogi, nici prin cetate; nici nu
pot dovedi cele de care mă acuză
acum. Dar îţi mărturisesc aceasta,
că, după Calea* pe care ei o nu-
mesc sectă, aşa slujesc Dumne-
zeului** părinţilor mei, crezând
toate cele scrise în lege� şi în
profeţi, având* în Dumnezeu spe-
ranţa, pe care şi ei înşişi o au, că**
va fi o înviered atât a celor drepţi,
cât şi a celor nedrepţi. În aceasta
şi eu mă* deprind să am în totule

o conştiinţă fără vinăf faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni. Şi,
după mulţi ani, am* venit să
aduc milostenii naţiunii mele şi
daruri. Atunci* m-au găsit curăţit
în templuc, nici cu mulţime, nici
cu agitaţie. Dar erau nişte iudei
din Asiag, care* ar trebui să se
înfăţişeze înaintea ta şi să mă
acuze, dacă ar avea ceva împotriva
mea; sau chiar aceştia să spună ce

rău au găsith în minei, când am stat
înaintea sinedriului, în afară de
acest singur cuvântj pe care l-am
strigat stând între ei: «Pentru
învierea morţilor sunt eu judecat
astăzi înaintea voastră»�. Şi kFe-
lix, cunoscând mai exact cele de-
spre Cale, i-a amânat, spunând:
�Când va coborî comandantul*
Lisias, voi hotărî cele despre voi�.
Şil i-a poruncit centurionului să-l
păzeascăm şi* să aibă libertate şi
să nu-l oprească pe nici unul din-
tre ai lui să-i slujeascăn.
Şi, după câteva zile, Felix,

venind împreună cu Drusila, soţia
lui, care era iudeică, a trimis după
Pavel şi l-a ascultat despre cre-
dinţa în Hristos. Şi, pe când vorbea
el despre dreptate şi înfrânare şi
judecata viitoare, Felix, plin de
teamă, a răspuns: �Acum mergi şi,
când voi avea o ocazie, te voi
chema�, sperândo, în acelaşi timp,
că Pavel îi* va da banip; de aceea
şi trimitea după el mai des şi vor-
bea cu el. Iar când s-au împlinit
doi ani, Felix a fost înlocuit de
succesorul său, Porcius Festus. Şi
Felix, dorind* să câştige favoarea
iudeilor, l-a lăsat pe Pavel legat.

Festus deci, venind în provin-
cie, după trei zile s-a suit de la Ce-
zareea la Ierusalim. Şi preoţii de
seamăq* şi conducătorii iudeilor
au făcut o plângere înaintea lui
împotriva lui Pavel şi îl rugau, ce-
rând ca o favoare, împotriva lui,
să trimită să-l aducă la Ierusalim,
pregătind* o cursă, ca să-l omoare
pe drum. Festus deci a răspuns că
Pavel este păzit în Cezareea şi că
el însuşi urmează să plece acolo
în curând. �Deci cei cu autoritate
între voi�, ·a zis el, �coborând cu
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mine, să-l acuze, dacă* este ceva
nepotrivit în omul acesta�. Şi,
după ce a rămas printre ei nu mai
mult de opt saua zece zile, a
coborât la Cezareea. Şi a doua zi,
stând pe scaunul de judecată, a
poruncit să fie adus Pavel. Şi,
când a venit el, iudeii care cobo-
râseră de la Ierusalim l-au încon-
jurat, aducând multe* şi grele
învinuirib, pe care nu le puteau
dovedi. cPaveld, apărându-se, a
spus: �N-am greşit cu nimic nici*
împotriva legii iudeilor, nici
împotriva templuluie, nici împo-
triva Cezarului�. Dar Festus,
dorind* să câştige favoarea iude-
ilor, răspunzând lui Pavel, a spus:
�Vrei** să te sui la Ierusalim, să fii
judecat acolo înaintea mea pentru
aceste lucruri?� Iar Pavel a spus:
�Eu stau înaintea scaunului de
judecată al Cezarului, unde trebuie
să fiu judecat. Iudeilor nu le-am făcut
nici un rău, după cum foarte binef

ştii şi tu. Decig, dacă* am făcut
vreun rău şi am săvârşit ceva
vrednic de moarte, nu mă feresc să
mor; dar, dacă nu este nimic din cele
de care mă acuză ei, nimeni nu mă
poate dah lor. Apelez** la Cezar�.
Atunci Festus, după ce a discutat cu
consiliul, a răspuns: �Ai apelat la
Cezar, la Cezar vei merge!�
Şi, după ce au trecut câteva

zile, Agripa, împăratul, şi Berenice
au sosit la Cezareea, ca să-l salute
pe Festus. Şi, după ce au stat
acolo mai multe zile, Festus i-a
spus  împăratului cele despre Pa-
vel, zicând: �Este aici un* om
lăsat de Felix în închisoare, de-
spre* care, când am fost la Ieru-
salim, preoţii de seamă şi bătrânii
iudeilor au făcut plângere, cerând o
sentinţă împotriva lui. Le-am* răs-
puns că nu este obiceiul romani-
lor să deai pe vreun om mai îna-

inte ca acuzatul să îi aibă de faţă
pe  acuzatori şi să aibă ocazia de
a se apăra cu privire la acuzaţie.
Deci, când au venit ei împreună
aici, fără întârziere*, a doua zi am
stat pe scaunul de judecată şi am
poruncit să fie adus omul cu privire
la care acuzatorii, când s-au în-
făţişat, nu aduceau nici o învinuire
din aceea pe care o bănuiam eu.
Dar* aveau împotriva lui nişte în-
trebări cu privire la religia lorj şi
la un oarecare Isus, mort, despre
care Pavel spunea că este viu. Şi
eu însumi, fiind nedumerit cu pri-
vire la cercetarea acestor lucrurik,
am întrebat dacă ar vrea să meargă
la Ierusalim şi să fie judecat acolo
cu privire la acestea. Dar Pavel
făcând apel să fie reţinut pentru
judecata lui Augustus, am poruncit
să fie ţinut până îl voi trimite la
Cezar�. Şi Agripa* i-a zisl lui Fes-
tus: �Aş vrea să-l aud şi eu pe acest
om�. �Mâine�, a spus el, �îl vei auzi�m.

A doua zi deci, când Agripa şi
Berenice au venit cu mare fast şi
au intrat în sala de audiere, îm-
preună cu comandanţii şi cu oame-
nii de seamă ai cetăţii, a fost adus
Pavel, la porunca lui Festus. Şi
Festus ·a spus: �Împărate Agripa
şi toţi bărbaţii care sunteţi de faţă
cu noi, priviţi pe acesta, despre
care toată* mulţimea iudeilor mi-a
cerut, atât în Ierusalim, cât şi aici,
strigând împotrivă, că** nu trebu-
ie să mai trăiască. Dar eu, înţele-
gând că n-a făcut* nimic vrednic
de moarte, şi el însuşi apelând la
Augustus, am hotărât să-l trimit pe
acest om, despre care n-am nimic
sigur de scris domnului meu. De
aceea l-am adus înaintea voastră
şi mai ales înaintea ta, împărate
Agripa, ca, după ce se va face cer-
cetare, să am ce să scriu. Pentru
că mi se pare fără sens ca, trimi-

*Cap. 18.14.
Vers. 18.

*Mc. 15.3.
Lc. 23.2,10.
Cap. 24.5,13.

*Cap. 6.13;
24.12; 28.17.

*Cap. 24.27.
**Vers. 20.

*Vers. 25.
Cap.18.14;
23.29; 26.31.
**Cap.26.32;
28.19.

*Cap. 24.27.

*Vers. 2,3.

*Vers. 4,5.
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ţând un întemniţat, să nu arăt şi
acuzaţiile împotriva lui�.
Şi Agripa i-a zis lui Pavel: �Ai

voie să vorbeşti pentru tine în-
suţi!� Atunci Pavel, întinzând mâ-
na, şi-a prezentat apărarea: �Mă
socotesc fericit, împărate Agripa,
că mă voi apăra astăzi înaintea
ta cu privire la toate de câte sunt
acuzat de iudei, mai ales pentru
că tu cunoşti toate obiceiurile şi
neînţelegerile dintre iudei. De
aceea, te rog să mă asculţi cu răb-
dare. Deci felul meu de viaţă din
tinereţe, care de la început a fost
în naţiunea mea în Ierusalim, îl
ştiu toţi iudeii, care mă cunosc
mai dinainte � dacă vor să aducă
mărturie � că am trăit ca fariseu,
după cea mai strictă sectă* a reli-
giei noastre. Şi* acum m-am înfă-
ţişat să fiu judecat pentru  speran-
ţa promisiunii** făcute de Dum-
nezeu părinţilor noştria, la care spe-
ră să ajungă cele douăsprezece*
seminţii ale noastre, slujind neîn-
cetat, noapte** şi zi. Pentru a-
ceastă speranţă�, împărateb, sunt
acuzat de iudei. De ce vi se pare
de necrezut că Dumnezeu înviază
morţii? În adevăr*, eu m-am gân-
dit în mine însumi că trebuie să
fac multe împotriva Numelui lui
Isus Nazarineanul, ceea ce* am şi
făcut în Ierusalim; şi pe mulţi din-
tre sfinţi eu i-am închis în închi-
sori, primind autoritate de la**
preoţii de seamă; şi, când erau
omorâţi, îmi dădeam votul. Şi, pe-
depsindu-i deseori prin toate sina-
gogile*, îi obligam să hulească. Şi
fiind peste măsură de furios împo-
triva lor, îi persecutam, chiar până
în cetăţile din afară. Şi*, pe când
călătoream pentru aceasta spre
Damasc, cu autoritate şi împuter-
nicire de la preoţii de seamă, la
amiază, pe drum, am văzut, împă-
rate, o lumină mai presus de stră-

lucirea soarelui, strălucind din
cer în jurul meu şi al celor care călă-
toreau împreună cu mine. Şi, când
am căzut noi toţi la pământ, eu am
auzit un glas vorbindu-mi şi spu-
nândc în limbad evreiască: «Saule,
Saule, pentru ce Mă persecuţi? Îţi
este greu să dai cu piciorul în
ţepuşe». Şi eu am spus: «Cine eşti,
Doamne?» Şi Domnule a spus: «Eu
sunt Isus, pe care tu Îl persecuţi.
Ridică-te dar şi stai pe picioarele
tale; căci pentru aceasta M-am
arătat ţie, ca* să te rânduiesc slu-
jitor şi martor, atât al celor ce ai
văzut, cât şi al celor în care Mă voi
arăta ţie, scoţându-te din poporul
şi din naţiunile la* care Eu te
trimitf, ca să* le deschizi ochii, ca
să** se întoarcă de la întuneric la
lumină şi de sub putereag lui Satan
la Dumnezeu, ca să primească�
iertarea păcatelor şi moştenire��
între cei*� care sunt sfinţiţi prin cre-
dinţa în Mine». De aceea, împărate
Agripa, n-am fost neascultător
viziunii cereşti, ci am* vestit mai
întâi, atât celor din Damasc şi celor
din Ierusalim şi în tot ţinutul Iudeii,
cât şi naţiunilor, să se pocăiască şi
să se întoarcă la Dumnezeu, făcând
lucrări** vrednice de pocăinţă.
Pentru acestea, iudeii*, apucân-
du-mă în templuh, încercau să mă
omoare. Primind deci ajutor de la
Dumnezeu, am stat până în ziua
aceasta, mărturisind şi celor mici şi
celor mari, nespunând nimic altceva
decât ceea ce* şi profeţii şi Moi-
se** au spus că trebuie să fie: că*
Hristosul trebuia să pătimească şi
că** El, Cel dintâi din învierea
morţilor, va� vesti lumină, atâti

poporului, cât şi naţiunilor�. Şi, pe
când răspundea în apărarea lui cu
aceste lucruri, Festus a spusj cu glas
tare: �Eşti* nebun, Pavele; învăţă-
tura ta multă te duce la nebunie�.
Dar Pavelk ·a spus: �Nu sunt nebun,
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preaalesule Festus, ci rostesc
cuvinte ale adevărului şi ale
înţelepciunii; pentru că împăratul,
căruia îi şi vorbesc cu îndrăz-
neală, ştie despre acestea, pentru
că sunt convins că nimic din aceste
lucruri nu-i este ascuns, fiindcă
aceasta nu s-a petrecut într-un colţ.
Crezi tu în profeţi, împărate
Agripa? Ştiu că crezi�. Şi Agripa
i-a zisa lui Pavel: �Mă vei con-
vinge în curândb să devin creştin!�
Iar Pavel a spusa: �Să dea Dum-
nezeu ca nu numai tu, ci toţi cei
care mă ascultă astăzi, în orice
felc*, să deveniţi aşa cum sunt eu,
în afară de aceste lanţuri�. Şid îm-
păratul s-a ridicat, şi guvernatorul
şi Berenice şi cei care şedeau cu
ei; şi, plecând, vorbeau* unii către
alţii, spunând: �Omul acesta ·n-a
făcut nimic vrednic de moarte sau
de lanţuri�. Şi Agripa i-a spus lui
Festus: �Omului acestuia i s-ar fi
putut da drumul, dacă* n-ar fi
apelat la Cezar�.

Dar, când s-a hotărât* ca noi
să plecăm cu corabia spre Italia,
pe Pavel şi pe alţi întemniţaţi
i-au predat unui centurion numit
Iulius, din cohorta Augusta. Şi
suindu-ne într-o corabie din Adra-
mit, care urma să treacă prin lo-
curile de pe coasta Asiei, am
pornit, fiind împreună cu noi Aris-
tarh*, un macedonean din Tesa-
lonic. Şi a doua zi am ajuns la
Sidon. Şi Iulius se purta* îngă-
duitor cu Pavel şi i-a dat voie să
meargă la prietenii săia şi să pri-
mească îngrijire. Şi, pornind de
acolo, am plutit adăpostiţi de Ci-
prue, pentru că vânturile ne erau
potrivnice. Şi, după ce am trecut
de apele Ciliciei şi ale Pamfiliei, am
ajuns la Mira, în Licia. Şi acolo
centurionul, găsind o corabie din
Alexandria care pleca spre Italia,

ne-a suit în ea. Şi mergând încet
mai multe zile şi ajungând cu greu
în dreptul Cnidului, nelăsându-ne
vântul, am înaintat la adăpostul
Cretei, pe lângă Salmona. Şi tre-
când cu greu de-a lungul coastei,
am ajuns la un loc numit �Lima-
nuri Bune�, de care era aproape
cetatea Laseea. Şi trecând mult
timp şi călătoria pe mare fiind deja
primejdioasă, pentru că* trecuse
deja şi postul, Pavel îi îndemna,
spunând: �Oamenilor, călătoria
văd că va fi cu primejdie şi mul-
tă pierdere, nu numai pentru în-
cărcătură şi pentru corabie, ci şi
pentru vieţile noastre�. Dar centu-
rionul asculta mai mult de cârmaci
şi de proprietarul corăbiei, decât
de cele spuse de Pavel. Şi portul
nefiind bun pentru iernat, cei mai
mulţi au dat sfatul să se plece cu
corabia de acolo, dacă ar putea
ajunge să ierneze la Fenix, un port
al Cretei, privind spre nord-est şi
spre  sud-estf.
Şi, vântul de sud suflând uşor,

gândind că erau stăpâni pe ţintă,
au ridicat ancora şi au mers a-
proape de coastă, de-a lungul
Cretei. Dar nu mult după aceea
s-a dezlănţuit de pe eag un vânt
furtunos, numit Eurachilonh. Şi
corabia fiind luată de el şi ne-
putând să se opună vântului,
ne-am lăsat duşi în voia lui. Dar,
trecând repedei sub ocrotirea unei
insule numite Clauda, cu greu am
putut  stăpâni barca, pe care, după
ce au ridicat-oj, întrebuinţau aju-
toarek, încingând corabial; şi,
temându-se să nu fie aruncaţi pe
Sirtam, au coborât pânzele şi
aşa erau purtaţi. Dar, fiind puter-
nic bătuţi de furtună, a doua zi
au aruncat încărcătura peste
bord; şi a treia zi, cu mâinile lor,
aun* aruncat uneltele corăbiei.

*1 Cor. 7.7.

*Cap. 23.9;
23.29; 25.25.

*Cap. 25.11.

*Cap. 25.12;
25.25.
*Cap. 19.29.

*Cap. 24.23;
28.16.
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*Lev.23.27;
23.29.

*Iona 1.5.
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Călătoria
lui Pavel
la Roma

27 Furtună pe
mare

a Unele ms. omit    b Lit. �în puţin timp�    c Lit. �fie în puţin, fie în mult�    d Unele ms. ad. �după ce a spus
el acestea�    e Lit. �am mers cu corabia sub Cipru�    f Sau �privind spre vântul de sud-vest şi spre vântul
de nord-vest�    g Creta    h Unele ms. �Euroclidon�    i Lit. �alergând�    j La bord    k Mijloace de ajutor
l Cu un odgon, pe sub corpul corăbiei    m Banc de nisip pe coasta africană    n Unele ms. �cu mâinile
noastre am�
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îndemna pe toţi să ia din mâncare,
spunând: �Astăzi este a paispreze-
cea zi de când  vegheaţi în aştep-
tare, fără să mâncaţig�. De aceea
vă îndemn să luaţi mâncare, pen-
tru că aceasta este  spre salvarea
voastră; pentru că*  un  păr nu
va cădeah de pe capul nici unuia
dintre voi�. Şi, după ce a spus a-
cestea şi a luat pâine, a* mulţumit
lui Dumnezeu înaintea tuturor şi,
după ce a frânt-o, a început să mă-
nânce. Şi toţi fiind cu voie bună,
au luat şi ei mâncare. Şi în corabie
eram toţi două sute şaptezeci şi
şase de suflete*. Şi, săturându-se
cu mâncare, au uşurat corabia,
aruncând grâul în mare. Şi, când
s-a făcut ziuă, nu cunoşteau pă-
mântul, dar  zăreau un golf având
un ţărm, spre care s-au gândit,
dacă ar putea, să îndrepte corabia.
Şi, desfăcând ancorele, le-au lă-
sat în mare, slăbind în acelaşi
timp funiile cârmelor; şi, ridicând
pânza din faţă în vânt, se îndreptau
spre ţărm. Şi, căzând pe un loc
scăldat din două părţi de marei,
·au împotmolit corabia*; şi prora,
împlântându-se, a rămas nemiş-
cată, iar pupa se sfărâma de forţa
valurilorj. Şi sfatul ostaşilor a fost
să-i omoare pe întemniţaţi, ca  nu
cumva vreunul, înotând, să sca-
pe. Dar centurionul, dorind să-l
salveze pe Pavel, le-a împiedicat
planul şi a poruncit celor care pot
înota să iasă la ţărm, aruncân-
du-se primii; şi ceilalţi, unii pe
scânduri, alţii pe lucruri din cora-
bie; şi aşa a fost că toţi au* ajuns
în siguranţă la  ţărm.
Şi, după ce am fost salvaţi, am

aflatk că insula se numeşte Malta.
Dar barbarii* ne arătau o bună-
voinţă neobişnuită, pentru că, a-
prinzând un foc, ne-au primit pe
toţi, din cauza ploii care era şi din

Şi nearătându-se nici soare, nici
stele timp dea mai multe zile, şi
ameninţând nu mică furtună, de
acum ne-a fost luată orice spe-
ranţă de a ne putea salva. Şi, fiind
de mult fără hrană, atunci Pavel,
stând în mijlocul lor, a spus: �Băr-
baţilor,  trebuia să mă fi ascultat şi
să nu fi plecat din Creta şi să fi
evitat această primejdie şi pier-
dere. Şi acum vă îndemn să fiţi cu
voie bună, pentru că nu va fi nici
o pierdere a vieţii vreunuia din-
tre voi, ci numai a corăbiei. Pen-
tru că un înger* al Dumnezeului al
căruia sunt eu şi căruia** Îi slu-
jesc a stat lângă mine în noaptea
aceasta, spunând: «Nu te teme,
Pavele! Tu trebuie să stai înain-
tea Cezarului; şi, iată, Dumnezeu
ţi i-a dăruit pe toţi cei care sunt
în corabie cu tine». De aceea, băr-
baţilor, fiţi cu voie bună, pentru
că* am încredere în Dumnezeu,
că va fi aşa cum mi s-a spus. Dar
trebuie să naufragiem pe* o in-
sulă�. Şi, când a fost a paispre-
zecea noapte, pe când eram purtaţi
încoace şi încolo pe Adriatica, pe
la miezul nopţii, marinarii gân-
deau că se apropie de pământb. Şi,
măsurând adâncimea, au găsit
douăzeci de stânjenic; şi, înaintând
puţin şi măsurând din nou, au găsit
cincisprezece stânjeni. Şi,  temân-
du-se să nu fied aruncaţi pe locuri
stâncoase, aruncând patru ancore
de la pupăe, doreau să se facă ziuă.

Dar marinarii căutând să fugă
din corabie şi coborând barca
spre mare, sub motiv că ar urma
să arunce ancore de la prorăf,
Pavel a spus centurionului şi os-
taşilor: �Dacă aceştia nu rămân
în corabie, voi nu puteţi fi sal-
vaţi�. Atunci ostaşii au tăiat fu-
niile bărcii şi au lăsat-o să cadă.
Şi, până să se facă ziuă, Pavel îi

27:20
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*Cap. 23.11.
**Dan. 6.16.
Rom. 1.9.
2 Tim. 1.3.

*Lc. 1.45.
Rom.4.20,21.
2 Tim.1.12.

*Cap. 28.1.

*1 Împ. 1.52.
Mt. 10.30.
Lc. 12.7;
21.18.

*1 Sam. 9.13
Mt. 15.36.
Mc. 8.6.
Ioan 6.11.
1 Tim. 4.3,4.

*Cap. 2.41;
7.14.
Rom. 13.1.
1  Pet. 3.20.

*2 Cor.11.25

*Vers. 22.

*Rom. 1.14.
1 Cor. 14.11.
Col. 3.11.

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

2

34

35

37

41

44

2

a Lit. �pentru�    b Lit. �că un pământ se apropie de ei�    c Un stânjen marin = 1,83 metri    d Unele ms. �să
nu fim�    e Partea dinapoi a corăbiei    f Partea dinainte a corăbiei    g Unele ms. �de când staţi în aşteptare
nemâncaţi, neluând nimic�    h Unele ms. �nu va pieri�    i Sau �pe un loc unde se întâlnesc două mări�
j Unele ms. omit �valurilor�    k Unele ms. �au fost salvaţi, au aflat�

Pavel în
Malta

28
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cau-za frigului. Şi, strângând Pa-
vel o grămadă de vreascuri şi
punân-d-o pe foc, o viperă, ieşind
dea  căldură, s-a prins de mâna lui.
Şi barbarii, când au văzut viperab

atârnând de mâna lui,  ziceau unii
către alţii: �Sigur, omul acesta este
un ucigaş, pe care, deşi a scăpat
din mare, Dreptateac nu-l lasă să
trăiască�. El însă, scuturând vipera
în foc, n-a suferit nici un rău. Iar
ei aşteptau ca el să se umfle sau
să cadă deodată mort; dar, după
ce au aşteptat mult şi au văzut
că nu i se întâmplă nimic* neo-
bişnuit, schimbându-şi părerea,
spuneau** că este un zeu.

Iar în împrejurimi erau tere-
nurile mai-marelui insulei, cu nu-
mele Publius, care ne-a primit şi
ne-a găzduit prietenos trei zile.
Şi a fost că tatăl lui Publius ză-
cea bolnav de frigurid şi dizente-
rie; Pavel a intrat la el şi, rugân-
du-se* şi punându-şi** mâinile
peste el, l-a vindecat. Şi, după
aceastae, şi ceilalţi din insulă
care aveau boli  veneau şi erau vin-
decaţi. Aceştia ne-au şi onorat*
cu multe onoruri şi, la plecarea
noastră, ne-au dăruit cele necesare.
Şi, după trei luni, am plecat

cu o corabie alexandrină, cu sem-
nul Dioscurilorf, care iernase în
insulă. Şi, ajungând la Siracuza,
am rămas trei zile. De acolo,
mergând ocolit, am ajuns la Re-
gium; şi, după o zi, vântul schim-
bându-se spre sud, a doua zi am
ajuns la Puteolig, unde, găsind
fraţi, am fost rugaţi să rămânem
la ei şapte zile. Şi astfel am ajuns
la Roma. Şi de acolo, fraţii, au-
zind cele despre noi, au venit în
întâmpinarea noastră până la
�Forul lui Appius� şi la �Trei Ta-
verne�; şi, când i-a văzut Pavel,

a mulţumit lui Dumnezeu şi a
prins curaj.
Şi, când am ajuns la Roma, cen-

turionul i-a predat pe întemniţaţi
comandantului gărzii pretoriului,
iarh lui* Pavel i s-a dat voie să ră-
mână singur cu ostaşul care-l pă-
zea. Şi a fost că, după trei zile, eli

i-a chemat împreună pe cei care
erau conducători ai iudeilor; şi,
când s-au adunat ei, le-a zis: �Fra-
ţilorj, deşi eu n-am făcut* nimic
împotriva poporului sau a obice-
iurilor părinteşti, din Ierusalim
am** fost predat ca întemniţat în
mâinile romanilor, care, după ce*
m-au cercetat, voiau să-mi dea dru-
mul, pentru că nici o vină de moarte
nu era în mine. Dar iudeii împo-
trivindu-se, am* fost nevoit să
apelez la Cezar, neavând de adus
nici o acuzaţie împotriva naţiunii
mele. Deci pentru acest motiv v-am
chemat: să vă văd şi să vă vorbesc;
căci pentru* speranţa lui Israel sunt
legat cu acest** lanţ�. Şi ei i-au zis:
�În ce ne priveşte, nici n-am primitk

scrisori din Iudeea despre tine, nici
n-a venit vreunul dintre fraţi ca să
ne înştiinţeze sau să vorbească ceva
rău despre tine. Dar cereml să au-
zim de la tine ce gândeşti, pentru
că, în ce priveşte secta aceasta, ne
este cunoscut că pretutindeni se
vorbeşte* împotriva ei�. Şi, hotă-
rându-i o zi, veneau la el, la locuinţa
lui, mai mulţi. El le vorbea de di-
mineaţa până seara, mărturisind*
despre Împărăţia lui Dumnezeu şi
căutând să-i încredinţezem cu pri-
vire la Isus, atât din** legea lui
Moise, cât şi din profeţi. Şi unii*
erau convinşi de cele spuse, dar alţii
nu credeau. Şi, neînţelegându-se
între ei, au plecat, Pavel spunând
un singur cuvânt: �Bine a vorbit
Duhul Sfânt prin profetul Isaia către

*Mc. 16.18.
Lc. 10.19.
**Cap.14.11.

*Iac.5.14,15
**Mc. 6.5;
7.32; 16.18.
Lc. 4.40.
Cap.19.11,12
1 Cor.12.9,28

*Mt. 15.6.
1 Tim. 5.17.
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*Cap. 24.23;
27.3.

*Cap. 24.12;
24.13; 25.8.
**Cap.21.33.

*Cap. 22.24;
24.8; 25.10;
26.32.

*Cap. 25.11.

*Cap. 26.6,7.
**Cap.26.29.
Ef. 3.1;
4.1; 6.20.
2 Tim. 1.16;
2.9.
Filim. 10,13.

*Lc. 2.34.
Cap.24.5,14.
1  Pet.  2.12;
4.14.

*Lc. 24.27.
Cap. 17.3;
19.8.
**Cap.26.6;
26.22.

*Cap. 14.4;
17.4; 19.9.
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a Unele ms. �din�    b Lit. �fiara sălbatică�    c Gr. �Dike�, lat. �Nemesis�, zeiţa răzbunării    d Boală care
îşi reînnoieşte atacurile    e Unele ms. ad. �deci�    f Fiii lui Zeus, Castor şi Pollux    g Gr. �Potiolus�
h Unele ms. omit �centurionul i-a predat pe întemniţaţi comandantului gărzii pretoriului, iar�    i Unele ms.
�Pavel�    j Lit. �Bărbaţi fraţi�    k Unele ms. �Noi nici n-am primit�    l Sau �am considera potrivit�    m Unele
ms. ad. �despre cele�

28:25

Pavel la
Roma
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*Is. 6.9.
Ier. 5.21.
Ezec. 12.2.
Mt. 13.14,15
Mc. 4.12.
Lc. 8.10.
Ioan 12.40.
Rom.11.8.

28:26

părinţii noştria, spunând: «Mergi*
la poporul acesta şi spune: Au-
zind, veţi auzi şi nicidecum nu
veţi înţelege; şi, văzând, veţi
vedea şi nicidecum nu veţi
cunoaşte. Pentru că inima acestui
popor s-a îngroşat şi aud greu cu
urechile şi şi-au închis ochii, ca
nu cumva să vadă cu ochii şi să
audă cu urechile şi să înţeleagă
cu inima şi să se întoarcăb şi să-i
vindec». Deci să vă fie cunoscut

26
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31

26 28

31

*Mt.21.41,43
Cap. 13.46;
13.47; 18.6;
22.21;
26.17,18.
Rom. 11.11.

*Cap. 4.31.
Ef. 6.19.

a Unele ms. �voştri�    b La Dumnezeu    c Unele ms. omit    d Unele ms. omit v.29    e Unele ms. �Pavel�

că mântuirea aceastac a lui Dum-
nezeu a fost trimisă naţiunilor*; şi
ele vor auzi�. Şi, după ce a spus
el acestea, iudeii au plecat, discu-
tând mult între ei.d Şi ele a rămas
doi ani întregi în locuinţa
lui închiriată şi îi primea bine pe
toţi cei care veneau la el, predi-
când* Împărăţia lui Dumnezeu şi
învăţându-i cele despre Domnul
Isus Hristos, cu toată îndrăzneala,
fără piedică.
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Pavel, rob al lui Isus Hristos,
apostol chemat*, pus deoparte**
pentru Evanghelia lui Dumnezeu
(pe care a* promis-o mai înainte
prin** profeţii Săi în scrieri sfin-
te) despre Fiul Său (născut* din
sămânţa lui David, după carne,
rânduit* Fiu al lui Dumnezeu în
putere, după** Duhul de sfinţenie,
prin� învierea morţilor), Isus
Hristos, Domnul nostru, prin care
am* primit har şi apostolie, în**
Numele Lui, spre ascultarea�
credinţei, între toate naţiunile,
printre care sunteţi şi voi, che-
maţi  ai lui Isus Hristos: către toţi
preaiubiţii lui Dumnezeu care
sunt în Roma, sfinţi chemaţi*:
Har** vouă şi pace de la Dum-
nezeu Tatăl nostru şi de la Dom-
nul Isus Hristos.

Întâi mulţumesc* Dumne-
zeului meu, prin Isus Hristos,
pentru voi toţi, deoarece cre-
dinţa** voastră este vestită în
toată lumea. Pentru că* martor
îmi este Dumnezeu, căruia Îi slu-
jesc** în duhul meu, în Evan-
ghelia Fiului Său, că neîncetat
amintesc de voi, cerând întot-
deauna* în rugăciunile mele, dacă
măcar acum, în sfârşit, prin
voia** lui Dumnezeu, îmi va fi
îngăduit să vin la voi. Pentru că
doresc mult să vă văd, ca să* vă
fac parte de vreun dar de har
spiritual, ca să fiţi întăriţi, adică
să fim mângâiaţi împreună între
voi, fiecare prin credinţa* care
este în celălalt, atât a voastră, cât
şi a mea. Dar nu doresc să fiţi în
necunoştinţă, fraţilor, că deseori
mi-am propus să vin la voi (şi* am
fost împiedicat până acum),
ca să am vreun rod** şi printre
voi, ca şi printre celelalte naţiuni.

Eu* sunt dator şi grecilor şi bar-
barilor, şi celor înţelepţi şi celor
nepricepuţi. Astfel, atât cât depin-
de de mine, eu sunt gata să vă
vestesc Evanghelia şi vouă, celor
din Roma.

Pentru că* mie nu-mi este ru-
şine de Evangheliea; pentru că**
ea este puterea lui Dumnezeu
spre mântuire, pentru oricine
crede: atât� iudeu, întâi, cât şi
grec; pentru că în* ea se des-
coperă o dreptate a lui Dum-
nezeu din credinţă, spre credin-
ţă, după cum este scris: �Dar
cel drept** va trăi din credinţă�.

Pentru că mânia* lui Dum-
nezeu se descoperă din cer îm-
potriva oricărei neevlavii şi ne-
dreptăţi a oamenilor, care înă-
buşă adevărul în nedreptate.

Fiindcă* ce se poate cu-
noaşte despre Dumnezeu este
arătat înb ei, pentru că Dum-
nezeu** le-a arătat � fiindcă, de
la creaţia lumii, lucrurile Sale
nevăzute* se văd, fiind înţelese
de minte prin lucrurile făcute,
la fel şi eterna Sa putere şi di-
vinitate � încât ei să fie fără
scuză.

Fiindcă, după ce L-au cunos-
cut pe Dumnezeu, nu L-au glo-
rificat ca Dumnezeu, nici nu I-au
mulţumit; ci au ajuns deşerţi* în
gândurile lor şi inima lor fără
pricepere a fost întunecată. Sus-
ţinând* că sunt înţelepţi, au ajuns
nebuni şi au schimbat gloria ne-
pieritorului Dumnezeu* în asemă-
narea imaginii omului pieritorc

şi a păsărilor şi a patrupedelor şi
a reptilelor. De aceea* Dumnezeu
i-ad lăsat pradă poftelor inimilor
lor spre necurăţie, ca** să-şi de-
zonoreze trupurile între ei înşişi�,
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*Fap. 22.21.
1 Cor. 1.1.
Gal. 1.1.
1 Tim. 1.11; 2.7
2 Tim. 1.11.
**Fap. 9.15;
13.2.
Gal. 1.15.
*Fap. 26.6.
Tit 1.2.
**Gal. 8.8.
*Mt. 1.6,16.
Lc. 1.32.
Fap. 2.30.
2 Tim. 2.8.
*Ioan 1.14.
Gal. 4.4.
**Ev.  9.14.
�Fap. 13.33.
*Cap. 15.15.
1 Cor. 15.10.
Gal. 1.15;
2.9. Ef. 3.8.
**Fap. 9.15.
�Fap. 6.7.
Cap. 16.26.
*Cap. 9.24.
1 Tes. 4.7.
**2 Cor. 1.2.
Gal. 1.3.

*1 Cor. 1.4.
Filip. 1.3.
Col. 1.3,4.
1 Tes. 1.2.
Filim. 4.
**Cap. 16.19
1 Tes. 1.8.
*Cap. 9.1.
2 Cor. 1.23.
Filip. 1.8.
1 Tes. 2.5.
**Fap. 27.23
2 Tim. 1.3.
*Cap. 15.23;
15.32.
1 Tes. 3.10.
**Iac. 4.15.
*Cap. 15.29.
*Tit 1.4.
2 Pet. 1.1.

*1 Tes. 2.18.
Fap. 16.7.
**Filip. 4.17.
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*1 Cor. 9.16.

*Ps. 40.9,10.
Mc. 8.38.
2 Tim. 1.8.
**1Cor.1.18.
�Lc.2.30-32;
24.47.
Fap. 3.26;
13.26,46.
Cap. 2.9.
*Cap. 3.21.
**Hab. 2.4.
Ioan 3.36.
Gal. 3.11.
Filip.  3.9.
Ev. 10.38.

*Fap. 17.31.
Ef. 5.6.
Col. 3.6.

*Fap. 14.17.
**Ioan 1.9.

*Ps. 19.1
Fap. 17.27.

*2Împ. 17.15
Ier. 2.5.
Ef. 4.17,18.

*Ier. 10.14.

*Deut. 4.16.
Ps. 106.20.
Is. 40.18,25.
Ier. 2.11.
Ezec. 8.10.
Fap. 17.29.

*Ps. 81.12.
Fap. 7.42.
Ef. 4.18,19.
2Tes.2.11,12
**1Cor. 6.18
1 Tes. 4.4.
1 Pet. 4.3.
�Lev. 18.22.

Salut
introductiv

a Unele ms.  �de Evanghelia lui Hristos�    b Sau �între�    c Sau �putrezitor�
d Unele ms. ad. �şi�
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lui Pavel
pentru
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din Roma

Evanghelia
lui Dumnezeu
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ca unii care au schimbat adevă-
rul* lui Dumnezeu în minciună**
şi s-au închinat şi au slujit creatu-
rii în locul Creatorului, care este
binecuvântat pentru totdeauna!
Amin. De aceea, Dumnezeu i-a lă-
sat pradă unor patimi* josnice;
pentru că şi femeile lor au schim-
bat întrebuinţarea naturală în cea
împotriva naturii; şi în acelaşi fel
şi bărbaţii, părăsind întrebuinţa-
rea naturală a femeii, s-au aprins
în pofta lor unii pentru alţii, băr-
baţi cu bărbaţi făcând lucruri de
ruşine şi primind în ei înşişi răs-
plata cuvenită abaterii lor. Şi, fiind-
că nu au socotit că este bine să-L
aibă pe Dumnezeu în cunoştinţăa,
Dumnezeu i-a lăsat pradă unei
minţi nechibzuiteb, ca să practice
lucruri neîngăduite*, fiind plini
de orice nedreptate,c răutate, lă-
comie, intenţii rele; plini de invi-
die, ucidere, ceartă, viclenie, atitu-
dini rele; şoptitori, defăimători,
urâtori de Dumnezeu, obraznici, or-
golioşi, lăudăroşi, născocitori de
rele, neascultători de părinţi, fără
pricepere, călcători de cuvânt, fără
afectivitate naturală, dfără milă.
Ca unii care cunosc* judecata
dreaptă a lui Dumnezeu, că cei
care fac asemenea lucruri sunt**
vrednici de moarte, ei nu numai
că le practică, dar îşi şi găsesc
plăcerea� în cei care le fac.

De aceea, nu te poţi scuza*,
omule, oricine ai fi tu, care judeci,
pentru că**, în ceea ce judeci pe
altul, pe tine însuţi te condamni,
fiindcă tu, care judeci, faci ace-
leaşi lucruri. Dar ştim că judecata
lui Dumnezeu este după adevăr
asupra celor care fac astfel de
lucruri. Şi socoteştie, omule, care
judeci pe cei care fac astfel de
lucruri şi pe care tu însuţi le prac-

tici, că tu vei scăpa de judecata
lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti
tu bogăţiile* bunătăţii Lui, şi ale
îngăduinţei** şi ale îndelungii�
răbdări, necunoscând că bună-
tatea lui Dumnezeu te conduce la
pocăinţă? Dar, după împietrirea
ta şi după inima ta nepocăită, îţi*
aduni mânie, în zi de mânie şi de
descoperire a dreptei judecăţi a
lui Dumnezeu, care* va răsplăti
fiecăruia după lucrările lui: celor
care, prin stăruinţă în lucrare bu-
nă, caută glorie şi onoare şi ne-
putrezire: viaţă eternă; dar celor
care sunt certăreţi şi nu se su-
pun* adevărului, ci ascultă de ne-
dreptate: mânie şi indignaref;
necaz şi strâmtorare peste orice
suflet de om care lucrează răul,
şi* al iudeului, întâi, şi al gre-
cului; dar glorie* şi onoare şi
pace oricuig face binele, şi iu-
deului, întâi, şi grecului; pentru
că* Dumnezeu nu primeşte după
înfăţişare. Pentru că toţi câţi au
păcătuit fără lege vor şi pierih

fără lege; şi toţi câţi au păcătuit
sub lege vor fi judecaţi prin lege
(pentru că nu* cei care aud legea
sunt drepţi înaintea lui Dum-
nezeu, ci cei care împlinesc le-
gea vor fi îndreptăţiţii. Deoarece,
când naţiunile, care nu au lege,
practică din fire cele ale legii,
aceştia, neavând lege, îşi sunt lor
înşişi lege, ca unii care arată lu-
crarea legii scrisă în inimile lor,
conştiinţa lor mărturisind şi gân-
durile lor acuzându-se sau apă-
rându-se între ele), în* ziua când
Dumnezeu va judeca lucrurile
ascunse ale oamenilor, după Evan-
ghelia** mea, prin� Isus Hristos.

Dar dacăj tu* te numeşti iu-
deu, şi te** bazezik pe lege, şi� te
lauzi cul Dumnezeu, şi cunoşti*
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*Amos 3.2.
Lc. 12.47,48
1 Pet. 4.17.

*1 Pet. 1.7.

*Deut. 10.17
2 Cr. 19.7.
Iov 34.19.
Fap. 10.34.
Gal. 2.6.
Ef. 6.9.
Col. 3.25.
1 Pet. 1.17.

*Mt. 7.21.
Iac. 1.22;
1.23,25.
1 Ioan 3.7.

*Ecl. 12.14.
Mt. 25.31,32
Ioan 12.48.
Cap. 3.6.
1 Cor. 4.5.
Apoc. 20.12.
**Cap.16.25.
1 Tim. 1.11.
2 Tim. 2.8.
�Ioan 5.22.
Fap. 10.42;
17.31.
2 Tim. 4.1,8.
1 Pet. 4.5.

*Mt. 3.9.
Ioan 8.33.
Cap. 9.6,7.
2 Cor. 11.22.
**Mica 3.11.
�Is. 45.25;
48.2.
Ioan 8.41.
*Deut. 4.8.
Ps.147.19,20
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a Cunoştinţă deplină    b Fără discernământ moral    c Unele ms. ad. �curvie�
d Unele ms. ad. �neînduplecaţi�    e Lit. �socoteşti aceasta�    f Unele ms.
�indignare şi mânie�    g Lit. �oricui care�    h Gr. cuvânt exprimând existenţă
nefericită, nu nimicirea fiinţei    i Lit. �declaraţi drepţi�, în sens juridic    j Unele
ms. �iată�    k Sau �te odihneşti�    l Lit. �în�

Iudeii şi
legea
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voia Lui, şi ştii să deosebeşti**
lucrurile foarte bune, fiind învă-
ţat din lege, şi* eşti convins că tu
însuţi eşti călăuză a orbilor, lu-
mină celor în întuneric, îndru-
mător al celor fără minte, învăţă-
tor al copiilor, având* forma cu-
noştinţei şi a adevărului în lege:
tu deci, care înveţi pe altul, pe
tine însuţi nu te înveţi? tu, care
predici: �Nu fura�, furi? tu*, care
zici: �Nu comite adulter�, comiţi
adulter**? tu, care urăşti idolii,
jefuieşti temple? tu*, care te lauzi
cu legea, Îl dezonorezi pe Dum-
nezeu prin încălcarea legii?
pentru că �din cauza voastră este
hulit Numele lui Dumnezeu prin-
tre naţiuni�*, după cum este scris.
Pentru că circumcizia* foloseş-
te, în adevăr, dacă împlineşti
legea; dar, dacă eşti călcător de
lege, circumcizia ta a devenit ne-
circumcizie. Deci, dacă* necir-
cumciziaa păzeşte cerinţele legii,
necircumcizia sa nu va fi soco-
tită drept circumcizie? şi ne-
circumcizia din fire, împlinind
legea, nu te* va judeca pe tine,
care, cub literă şi circumcizie, eşti
călcător de lege? Pentru că iudeu
nu* este cel în afară, nici cir-
cumcizie, aceea în afară, în car-
ne; ci iudeu este acela* în lăun-
truc, şi circumcizie**, aceea a
inimii, în duh�, nu în literă; a
cărui laudă�� este nu de la oa-
meni, ci de la Dumnezeu.

Deci care este întâietatea
iudeului sau care este folosul
circumciziei? Mare, oricum: întâi
că, în adevăr, * lor le-au fost în-
credinţate cuvintele lui Dum-
nezeu. Şi ce dacă unii* n-au
crezutd, oare necredinţa** lor va
desfiinţae credincioşia lui Dum-
nezeu? Nicidecum*! Ci Dumne-
zeu** să fie adevărat şi orice�
om, mincinos, după cum este

scris: �Ca�� să fii îndreptăţit în
cuvintele Tale şi să învingi când
vei fi în judecatăf�. Dar, dacă
nedreptatea noastră arată drep-
tatea lui Dumnezeu, ce vom spu-
ne? Este nedrept Dumnezeu care
Îşi revarsă mânia? Vorbesc* ca
un om. Nicidecum! Altfel, cum*
va judeca Dumnezeu lumea?
Pentru că, dacă prin minciuna
mea, adevărul lui Dumnezeu a
prisosit spre gloria Lui, de ce mai
sunt şi eu judecat ca păcătos?
Şi de ce nu*, după cum suntem
defăimaţig şi după  cum afirmă
unii că spunem noi: �Să facem
cele rele, ca să vină cele bune�?
Condamnarea lor este dreaptă.

Atunci ce, suntem noi mai
buni? Nicidecum: pentru că mai
înainte i-am acuzat şi pe iudei
şi pe greci, că toţi* sunt sub păcat,
după cum este scris: �Nu este nici
unul drept, nici unul măcar;
nu* este nici unul care înţelege, nu
este nici unul care-L caută pe
Dumnezeu. Toţi s-au abătut, au
ajuns toţi împreună nefolositori;
nu este nici unul care practică
bunătatea, nu este nici unul mă-
car; gâtlejul* lor este un mormânt
deschis; cu limbile lor înşelau;
sub buzele lor este venin** de
aspidăh; gura* lor este plină de
blestem şi de amărăciune; pi-
cioarele* lor sunt grabnice să
verse sânge; pustiire şi necaz
sunt în căile lor  şi n-au cunoscut
calea păcii: nu* este teamă de
Dumnezeu înaintea ochilor lor�.
Ştim însă că orice* zice legea
vorbeşte celor de sub legei, pen-
tru ca orice** gură să fie închisă
şi toată� lumea să fie sub judecată
înaintea lui Dumnezeu. De aceea,
din* faptele legii, nici o făpturăj

nu va fi îndreptăţită înaintea
Lui, pentru că prin** lege vine
cunoştinţa păcatului.
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a Cel necircumcis    b Sau �prin�    c Sau �în ascuns�    d Lit. �au fost necredincioşi�    e Sau �va face fără
efect�    f Unele ms. �vei fi judecat�    g Sau �huliţi�    h Gr. �aspis�, şarpe mic veninos    i Lit. �celor în lege�
j Lit. �carne�
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Dar acum, fără lege, s-a ară-
tat o dreptate* a lui Dumnezeu,
mărturisită** de lege şi� de pro-
feţi; o dreptate a lui Dumnezeu
prin credinţa îna Isus Hristos, pen-
tru toţi şi peste toţib cei care
cred: pentru că nu* este deosebire;
pentru că toţi* au păcătuit şi sunt
lipsiţic de gloria lui Dumnezeu,
fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin*
harul Său, prin** răscumpărarea
care este în Hristos Isus, pe care
Dumnezeu L-a rânduit* ca is-
păşired, prin credinţa în sângele**
Lui, pentru arătarea dreptăţii Sale,
datorită� trecerii peste păcatele
făcute mai înainte, în îngăduinţa
lui Dumnezeu, spre arătarea drep-
tăţii Sale în timpul de acum, ast-
fel încât El să fie drept şi să-l în-
dreptăţească pe acela care este
din credinţa îna Isus. Deci* unde
este lauda? A  fost înlăturată. Prin
care  lege? A faptelor? Nu, ci prin
legea credinţei; pentru căe noi
socotim că omul este îndreptăţit
prin* credinţă, fără faptele legii.
Este Dumnezeu numai al iudeilor?
Nu este şi al naţiunilor? Da, şi al
naţiunilor: deoarece, în adevăr,
este un* singur Dumnezeu care
va îndreptăţi circumciziaf din
credinţă, şi necircumciziag prin
credinţă. Deci desfiinţăm noi le-
gea prin credinţă? Nicidecum: ci
noi întărim legea.

Deci ce vom spune că a găsit,
după carne, Avraam*, tatălh nos-
tru? Pentru că, dacă Avraam a fost
îndreptăţit* din fapte, are cu ce să
se laude, dar nu înaintea lui
Dumnezeu. Pentru că, ce spune
Scriptura? �Şi Avraam* L-a crezut
pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca
dreptate�. Însă celui* care lucrea-
ză, plata nu i se socoteşte după
har, ci după datorie; dar celui

care nu lucrează, ci crede în Cel
care-l îndreptăţeştei* pe cel ne-
evlavios, credinţa lui i se socoteşte
ca dreptate. După cum şi David
vorbeşte despre fericirea omului
căruia Dumnezeu îi socoteşte
dreptatea fără fapte: �Ferice* de
cei ale căror nelegiuiri au fost ier-
tate şi ale căror păcate au fost
acoperite. Ferice de omul căruia
Domnul nicidecum nu-i va socoti
păcatulj!�

Deci această fericire este
pentru circumcizie sau şi pentru
necircumcizie? Pentru că spunem
că lui Avraam credinţa �i s-a so-
cotit ca dreptate�. Deci cum i s-a
socotit? Când era el în circum-
cizie, sau în necircumcizie? Nu în
circumcizie, ci în necircumcizie.
Şi a* primit semnul circumciziei,
ca pecete a dreptăţii credinţei, pe
care o avea fiind în necircumcizie,
ca** el să fie tată al tuturor celor
care cred, fiind în necircumcizie,
spre a li se socoti şik lor dreptatel,
şi tată al circumciziei, pentru aceia
care nu numai că sunt din cir-
cumcizie, dar şi umblă pe urmele
credinţei tatălui nostru Avraam,
când era în necircumcizie.

Pentru că nu prin lege a fost
făcută promisiunea către Avraam
sau către sămânţa lui, că el va fi
moştenitor* al lumii, ci prin
dreptatea credinţei. Pentru că*,
dacă cei care sunt din lege sunt
moştenitori, credinţa este făcută
zadarnică şi promisiunea este
desfiinţată. Pentru că legea*
lucrează mânie; darm, unde nu
este lege, nu este nici călcare de
lege. De aceea ean este din cre-
dinţă, ca să fie potrivit harului,
pentru ca* promisiunea să fie
sigură pentru toată sămânţa, nu
numai pentru aceea din lege, ci şi

*Fap. 15.11.
Cap. 1.17.
Filip. 3.9.
Ev. 11.4.
**Ioan 5.46.
Fap. 26.22.
 �Cap. 1.2.
1 Pet. 1.10.
*Cap. 10.12.
Gal. 3.28.
Col. 3.11.
*Cap. 11.32.
Gal. 3.22.
*Cap. 4.16.
Ef. 2.8.
Tit 3.5,7.
**Mt. 20.28.
Ef. 1.7.
Col. 1.14.
1 Tim. 2.6.
Ev. 9.12.
1 Pet.1.18,19.
*Lev. 16.15.
1 Ioan 2.2;
4.10.
**Col. 1.20.
�Fap. 13.38;
13.39; 17.30.
1 Tim. 1.15.
Ev. 9.15.
*Cap. 2.17;
2.23; 4.2.
1Cor. 1.29,31
Ef. 2.9.
*Cap. 8.3.
Gal. 2.16.

*Cap. 10.12;
10.13.
Gal. 3.8,20;
3.28.

*Is. 51.2.
Mt. 3.9.
Ioan 8.33,39.
2 Cor. 11.22.
*Cap. 3.20;
3.27,28.
*Gen. 15.6.
Gal. 3.6.
Iac. 2.23.
*Cap. 11.6.
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pentru aceea** din credinţa lui
Avraam, care este tată al nostru,
al tuturor (după cum este scris:
�Te-am* rânduit tată al multor
naţiuni�) înaintea lui Dumnezeu,
pe care L-a crezut, care** dă viaţă
celor morţi şi cheamă cele� care
nu sunt ca şi cum ar fi; el, împo-
triva speranţei, a crezut cu spe-
ranţă, ca să devină tată al multor
naţiuni, potrivit cu ceea ce s-a
spus: �Aşa* va fi sămânţa ta�;
şi, nefiind slab în credinţă, nu s-a*
uitat la propriul său trup, deja
neputincios, având aproape o sută
de ani, şi nici la pântecele ca şi
mort al Sarei, şi nu s-a îndoit de
promisiunea lui Dumnezeu, prin
necredinţă, ci a fost întărit prin
credinţă, dând glorie lui Dum-
nezeu şi fiind deplin convins că,
ceea ce a promis, El poatea* să şi
facă; de aceea, aceasta i s-a şi
socotit ca dreptate. Şi nu* s-a scris
numai pentru el că i s-a socotit, ci
şi pentru noi, cărora ni se va so-
coti, cei care credem în Cel* care
L-a înviat dintre morţi pe Isus,
Domnul nostru, care* a fost dat pen-
tru greşelile noastre şi a fost în-
viat** pentru îndreptăţirea noastră.

Deci, fiind îndreptăţiţib din
credinţă*, avem pace** cu Dum-
nezeu prin� Domnul nostru Isus
Hristos,  prin care am şi avutc

intrare, prin credinţă, în acest har
în* care stăm şi ne lăudăm** în
speranţa gloriei lui Dumnezeu.
Şi nu numai atât, dar ne*

lăudăm şi în necazuri, ştiind** că
necazul lucrează răbdare şi răb-
darea experienţăd şi experienţa
speranţă;  şi speranţa* nu înşală,
pentru că** dragostea lui Dum-
nezeu a fost turnată în inimile
noastre prin Duhul Sfânt, care
ne-a fost dat. Pentru că, pe când
eram noi încă fără putere, la
timpul potrivit, Hristos a* murit

pentru cei neevlavioşi.  Deoarece,
pentru un om drept, abia dacă va
muri cineva; pentru că,  pentru cel
bun, poate ar îndrăzni cineva chiar
să moară; dar Dumnezeu* Îşi
arată propria Lui dragoste faţă de
noi prin aceea că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi. Deci cu atât mai mult,
fiind îndreptăţiţi acum prine*
sângele Lui, vom fi mântuiţi prin
El de** mânia lui Dumnezeu.
Pentru că, dacă*, fiind vrăjmaşi,
am fost împăcaţi cu Dumnezeu
prin** moartea Fiului Său, cu atât
mai mult, fiind împăcaţi, vom fi
mântuiţi prine� viaţa Lui.
Şi nu numai atât, dar ne* şi

lăudăm în Dumnezeu, prin Dom-
nul nostru Isus Hristos, prin care
am primit acum împăcarea.

De aceea, după cum prin-
tr-un* singur om păcatul a intrat
în lume, şi prin** păcat moartea,
şi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, pentru că toţi
au păcătuit (deoarece, până la
lege, era păcat în lume; dar
păcatul* nu se socoteşte când
nu este lege; dar moartea a dom-
nit de la Adam până la Moise,
chiar peste cei care nu păcătui-
seră după asemănarea încălcării
lui Adam, care* este o imagine a
Celui care avea să vină. Dar darul
de harf nu este ca şi greşeala.g

Pentru că, dacă prin greşeala unu-
ia singur, cei mulţi au murit, cu
atât mai mult harul lui Dumnezeu
şi darul în har, care este al unui
singur Om, Isus Hristos, au pri-
sosith pentru cei* mulţi. Şi nu
este darul ca printr-unul singur
care a păcătuit?i Pentru că jude-
cata a fost din unul singur spre
condamnare, iar darul de har
este din multe greşeli, spre în-
dreptăţire. Pentru că, dacă prin
greşeala unuia singur, moartea a
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**Is. 51.2.
Cap. 9.8.

*Gen. 17.5.
**Cap. 8.11.
Ef. 2.1,5.
�Cap. 9.26.
1 Cor. 1.28.
1 Pet.  2.10.

*Gen. 15.5.

*Gen. 17.17;
18.11.
Ev.11.11,12.

*Ps.  115.3.
Lc. 1.37,45.
Ev. 11.19.
*Cap. 15.4.
1 Cor.10.6,11
*Fap. 2.24;
13.30.
*Is. 53.5,6.
Cap. 3.25;
5.6; 8.32.
2 Cor. 5.21.
Gal. 1.4.
Ev. 9.28.
1 Pet. 2.24;
3.18.
**1Cor.15.17
1 Pet. 1.21.

*Is. 32.17.
Cap. 3.28,30.
**Ef. 2.14.
Ioan 16.33.
Col. 1.20.
�Ioan 10.9;
14.6.
Ef. 2.18; 3.12
Ev. 10.19.
*1 Cor. 15.1.
**Ev. 3.6.
*Mt. 5.11,12.
Fap. 5.41.
2 Cor. 12.10.
Filip.  2.17.
Iac. 1.2,12.
1 Pet. 3.14.
**Iac. 1.3.
*Filip. 1.20.
**2 Cor.1.22.
Gal. 4.6.
Ef. 1.13,14.
*Cap. 4.25.

*Ioan 15.13.
1 Pet. 3.18.
1 Ioan 3.16;
4.9,10.

*Cap. 3.25.
Ef. 2.13.
Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7.
**Cap. 1.18.
1 Tes. 1.10.
*2 Cor.5.18;
5.19.
Ef. 2.16.
Col. 1.20,21.
**Cap. 8.32.
�Ioan  5.26;
14.19.
2 Cor. 4.10;
4.11.
*Cap. 2.17;
3.29,30.
Gal. 4.9.

*Gen. 3.6.
1 Cor. 15.21.
**Gen. 2.17.
Cap. 6.23.
*Cap. 4.15.
1 Ioan  3.4.

*1Cor.15.22;
15.45.

*Is.  53.11.
Mt.  20.28;
26.28.
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a Lit. �este puternic�   b Lit. �declaraţi drepţi�, în sens juridic   c Am primit şi avem   d Sau �încercare�;
caracter încercat, aprobat    e Lit. �în�, cu sensul de �în puterea�    f Act de favoare    g Sau �Nu este greşeala
ca şi darul de har?�   h Lit. �a prisosit�   i Sau �Şi darul nu este ca printr-unul singur care a păcătuit.�
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Adam şi
Hristos

5
Consecinţele
îndreptăţirii
din credinţă
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tos, credem că vom şi trăi împre-
ună cu El, ştiind că Hristos*, fiind
înviat dintre morţi, nu mai moare:
moartea nu mai are stăpânire a-
supra Lui. Pentru că, în ceea ce a*
murit, a murit faţă de păcat o-
dată pentru totdeauna; iar în
ceea ce trăieşte, trăieşte** faţă de
Dumnezeu. Tot aşa şi voi, socoti-
ţi-vă pe voi înşivăd morţi faţă de
păcat şi vii* faţă de Dumnezeu,
în Hristos Isuse. Deci* păcatul să
nu domnească în trupul vostru
muritor, ca să ascultaţi def poftele
luig. Nici să nu daţi păcatului mă-
dularele* voastre, ca unelte ale ne-
dreptăţii, ci daţi-văh** pe voi înşi-
vă lui Dumnezeu, ca vii, dintre
morţii; şi daţi mădularele voastre
lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptă-
ţii. Pentru că* păcatul nu va avea
stăpânire asupra voastră, pentru
că nu sunteţi sub lege, ci sub har.

Atunci ce, să păcătuim, pen-
tru că* nu suntem sub lege, ci sub
har? Nicidecum! Nu ştiţi că,
dacă* vă daţi pe voi înşivă robi
cuiva spre  ascultare, sunteţi robi
ai aceluia de care ascultaţi, fie ai
păcatului, spre moarte, fie ai
ascultării, spre dreptate? Dar
mulţumirij fie lui Dumnezeu că
eraţi robi ai păcatului, dar aţi
ascultat din inimă de modelul*
învăţăturii în care aţi fost instruiţi.
Şi, fiind eliberaţi* de păcat, aţi
devenit robi ai dreptăţii. Vorbesc
omeneşte, din cauza slăbiciunii
cărnii voastre. Pentru că, după cum
aţi dat mădularele voastre în ro-
bie necurăţiei şi nelegiuirii, spre
nelegiuire, tot aşa, acum daţih

mădularele voastre în robie drep-
tăţii, spre sfinţirek. Pentru că, a-
tunci când eraţi robi* ai păcatu-
lui, eraţi liberi faţă de dreptate.
Deci ce* rod aveaţi atunci în acele
lucruri de care acum vă este ruşine?

*Ioan  12.32.
Ev. 2.9.

*Ioan  15.22.
Cap. 3.20;
4.15; 7.8.
Gal. 3.19,23.
**Lc. 7.47.
1 Tim. 1.14.

*Cap. 3.8.
Vers. 15.
*Vers. 11.
Cap. 7.4.
Gal. 2.19;
6.14.
Col. 3.3.
1 Pet. 2.24.
*Gal. 3.27.
**1Cor.15.29
*Col. 2.12.
**Cap. 8.11.
1 Cor. 6.14.
2 Cor. 13.4.
�Ioan 2.11;
11.40.
��Gal. 6.15.
Ef. 4.22-24.
Col. 3.10.
*Filip. 3.10;
3.11.
*Gal. 2.20;
5.24; 6.14.
Col. 3.5,9.
**Col. 2.11.

*1  Pet. 4.1.
*2 Tim. 2.11.
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domnit printr-unul singur, cu atât
mai mult cei care primesc plină-
tatea harului şi a darului dreptăţii
vor domni în viaţă printr-Unul
singur, Isus Hristos): deci, după
cum printr-o singură greşeală a
venit judecată către toţi oamenii
spre condamnare, tot astfel, prin-
tr-o singură dreptate împlinită,
consecinţele au fost către* toţi
oamenii spre o îndreptăţire a
vieţii. Pentru că, după cum prin
neascultarea unui singur om cei
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot
aşa şi prin ascultarea Unuia sin-
gur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.
Dar legea* a intervenit, ca să pri-
sosească greşeala; dar** unde
păcatul a prisosit, harul a prisosit
şi mai mult, pentru ca, după cum
păcatul a domnit în moartea, tot
aşa şi harul să domnească prin
dreptate spre viaţă eternă, prin
Isus Hristos, Domnul nostru.

Deci ce vom spune? Să rămâ-
nem* în păcat, ca să prisosească
harul? Nicidecum! Noi, care am*
murit faţă de păcat, cum să mai
trăim în el? Sau nu ştiţi că toţi
câţi* am fost botezaţi pentru
Hristos Isus, am fost botezaţi
pentru** moartea Lui? Deci am fost
înmormântaţi* cu El prin botez,
pentru moarte, pentru ca, după
cum** Hristos a fost înviat dintre
morţi prin gloria� Tatălui, tot
aşa�� şi noi să umblăm în înnoi-
rea vieţii. Pentru că, dacă* ne-am
făcut unab cu El  în asemănarea
morţii Lui, tot aşa vom fi şi în a
învierii Lui, ştiind aceasta, că
omul* nostru cel vechi a fost răs-
tignit cu El, pentru ca trupul**
păcatului să fie desfiinţat, ca noi
să nu mai fim robi ai păcatului.
Pentru că cine* a murit a fost în-
dreptăţitc faţă de păcat. Acum,
dacă* am murit împreună cu Hris-

*Apoc. 1.18.

*Ev. 9.27,28
**Lc. 20.38.

*Gal. 2.19.

*Ps. 19.13;
119.133.

*Cap. 7.5.
Col. 3.5.
Iac. 4.1.
**Cap. 12.1.
1 Pet. 2.24;
4.2.

*Cap. 7.4,6;
8.2.
Gal. 5.18.

*1 Cor. 9.21.
*Mt. 6.24.
Ioan  8.34.
2 Pet. 2.18;
2.19.

*2 Tim.1.13.

*Ioan  8.32.
1 Cor. 7.22.
Gal. 5.1.
1  Pet. 2.16.

*Ioan  8.34.

*Cap. 7.5.
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Morţi faţă
de păcat

Robi ai
dreptăţii6

a Sau �în puterea morţii�    b În sensul de �a creşte împreună�    c Sau �eliberat de�    d Unele ms. ad.
�a fi�    e Unele ms. ad. �Domnul nostru�    f Unele ms. ad. �el în�    g Unele ms. omit �poftele
lui�    h Sau  �v-aţi dat  odată pentru totdeauna�    i Lit. �ca din morţi, vii�    j Lit. �har�    k  Sau
�sfinţenie�
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pentru că sfârşitul** acelora este
moarte. Dar acum, eliberaţi* de
păcat şi devenind robi ai lui Dum-
nezeu, aveţi rodul vostru spre
sfinţirea, şi sfârşitul: viaţa eternă.
Pentru că plata* păcatului este
moartea, însă darul** de har al
lui Dumnezeu este viaţă eternă
în Hristos Isus, Domnul nostru.

Nu ştiţi, fraţilor (pentru că
vorbesc celor care cunosc legea),
că legea are stăpânire asupra
omului atât timp cât trăieşte el?
Pentru că femeia* măritatăb este
legată prin lege de soţul ei cât
timp trăieşte el; dar**, dacă soţul
ar muri, este dezlegată de legea
soţului. Astfel deci, cât timp tră-
ieşte soţul, ea se va numi adul-
teră, dacă va fi a altui bărbat; dar,
dacă soţul moare, ea este liberă
faţă de lege, astfel că nu este
adulteră, chiar dacă ar fi a altui
bărbat. Astfel că şi voi, fraţii mei,
aţi* fost făcuţi morţi faţă de lege,
prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai
Altuia, care a fost înviat dintre
morţi, ca să aducem rod** lui
Dumnezeu.

Pentru că, atunci când eram în
carne, pasiunile păcatelor care
erau prin lege lucrau* în mă-
dularele noastre spre** a aduce
rod pentru moarte; dar acum am
fost dezlegaţi de lege, fiind morţi
faţă de ceea ce ne ţinea, ca să
slujimc în* înnoirea duhului, şi nu
în învechirea literei.

Deci ce vom spune? Este le-
gea păcat? Nicidecum! Dar eu nu
aş* fi cunoscut păcatul dacă nu ar
fi fost legea; pentru că n-aş fi avut
nici conştiinţa poftei, dacă legea
nu ar fi spus: �Nu** pofti!� Dar
păcatul*, găsind prilej prin porun-
că, a lucrat în mine tot felul de pof-
te; pentru că, fără lege, păcatul
este mort. Iar eu odinioară eram
viu fără* lege; însă, venind porunca,

păcatul a prins viaţă, şi eu am
murit. Şi porunca, ea, care* era
spre viaţă, s-a dovedit pentru mine
spre moarte: pentru că păcatul,
găsind prilej prin poruncă, m-a
amăgit şi, prin ea, m-a ucis. Astfel
că, în adevăr, legea* este sfântă
şi porunca este sfântă şi dreaptă
şi bună. Deci ceea ce este bun
devined moarte pentru mine?
Nicidecum! Dar păcatul, ca să se
arate păcat, a lucrat moarte pentru
mine prin ceea ce este bun, pentru
ca păcatul, prin poruncă, să devină
peste măsură de păcătos. Pentru
că ştim că legea este spirituală,
dar eu sunt carnale, vândut* păcatu-
luif. Pentru că ceea ce fac nu
recunosc: pentru că* ceea ce nu
vreau, aceasta fac; iar ceea ce
urăsc, aceasta practic. Iar dacă
ceea ce nu vreau, aceea practic,
recunosc că legea este dreaptă.
Atunci însă nu mai fac eu aceasta,
ci păcatul care locuieşte în mine.
Pentru că ştiu că în* mine, adică
în carnea mea, nu locuieşte nimic
bun: pentru că voinţag este cu mi-
ne, dar înfăptuirea bineluih, nui.
Pentru că nu binele pe care-l
vreau îl practic, ci răul pe care nu-l
vreau, pe acela îl fac. Iar dacă
ceea ce eu nu vreau, aceea practic,
nu mai fac eu aceasta, ci păcatul
care locuieşte în mine. Găsesc deci
legea aceasta că, pentru mine,
care vreau să practic binele, răul
este cu mine. Pentru că, după*
omul dinăuntru, îmi** place legea
lui Dumnezeu, dar văd o lege dife-
rită în mădularele mele, luptând
împotriva legii minţii mele şi du-
cându-mă în robia legii păcatului,
care este în mădularele mele. O,
nenorocit om ce sunt! Cine mă va
elibera din acest trup al morţiij?
Mulţumesc* lui Dumnezeu, prin
Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel
deci eu însumi, cu mintea, slujescc
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**Cap. 1.32.

*Ioan 8.32.

*Gen. 2.17.
Cap. 5.12.
Iac. 1.15.
**Cap. 2.7;
5.17,21.
1 Pet. 1.4.

*1 Cor. 7.39.
**Mt. 5.32.

*Cap. 8.2.
Gal. 2.19;
5.18.
Ef. 2.15.
Col. 2.14.
**Gal. 5.22.

*Cap. 6.13.
**Cap. 6.21.
Gal. 5.19.
Iac. 1.15.

*Cap. 2.29.
2 Cor. 3.6.

*Cap. 3.20.
**Ex. 20.17.
Deut. 5.21.
Fap. 20.33.
Cap. 13.9.

*Cap. 4.15;
5.20.

*1 Cor.15.56.
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*Lev. 18.5.
Ezec. 20.11;
20.13,21.
2 Cor. 3.7.

*Ps. 19.8;
119.39,137.
1 Tim. 1.8.

*1Împ.21.20;
21.25.
2 Împ. 17.17.

*Gal. 5.17.

*Gen. 6.5;
8.21.

*2 Cor. 4.16.
Ef. 3.16.
Col. 3.9,10.
**Ps. 1.2.

*1Cor. 15.57

7:25

a  Sau �sfinţenie�    b Lit. �sub autoritatea bărbatului�    c Slujire de rob    d Unele ms. �a devenit�    e Unele
ms. �de carne�     f Lit. �vândut sub păcat�    g Lit. �a voi�    h Lit. �a face binele�    i Unele ms. �n-o găsesc�
j Sau �din trupul morţii acesteia�

Eliberarea
de lege 7
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legii lui Dumnezeu, dar, cu car-
neaa, legii păcatului.

 Deci acum nu este nici o con-
damnare pentru cei în Hristos
Isusb. Pentru că legea* Duhului**
de viaţă în Hristos Isus m-a eli-
berat de legea� păcatului şi a
morţii. Pentru că, ceea ce* legea
nu putea să facăc, întrucât era
slabă prin carne, Dumnezeu**,
trimiţând pe propriul Său Fiu,
în asemănare cu carnea păcatu-
luid şi pentru păcat, a condamnat
păcatul în carne, pentru ca ce-
rinţa dreaptă a legii să fie împli-
nită în noi, care umblăm nu po-
trivit cărnii, ci potrivit Duhului.
Pentru că, cei* care sunt potrivit
cărnii gândesc cele ale cărnii; şi
cei** care sunt potrivit Duhului,
cele ale Duhului. Pentru că gân-
direae* cărnii este moarte; iar
gândireae Duhului, viaţă şi pace.
Pentru că gândireae* cărnii este
vrăjmăşie împotriva lui Dumne-
zeu, pentru că nu se supune legii
lui Dumnezeu; pentru că** nici
nu poate. Şi cei care sunt în carne
nu pot să-I placă lui Dumnezeu.
Dar voi nu sunteţi în carne, ci
în Duh, dacă, în adevăr, Duhul*
lui Dumnezeu locuieşte în voi;
dar, dacă cineva nu are Duhul**
lui Hristos, acela nu este al Lui.
Dar, dacă Hristos este în voi,
trupul este muritorf din cauza pă-
catului, dar duhul este viaţă, da-
torită dreptăţii. Dar, dacă Duhul
Celui* care L-a înviat pe Isus din-
tre morţi locuieşte în voi, Cel**
care L-a înviat pe Hristosg dintre
morţi va face vii şi trupurile voas-
tre muritoare, datorită Duhuluih

Său care locuieşte în voi. Astfel*
deci, fraţilor, suntem datori nu căr-
nii, ca să trăim potrivit cărnii; pen-
tru că, dacă trăiţi potrivit cărnii,
veţi muri; dar, dacă trăiţi prin Duh,

omorâţi* faptele trupului şi veţi
trăi. Pentru că toţi cei care sunt
conduşi* de Duhul lui Dumnezeu,
aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.
Pentru că voi nu* aţi primit un
duh de robie, din nou spre frică**,
ci aţi primit un duh� de înfiere,
prin care strigăm: �Ava��, Tată!�
Însuşi* Duhul mărturiseşte cu
duhul nostru că suntem copii ai
lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem
copii, suntem şi moştenitori*:
moştenitori ai lui Dumnezeu şi
împreună-moştenitori cu Hristos,
dacă, în adevăr, suferim** împreu-
nă cu El, ca să fim şi glorificaţi
împreună cu El.

Deoarece socotesc că sufe-
rinţele* din timpul de acum nu
sunt vrednice să fie comparate
cu gloria viitoare, care va fi des-
coperită faţă de noi. Pentru că
şi creaţia* aşteaptă cu dorinţă
viei descoperirea** fiilor lui
Dumnezeu. Deoarece creaţia* a
fost supusă deşertăciunii nu de
bunăvoie, ci din cauza celui care
a supus-o, în speranţa că şi creaţia
însăşi va fi eliberată de robia
stricăciunii, pentru a se bucura
de libertatea gloriei copiilor lui
Dumnezeu. Pentru că ştim că toată
creaţia suspină* împreună şi este
împreună în dureri de naştere până
acum. Şi nu numai atât, ci şi noi
înşine, care avem cele dintâi roade
ale Duhului, şi noi înşine suspi-
năm* în sinea noastră, aşteptând**
înfierea, răscumpărarea trupului�
nostru. Pentru că am fost mântuiţi
în speranţă*; dar o speranţă care se
vede nu este speranţă; pentru că
ceea ce vede cineva, de ce să şi spe-
re? Dar, dacă sperăm ceea ce nu
vedem, aşteptăm cu răbdare. Şi în
acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor
slăbiciuniij noastre, pentru că noi
nu* ştim ce să cerem aşa cum ar
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*Ioan 8.36.
Cap. 6.18,22.
Gal.2.19;5.1.
**1Cor.15.45
2 Cor. 3.6.
�Cap.7.24,25
*Fap. 13.39.
Cap. 3.20.
Ev. 7.18,19;
10.1,2.
**2 Cor.5.21
Gal. 3.13.
Ev. 10.10,14.

*Ioan 3.6.
1 Cor. 2.14.
**Gal.5.22,25

*Cap. 6.21.
Vers. 13.
Gal. 6.8.

*Iac. 4.4.
**1Cor.2.14.

*1 Cor. 3.16;
6.19.
**Ioan 3.34.
Gal. 4.6.
Filip. 1.19.
1 Pet. 1.11.

*Fap. 2.24.
**Cap. 6.4,5.
1 Cor. 6.14.
2 Cor. 4.14.
Ef. 2.5.

*Cap. 6.7,14.
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  a Sau �firea�    b Unele ms. ad. �care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului�    c Sau �Pentru că
legea fiind fără putere�    d Sau �în asemănare de carne de păcat�    e Înclinaţia, tendinţa    f Lit. �mort�
g Unele ms. �Hristosul�; alte ms. �Hristos Isus�; alte ms. �Isus Hristos�    h Unele ms. �prin Duhul�    i Lit.
�Pentru că dorinţa stăruitoare a creaţiei aşteaptă�    j Unele ms. �slăbiciunilor�

8:1

Trăirea
prin Duhul

Gloria
viitoare

*Ef. 4.22.
Col. 3.5.
*Gal. 5.18.

*1 Cor. 2.12.
Ev. 2.15.
**2 Tim.1.7.
1 Ioan 4.18.
�Is. 56.5.
Gal. 4.5,6.
��Mc. 14.36.
*2 Cor. 1.22;
5.5.
Ef.1.13; 4.30
*Fap. 26.18.
Gal. 4.7.
**Fap. 14.22
Filip. 1.29.
2Tim.2.11,12

*2 Cor. 4.17.
1 Pet. 1.6,7;
4.13.
*2 Pet. 3.13.
**1 Ioan 3.2.

*Gen. 3.18.
Vers. 22.

*Ier. 12.11.

*2Cor. 5.2,4.
**Lc. 20.36.
�Lc. 21.28.
Ef. 4.30.

*2 Cor.5.7.
Ev.11.1.

*Mt. 20.22.
Iac. 4.3.

8



1175

ROMANI

trebui, dar Duhul Însuşi** mijlo-
ceştea cu suspine de nespus. Dar
Cel* care cercetează inimile ştie
care este gândireab Duhului, pen-
tru că El mijloceşte pentru sfinţi
potrivit** cu voia lui Dumnezeu.
Dar ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre bine pentru cei care
Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru
cei* care sunt chemaţi potrivit pla-
nului Său. Pentru că, pe aceia pe
care i-a cunoscut* dinainte, i-a şi
rânduit** dinaintec să� fie ase-
menea chipului Fiului Său, pentru
ca�� El să fie Cel întâi-născutd

între mulţi fraţi. Iar pe cei pe care
i-a rânduit dinaintec, pe aceştia i-a
şi chemat*; şi pe cei pe care i-a
chemat, pe aceştia i-a şi îndreptă-
ţit**; iar pe cei pe care i-a îndrep-
tăţit, pe aceştia i-a şi glorificat�.

Ce vom spune deci faţă de
aceste lucruri? Dacă Dumnezeu
este pentru noi, cine este împotri-
va noastră? El*, care, în adevăr, nu
L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci
L-a** dat pentru noi toţi, cum nu
ne va dărui, de asemenea, toate
împreună cu El? Cine va aduce
acuzaţie împotriva aleşilor lui
Dumnezeu? Dumnezeu* este Cel
care îndreptăţeşte. Cine* este cel
care condamnă? Hristos este Cel
care a murit şi, mai mult, a şie fost
înviat, Cel care şi este** la dreapta
lui Dumnezeu, Cel care şi� mijlo-
ceşte pentru noi. Cine ne va des-
părţi pe noi de dragostea lui Hris-
tos? Necaz sau strâmtorare sau
persecuţie sau foamete sau lipsă de
îmbrăcăminte sau primejdie sau
sabie? După cum este scris:
�Pentru* Tine suntem daţi morţii
toată ziua; suntem socotiţi ca oi
de înjunghiere�. Dar*, în toate
acestea, suntem mai mult decât
învingători prin Acela care ne-a
iubit. Pentru că sunt convins că

nici moarte, nici viaţă, nici în-
geri, nici stăpâniri*, nici cele
prezente, nici cele viitoare, nici
puterif, nici înălţime, nici adân-
cime, nici o altă creatură nu va
putea să ne despartă de dragostea
lui Dumnezeu, care este în Hris-
tos Isus, Domnul nostru.

Spun* adevărulg în Hristos, nu
mint, conştiinţa mea mărturisind
împreună cu mine în Duhulh Sfânt,
că* am mare întristare şi necur-
mată durere în inima mea, pentru
că aş* fi dorit să fiu eu însumi
anatemai de la Hristos, pentru fra-
ţii mei, rudele mele după carne,
care* sunt israeliţi, ale cărora
sunt: înfierea**, şi gloria�, şi le-
gămintele��, şi darea legii*�, şi
slujbaj�*, şi promisiunile**�, ai
cărora sunt părinţii* şi din**
care, după carne, este Hristosul,
care� este mai presus de toate,
Dumnezeuk binecuvântat pentru
totdeauna! Amin.

Totuşi, aceasta nu* este ca şi
cum Cuvântul lui Dumnezeu a fost
fără puterel; pentru că nu** toţi
cei din Israel sunt Israel; nici* nu
sunt toţi copii, pentru că sunt să-
mânţa lui Avraam; ci: �În Isaac**
ţi se va numi sămânţa�. Adică nu
copiii cărnii sunt copii ai lui
Dumnezeu, ci copiii* promisiunii
sunt socotiţi ca sămânţă. Pentru că
acesta este cuvânt de promisiune:
�Pe vremea aceasta* voi veni şi
Sara va avea un fiu�. Şi nu numai
atât, ci şi Rebecăi*, fiind însărci-
nată de la unul singur, de la Isaac,
tatăl nostru, copiii, în adevăr,
nefiind încă născuţi şi nefăcând
ceva bine sau rău (ca planul lui
Dumnezeu, potrivit alegerii, să
rămână nu din fapte, ci de la*
Cel care cheamă), i s-a spus: �Cel*
mai mare va fi rob celui mai mic�;
după cum este scris: �Pe Iacov*

**Zah.12.10.
Ef. 6.18.
*1 Cr. 28.9.
Ps. 7.9.
Pr. 17.3.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Fap. 1.24.
1 Tes. 2.4.
Apoc. 2.23.
**1Ioan 5.14
*Cap. 9.11;
9.23,24.
2 Tim. 1.9.
*Ex.33.12,17
Ps. 1.6.
Ier. 1.5.
Mt. 7.23.
Cap. 11.2.
2 Tim. 2.19.
1 Pet. 1.2.
**Ef. 1.5,11.
�Ioan 17.22.
2 Cor. 3.18.
Filip. 3.21.
1 Ioan 3.2.
��Col. 1.15;
1.18.
Ev. 1.6.
Apoc. 1.5.
*Cap. 1.6;
9.24.
Ef. 4.4.
Ev. 9.15.
1 Pet. 2.9.
**1 Cor.6.11.
�Ioan 17.22.
Ef. 2.6.

*Cap. 5.6,10.
**Cap. 4.25.
*Is. 50.8,9.
Apoc.12.10,11
*Iov 34.29.
**Mc. 16.19.
Col. 3.1.
Ev. 1.3; 8.1;
12.2.
1 Pet. 3.22.
�Ev. 7.25;
9.24.
1 Ioan 2.1.

*Ps. 44.22.
1 Cor. 15.30;
15.31.
2 Cor. 4.11.
*1Cor.15.57.
2 Cor. 2.14.
1 Ioan 4.4;
5.4,5.
Apoc. 12.11.
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*Ef. 1.21;
6.12.
Col. 1.16;
2.18.
1 Pet. 3.22.

*Cap. 1.9.
2 Cor. 1.23;
11.31; 12.19.
Gal. 1.20.
Filip. 1.8.
1 Tim. 2.7.
*Cap. 10.1.
*Ex. 32.32.
*Deut. 7.6.
**Ex. 4.22.
Deut. 14.1.
Ier. 31.9.
�1 Sam.4.21.
1 Împ. 8.11.
Ps. 63.2;
78.61.
��Fap. 3.25.
Ev. 8.8-10.
*�Ps.147.19.
�*Ev. 9.1.
**�Fap.13.32
Cap. 3.2.
Ef. 2.12.
*Deut.10.15.
Cap. 11.28.
**Lc. 3.23.
Cap. 1.3.
�Ier. 23.6.
Ioan 1.1.
Fap. 20.28.
Ev. 1.8.
1 Ioan 5.20.
*Num.23.19.
Cap. 3.3.
**Ioan 8.39.
Cap.2.28,29;
4.12,16.
Gal. 6.16.
*Gal. 4.23.
**Gen.21.12.
Ev. 11.18.
*Gal. 4.28.
*Gen. 18.10;
18.14.
*Gen. 25.21.
*Cap. 4.17.

*Gen. 25.23.

*Deut.21.15.
Pr. 13.24.
Mal. 1.2,3.
Mt. 10.37.
Lc. 14.26.
Ioan 12.25.
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a Unele ms. ad. �pentru noi�    b Înclinaţia, tendinţa    c Sau �i-a predestinat�    d Cel care are întâietate
e Unele ms. omit    f Unele ms. schimbă ordinea: �nici puteri, nici cele prezente, nici cele viitoare�    g Lit.
�Spun adevăr�    h Lit. nearticulat    i Blestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu    j Divină    k Sau
�este Dumnezeu peste toate�    l Lit. �a căzut�
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l-am iubit, iar pe Esau l-am urât�.
Deci ce vom spune? Este*

nedreptate la Dumnezeu? Nici-
decum! Pentru că El spune lui
Moise: �Mă voi* îndura de cine
Mă îndur; şi voi avea milă de cine
am milă�. Aşadar, nu este de la
cine vrea, nici de la cine aleargă,
ci de la Dumnezeu, care Se
îndură. Pentru că Scriptura* spune
lui Faraon: �Tocmai pentru a-
ceasta** te-am ridicata , ca să arăt
în tine puterea Mea şi pentru
ca Numele Meu să fie vestit peb

tot pământul�. Astfel deci, El Se
îndură de cine vrea şi împietreşte
pe cine vrea.

Atunci îmi vei zice: �De ce mai
găseşte vină? Pentru că* cine
rezistă  voii Sale?� Dar, mai degra-
bă, cine eşti tu, omule, care răs-
punzi împotriva lui Dumnezeu? Va*
spune lucrul întocmit Celui care
l-a întocmit: �Pentru ce m-ai făcut
astfel?� Sau nu are olarul* autori-
tate asupra lutului, să facă din a-
ceeaşi frământătură un** vas spre
onoare şi altul spre dezonoare?
Şi ce să spunem dacă Dumne-
zeu, voind să-Şi arate mânia şi
să-Şi descopere puterea, a îngă-
duit cu multă îndelungă-răbdare
nişte vase* ale mâniei, pregătite**
pentru distrugere; � şi ca să desco-
pere bogăţiile* gloriei Sale peste
nişte vase ale îndurării, pe care
le pregătise** dinainte pentru glo-
rie, pe noi, pe care ne-a şi chemat,
nu* numai dintre iudei, ci şi dintre
naţiuni? După cum spune şi în
Osea: �Pe* «Nu-i poporul Meu»
îl voi numi «Popor al Meu»; şi
pe «Nu e preaiubită», «Preaiubită».
Şi* va fi: În locul unde li s-a spus:
«Voi nu sunteţi poporul Meu»,
acolo vor fi numiţi fii ai Dum-
nezeului celui viu�. Iar Isaia strigă
despre Israel: �Chiar* dacă nu-

mărul fiilor lui Israel ar fi ca
nisipul mării, rămăşiţa** va fi
mântuită. Pentru că El duce cu-
vântul la bun sfârşit* şi îl grăbeş-
te în dreptate, deoarecec Domnul
va împlini în grabă cuvântul pe
pământ�. Şi, după cum a spus Isaia
mai înainte: �Dacă* nu ne-ar fi lăsat
Domnul oştirilor o sămânţă, am fi
ajuns ca** Sodoma şi ne-am fi
asemănat cu Gomora�.

Deci ce vom spune? Că na-
ţiunile* care nu umblau după
dreptate au obţinut dreptate, dar o
dreptate care** este din credinţă;
iar Israel, umblând* după o lege
a dreptăţii, n-a** ajuns la acea
leged. De ce? Pentru că nu era din
credinţă, ci ca din faptee. fEi s-au*
împiedicat de piatra de poticnire,
după cum este scris: �Iată*, pun
în Sion o piatră de poticnire şi o
stâncă de cădere; şi cine** crede
în El nu va fi dat de ruşine�.

Fraţilor, plăcerea inimii mele
şi cererea mea către Dumnezeu
pentru eig este spre mântuire.
Pentru că le mărturisesc că* au
râvnă pentru Dumnezeu, dar nu
potrivit cunoştinţeih. Pentru că,
necunoscând dreptatea lui Dum-
nezeu* şi căutând să-şi stabileas-
că propria** lor dreptatei, nu s-au
supus dreptăţii lui Dumnezeu.
Pentru că Hristos* este sfârşitj al
legii, spre dreptate, pentru oricine
crede.

Pentru că Moise scrie despre
dreptatea care este din lege:
�Omul* care practică acestea va
trăi prin elek�. Dar dreptatea care
este din credinţă vorbeşte astfel:
�Nu* spune în inima ta: �Cine se
va sui în cer?�, adică să-L coboare
pe Hristos. Sau: �Cine va coborî în
Adânc?�, adică să-L ridice pe Hris-
tos dintre morţi. Dar ce spune ea?
�Cuvântul este aproape* de tine,
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*Deut. 32.4.
2 Cr. 19.7.
Iov 8.3;
34.10.
Ps. 92.15.
*Ex. 33.19.

*Gal. 3.8,22.
**Ex. 9.16.

*2 Cr. 20.6.
Iov 9.12;
23.13.
Dan. 4.35.
*Is. 29.16;
45.7; 64.8.

*Pr. 16.4.
Ier. 18.6.
**2Tim.2.20.

*1 Tes. 5.9.
**1 Pet. 2.8.
Iuda 4.

*Cap. 2.4.
Ef. 1.7.
Col. 1.27.
**Cap.8.28-30

*Cap. 3.29.

*Osea 2.23.
1 Pet. 2.10.

*Osea 1.10.

*Is. 10.22,23
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**Cap. 11.5.

*Is. 28.21;
28.22.

*Is. 1.9.
Plân. 3.22.
**Is. 13.19.
Ier. 50.40.

*Cap. 4.11;
10.20.
**Cap. 1.17.

*Cap. 10.2;
11.7.
**Gal. 5.4.
*Lc. 2.34.
1 Cor. 1.23.

*Ps. 118.22.
Is. 8.14;
28.16.
Mt. 21.42.
1 Pet. 2.6-8.
**Cap.10.11.

*Fap. 21.20;
22.3.
Gal. 1.14;
4.17.
Cap. 9.31.
*Cap. 1.17;
9.30.
**Filip. 3.9.

*Mt. 5.17.
Gal. 3.24.

*Lev. 18.5.
Neem. 9.29.
Ezec. 20.11;
20.13,21.
Gal. 3.12.
*Deut.30.12;
30.13.

*Deut.30.14.

a Lit. �te-am ridicat dintre oameni�    b Lit. �în�    c Unele ms. omit �îl grăbeşte în dreptate, deoarece�
d Unele ms. �o lege a dreptăţii�    e Unele ms. ad. �ale legii�    f Unele ms. ad. �Pentru că�
g Unele ms. �Israel�     h Cunoştinţă deplină    i Unele ms. omit    j  Sau �scop final�    k Unele ms. �prin
ea�
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10 Necredinţa
lui Israel
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în gura ta şi în inima ta�: acesta
este cuvântul credinţei, pe care-l
predicăm: că, dacă* vei mărturisi
cu gura ta pe Isus ca Domna şi vei
crede în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat dintre morţi, vei fi mân-
tuit. Deoarece cu inima se crede
spre dreptate şi cu gura se măr-
turiseşte spre mântuire, pentru că
Scriptura spune: �Oricine* crede
în El nu va fi dat de ruşine�. Pen-
tru că nu* este deosebire între
iudeu şi grec; pentru că acelaşi**
Domn al tuturor este� bogat
faţă de toţi care-L cheamă. Pen-
tru că* �oricine va chema Nume-
le** Domnului va fi mântuit�. Deci
cum vor chema pe Acela în care
n-au crezut? şi cum vor crede în
Acela despre care n-au auzit? şi
cum vor auzi fără cineva care să
predice? şi cum vor predica dacă
nu vor fi trimişi? După cum este
scris: �Ce* frumoase sunt picioa-
rele celor care vestesc Evanghelia
păciib, ale celor care vestesc
Evanghelia lucrurilor bune!� Dar
nu* toţi au ascultat de Evanghe-
lie. Pentru că Isaia spune: �Doam-
ne**, cine a crezut cele auzite de
la noi?� Astfel credinţa este din
auzire, iar auzirea, prin Cuvântul
lui Dumnezeuc. Dar eu spun:
�Oare n-au auzit?� Da, desigur.
�Glasul lor a ieşit pe* tot pămân-
tul şi** cuvintele lor până la mar-
ginile pământului locuit�. Dar eu
spun: �N-a cunoscut Israel?� În-
tâi, Moise spune: �Eu vă* voi pro-
voca la gelozie prin aceia care nu
sunt o naţiune; vă voi întărâta
printr-o naţiune** fără pricepere�.
Iar Isaia îndrăzneşte şi spune:
�Am fost* găsit de cei care nu Mă
căutau, M-am arătat celor care nu
se interesau de Mine�. Dar lui Is-
rael îi zice: �Toată* ziua Mi-am în-
tins mâinile către un popor neas-
cultător şi împotrivitor cu vorba�.

Spun deci: A lepădat Dum-
nezeu pe poporul Său? Nici-
decum! Pentru că şi* eu sunt is-
raelit, din sămânţa lui Avraam,
din seminţia lui Beniamin. Dum-
nezeu* n-a lepădat pe poporul
Său, pe care l-a** cunoscut dina-
inte. Nu ştiţi ce spune Scriptura
despre Ilie? Cum se roagă lui
Dumnezeu împotriva lui Israeld:
�Doamne*, au omorât pe profeţii
Tăi, eau surpat altarele Tale; şi eu
am rămas singur şi-mi vorf viaţa!�
Dar ce-i spune răspunsul divin?
�Mi-am* păstrat şapte mii de băr-
baţi care nu şi-au plecat genun-
chiul înaintea lui Baal�. Astfel
deci*, şi în timpul de acum este o
rămăşiţă potrivit unei alegeri a
harului. Iar dacă* este prin har,
nu mai este din fapte; altfel, harul
nu mai este harg.

Ce este deci? Ceea ce caută
Israel*, nu a obţinut; iar cei a-
leşih au obţinut, şi ceilalţi au fost
împietriţi, după cum este scris:
�Dumnezeu* le-a dat un duh de
adormire, ochi** ca să nu vadă
şi urechi ca să nu audă, până în
ziua aceasta�. Şi David spune:
�Masa lor să* le fie ca o cursă şi
ca o capcană şi ca un prilej de
poticnire şi ca o răsplată pentru
ei; să* li se întunece ochii, ca să
nu vadă; şi îndoaie-le spatele
întotdeauna!�

Spun deci: s-au poticnit ei ca
să cadă? Nicidecum! Ci, prin*
greşealai lor, a venit mântuire pen-
tru naţiuni, ca să-i provoace la ge-
lozie. Dacă însă greşeala lor este
o bogăţie a lumii şi paguba lor, o
bogăţie a naţiunilor, cu cât mai
mult este plinătatea lor? Pentru că
vouă vă vorbesc, naţiunilor: În-
trucât eu sunt* apostol al na-
ţiunilor, îmi glorific slujba mea;
poate, în vreun fel, îi voi provoca
la gelozie pe cei care sunt carnea

*Mt. 10.32.
Lc. 12.8.
Fap. 8.37.

*Is. 28.16;
49.23.
Ier. 17.7.
Cap. 9.33.
*Fap. 15.9.
Cap. 3.22.
Gal. 3.28.
**Fap. 10.36.
Cap. 3.29.
1 Tim. 2.5.
�Ef.1.7; 2.4,7
*Ioel 2.32.
Fap. 2.21.
**Fap. 9.14.

*Is. 52.7.
Naum 1.15.

*Cap. 3.3.
Ev. 4.2.
**Is. 53.1.
Ioan 12.38.

*Ps. 19.4.
Mt. 24.14;
28.19.
Mc. 16.15.
Col. 1.6,23.
**1Împ.18.10
Mt. 4.8.
*Deut. 32.21.
Cap. 11.11.
**Tit 3.3.

*Is. 65.1.
Cap. 9.30.

*Is. 65.2.
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*2 Cor.11.22
Filip. 3.5.

*1Sam.12.22
Ier. 31.37.
**Cap. 8.29.

*1Împ.19.10;
19.14.

*1Împ.19.18.

*Cap. 9.27.

*Deut. 9.4,5.
Cap. 4.4,5.
Gal. 5.4.

*Cap. 9.31;
10.9.

*Is. 29.10.
**Deut.29.4.
Is. 6.9.
Ier. 5.21.
Ezec. 12.2.
Mt. 13.14.
Ioan 12.40.
Fap.28.26,27
*Ps. 69.22.

*Ps. 69.23.

*Fap. 13.46;
18.6; 22.18;
22.21; 28.24;
28.28.
Cap. 10.19.

*Fap. 9.15;
13.2; 22.21.
Cap. 15.16.
Gal. 1.16;
2.2,7-9.
Ef. 3.8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.

a Sau �pe Domnul Isus�    b Unele ms. omit �celor care vestesc Evanghelia păcii�    c Unele ms. �Cuvântul
lui Hristos�    d Unele ms. ad. �spunând�    e  Unele ms. ad. �şi�    f Lit. �caută�    g Unele ms. ad. �dar, dacă
este din fapte, nu mai este har; altfel, fapta nu mai este faptă�    h Lit. �alegerea�    i Sau �alunecarea�
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11 Rămăşiţa
lui Israel

Mântuirea
lui Israel
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mea şi îi voi* salva pe unii dintre
ei. Pentru că, dacă lepădarea lor
este împăcare a lumii, ce va fi
primirea lor, decât viaţă dintre
morţi?

Iar dacă cel dintâi rod* este
sfânt, plămădeala de asemenea;
şi, dacă rădăcina este sfântă, ra-
murile de asemenea. Iar dacă
unele* dintre ramuri au fost rupte
şi tu**, fiind un măslin sălbatic,
ai fost altoit printre ele şi ai deve-
nit împreună-părtaş al rădăcinii şi
grăsimii măslinului, nu* te lăuda
faţă de ramuri; iar dacă te lauzi,
nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina pe
tine. Vei spune deci: �Au fost rup-
te ramurilea, ca să fiu altoit eu�.
Bine: au fost rupte prin necredinţa
lor, şi tu stai prin credinţă. Nu* te
îngâmfa, ci teme-te**: pentru că,
dacă Dumnezeu nu a cruţat ra-
murile fireşti, nu te va cruţa nici
pe tineb.

Priveşte deci la bunătatea şi la
asprimea lui Dumnezeu: asprime
peste cei care au căzut şi bunătate
a lui Dumnezeuc peste tine, dacă*
vei stărui în bunătate; altfel, şi**
tu vei fi tăiat. Şi ei, de asemenea,
dacă* nu vor stărui  în necredin-
ţă, vor fi altoiţi, pentru că Dum-
nezeu poated să-i altoiască din
nou. Fiindcă, dacă tu ai fost tă-
iat din măslinul sălbatic din fire
şi, împotriva firii, ai fost altoit
într-un măslin bun, cu cât mai
mult acestea, care sunt ramuri
fireşti, vor fi altoite în propriul
lor măslin? Pentru că nu doresc
să nu ştiţi, fraţilor, taina aceasta,
ca să nu fiţi înţelepţi* în voi
înşivă: pentru că lui Israel i s-a
făcut orbiree** în parte, până�
va intra plinătatea naţiunilor;

şi astfel, tot Israelul va fi mântuit,
după cum este scris: �Salvatorul
va veni* din Sion şif va îndepărta
neevlavia de la Iacov. Şi acesta*
este legământul din partea Mea
pentru ei, când voi înlătura pă-
catele lor�. În ce priveşte Evan-
ghelia, ei sunt vrăjmaşi, din cauza
voastră; dar, în ce priveşte ale-
gerea, sunt preaiubiţi*, datorită
părinţilor. Pentru că darurile de
har şi chemarea lui Dumnezeu
sunt* fără părere de rău. Pentru
că, după cum şif voi odinioară*
n-aţi crezutg în Dumnezeu, iar
acum, prin necredinţah acestora,
aţi primit îndurare, tot aşa şi
aceştia n-au crezuti acum în în-
durarea dată vouăj, ca să pri-
mească şi ei îndurare. Pentru că
Dumnezeu* i-a închis împreună
pe toţi în necredinţăk, ca să arate
îndurare tuturor.

O, adânc al bogăţiilor şi al
înţelepciunii şi al cunoştinţei lui
Dumnezeu!l Cât* de nepătrunsem

sunt judecăţile Lui şi de neînţe-
lese** căile Lui! Pentru că*
�cine a cunoscut gândul Domnu-
lui? sau cine** a fost sfătuitorul
Lui? sau cine* I-a dat Lui întâi,
şi să-i fie răsplătit?� Pentru că
din El* şi prin El şi pentru El
sunt toate lucrurile. A Lui** fie
gloria pentru totdeauna! Amin.

Vă îndemn* deci, fraţilor, prin
îndurările lui Dumnezeu, să**
aduceţi trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dum-
nezeu; aceasta este slujirea voas-
tră înţeleaptă. Şi* nu vă confor-
maţi veacului acestuia, ci fiţi
transformaţi**, prin înnoirea min-
ţiin, ca să deosebiţi� care este voia
lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

14

16

17

18

20

22

23

25

*1 Cor. 7.16;
9.22.
1 Tim. 4.16.
Iac. 5.20.

*Lev. 23.10.
Num.15.18-21

*Ier. 11.16.
**Fap. 2.39.
Ef. 2.12,13.

*1 Cor. 10.12
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a Unele ms. �ramuri�    b Unele ms. �nu cumva să nu te cruţe nici pe tine�
c Unele ms. omit �a lui Dumnezeu�    d Lit. �este puternic�    e Sau
�împietrire�    f Unele ms. omit    g Sau �n-aţi ascultat�    h Sau �prin
neascultarea�    i  Sau �n-au ascultat�    j Sau �îndurarea voastră�    k Sau �în
neascultare�    l Sau  �O, adânc al bogăţiilor lui Dumnezeu, şi al
înţelepciunii, şi al cunoştinţei!�    m Care nu pot fi cercetate    n Unele ms.
ad. �voastre�
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*Cap.1.5;15.15
1 Cor. 3.10;
15.10.
Gal. 2.9.
Ef. 3.2,7,8.
**Pr. 25.27.
Ecl. 7.16.
�1 Cor. 12.7.
Ef. 4.7.
*1Cor. 12.12.
Ef. 4.16.
*1Cor.10.17;
12.20,27.
Ef. 1.23; 4.25
*1 Cor. 12.4.
1 Pet.4.10,11
**Fap. 11.27.
1 Cor. 12.10;
12.28; 13.2;
14.1,6,29,31.
*Fap. 13.1.
Gal. 6.6.
Ef. 4.11.
1 Tim. 5.17.
*Fap. 15.32.
1 Cor. 14.3.
**Mt. 6.1-3.
�Fap. 20.28.
1 Tim. 5.17.
Ev. 13.7,24.
1 Pet. 5.2.
��2 Cor. 9.7.
*1 Tim. 1.5.
1 Pet. 1.22.
**Ps. 34.14;
36.4; 97.10.
Amos 5.15.
*Ev. 13.1.
1 Pet. 1.22;
2.17; 3.8.
2 Pet. 1.7.
**Filip. 2.3.
1 Pet. 5.5.
*Lc. 10.20.
Cap.5.2;15.13
Filip. 3.1; 4.4
1 Tes. 5.16.
Ev. 3.6.
1 Pet. 4.13.
**Lc. 21.19.
1 Tim. 6.11.
Ev.10.36;12.1
Iac. 1.4;  5.7.
1 Pet.2.19,20
�Lc. 18.1.
Fap.2.42;12.5
Ef. 6.18.
Col. 4.2.
1 Tes. 5.17.
*1 Cor. 16.1.
2 Cor. 9.1,12.
Ev.6.10;13.16
1 Ioan 3.17.
**1 Tim.3.2.
Tit 1.8.
Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.
*Mt. 5.44.
Lc.6.28;23.34
Fap. 7.60.
1 Cor. 4.12.
1Pet.2.23;3.9
*1 Cor.12.26
*Cap. 15.5.
1 Cor. 1.10.
Filip.2.2;3.16
1 Pet. 3.8.

şi desăvârşită. Pentru că, prin
harul* care mi-a fost dat, spun
fiecăruia care este între voi să**
nu aibă gânduri  înalte, peste ceea
ce trebuie să gândească, ci să gân-
dească aşa ca să fie cumpătata,
după cum Dumnezeu a împărţit
fiecăruia� o măsură de credinţă.
Pentru că, după cum* într-un trup
avem multe mădulare, iar mă-
dularele n-au toate aceeaşi funcţie,
aşa şi noi*, cei mulţi, suntem un
singur trup în Hristos, şi fiecare,
mădulare unii altora; dar având*
diferite daruri de har, după harul
care ne-a fost dat: fie profeţie**,
să profeţim potrivit măsurii de
credinţă; fie slujbă, să stăruim
în slujire; fie cel care* învaţă pe
alţii, în învăţătură; fie cel care*
îndeamnă, în îndemnare; cel ca-
re** împarte, în simplitateb; cel
care� conduce, cu sârguinţă; cel
care arată îndurare, cu�� bucurie.
Dragostea* să fie neprefăcută;
fie-vă** groază de rău, lipiţi-vă
de bine; în dragoste frăţească,
iubindu-vă cu* căldură unii pe
alţii; în onoare**, fiecare dând
întâietate altuia; în sârguinţă,
fără ezitare; în duh, fierbinţi, slu-
jind ca robi Domnului. În speran-
ţă, bucurându-vă*; în necaz, răb-
dând**; în rugăciune, stăruind�;
la nevoile sfinţilor, participând*;
urmărind** ospitalitatea. Binecu-
vântaţi* pe cei care vă persecută;
binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
Bucuraţi-vă* cu cei care se bu-
cură; cplângeţi cu cei care plâng.
Gândiţi* acelaşi lucru unii faţă
de alţii, nu** gândind la cele înalte,
ci însoţindu-vă cu cei smeriţid;
nu� fiţi înţelepţi în ochii voştri,
neîntorcând* nimănui rău pentru
rău; îngrijind** de ceea ce este
bine înaintea tuturor oamenilor;
dacă este posibil, atât cât depinde

de voi, trăind* în pace cu toţi oa-
menii; nu vă răzbunaţi* singuri,
preaiubiţilor, ci daţi loc mânieie,
pentru că este scris: � A  Mea este
răzbunarea**, Eu voi răsplăti�,
spune Domnul. �Deci, dacă* vrăj-
maşului tău îi este foame, dă-i să
mănânce; dacă îi este sete, dă-i să
bea; pentru că, făcând aceasta,
vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe
capul lui�. Nu fi învins de rău, ci
învinge răul prin bine.

Orice suflet să* fie supus au-
torităţilor care sunt mai presus de
el. Pentru că nu este autoritate
decât de la Dumnezeu; şi**
celef care există sunt rânduite de
Dumnezeu. De aceea, cine se
opune autorităţii se împotriveşte
rânduielii lui Dumnezeu; şi cei
care se împotrivesc îşi vor primi
judecata. Deoarece stăpânitorii nu
sunt de temut pentru o faptă bună,
ci pentru una reag. Doreşti deci să
nu te temi de autoritate? Practică*
binele şi vei avea laudă de la ea;
pentru că aceasta este un slujitor
al lui Dumnezeu pentru tine spre
bine. Dar, dacă practici răul, te-
mete, pentru că nu degeaba poartă
sabia; pentru că este un slujitor al
lui Dumnezeu, un răzbunător
spre mânie, celui care face răul.
De aceea trebuie* să fiţi supuşi nu
numai din cauza mânieih, ci** şi
datorită conştiinţei. Deoarece
pentru aceasta plătiţi şi taxe; pen-
tru că ei sunt slujitori ai lui Dum-
nezeu, ocupându-se neîncetat toc-
mai cu aceasta. Daţii* tuturor ce le
datoraţi: cui îi datoraţi taxă, taxă;
cui vamă, vamă; cui teamă, teamă;
cui onoare, onoare.

Să nu datoraţi nimănui nimic,
decât să vă iubiţi unii pe alţii; pen-
tru că, cine* iubeşte pe altul a împli-
nit legea. Pentru că: �Să nu* comiţi
adulter, să nu ucizi, să nu furi, j să
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 **Ps.131.1,2
Ier. 45.5.
�Pr.3.7;26.12
Is. 5.21.
Cap. 11.25.
*Pr. 20.22.
Mt. 5.39,44.
1 Tes. 5.15.
1 Pet. 3.9.
**2 Cor.8.21
*Mc. 9.50.
Ev. 12.14.
*Lev. 19.18.
Pr. 24.29.
**Deut.32.35
Ev. 10.30.
*Ex. 23.4,5.
Pr. 25.21,22.

*Tit 3.1.
1 Pet. 2.13.
**Pr. 8.15,16
Dan. 2.21;
4.32.
Ioan 19.11.

*1 Pet. 2.14;
3.13.

*Ecl. 8.2.
**1 Pet. 2.19

*Mt. 22.21.
Mc. 12.17.
Lc. 20.25.

*Vers. 10.
Gal. 5.14.
Col. 3.14.
1 Tim. 1.5.
Iac. 2.8.
*Ex. 20.13.
Deut. 5.17.
Mt. 19.18.

Iubirea
aproapelui

Supunerea
faţă de

autorităţi

a În gândire    b Sau �fără ezitare�, �cu dărnicie�    c Unele ms. ad. �şi�
d Sau �cu ceea ce este smerit�    e Mâniei Lui    f Unele ms. �autorităţile�
g Unele ms. �nu pentru fapte bune, ci rele�    h Pedepsei    i Unele ms. ad.
�deci�    j Unele ms. ad. �să nu mărturiseşti fals�
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nu pofteşti� şi orice altă poruncă ar
mai fi, este cuprinsă în acest cuvânt,
şi anume: �Iubeşte** pe aproapele
tău ca pe tine însuţi�. Dragostea nu
face rău aproapelui; dragostea* este
deci împlinireaa legii.
Şi aceasta, cunoscând timpul,

că este deja ceasul ca noi să ne*
trezim din somn, pentru că acum
mântuirea este mai aproape de noi
decât atunci când am crezut.
Noaptea este mult înaintată şi ziua
este aproape; să* lepădăm deci
faptele întunericului şi să**
îmbrăcăm armura luminii. Să*
umblăm cum se cuvine, ca în
timpul zilei, nu** în chefuri şi în
beţii, nu� în desfrâu şi în des-
trăbălare, nu�� în ceartă şi în in-
vidie. Ci îmbrăcaţi-vă* în Domnul
Isus Hristos şi nu purtaţi grijă**
de carne, ca să-i treziţi poftele.

Iar pe cel slab* în credinţă
primiţi-l, nu pentru hotărârea  în-
trebărilor îndoielnice. Unul este
convins că poate* să mănânce de
toate, însă cel slab mănâncă
verdeţuri. Cine mănâncă să nu
dispreţuiască pe cine nu mănâncă;
şi cine* nu mănâncă să nu judece
pe cine mănâncă, pentru că Dum-
nezeu l-a primit. Cine eşti tu*,
care judeci pe slujitorul altuia?
Pentru stăpânul lui stă în picioare
sau cade. Şi va sta, pentru că
Domnulb poatec să-l facă să stea.
Unul* considerăd o zi mai presus
decât alta; altul consideră fiecare
zi la fel. Fiecare să fie deplin
convins în mintea lui. Cine ţine o
zi, pentru Domnul o ţinee. Şif cine
mănâncă, pentru Domnul mă-
nâncă, pentru că  Îi mulţumeşte*
lui Dumnezeu. Şi cine nu mănâncă,
pentru Domnul nu mănâncă,
şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeug.
Pentru că nici unul* dintre noi nu

**Lev. 19.18
Mt. 22.39.
Mc. 12.31.

*Mt. 22.40.

*1 Cor.15.34
Ef. 5.14.
1 Tes. 5.5,6.
*Ef. 5.11.
Col. 3.8.
**Ef. 6.13.
1 Tes. 5.8.
*Filip. 4.8.
1 Tes. 4.12.
1 Pet. 2.12.
**Pr. 23.20.
Lc. 21.34.
1 Pet. 4.3.
�1 Cor. 6.9.
Ef. 5.5.
��Iac. 3.14.
*Gal. 3.27.
Ef. 4.24.
Col. 3.10.
**Gal. 5.16.
1 Pet. 2.11.

*Cap. 15.1,7.
1 Cor. 8.9;
8.11; 9.22.
*Vers. 14.
1 Cor. 10.25.
1 Tim. 4.4.
Tit 1.15.
*Col. 2.16.

*Iac. 4.12.

*Gal. 4.10.

*1Cor. 10.31
1 Tim. 4.3.

*1 Cor. 6.19;
6.20.
Gal. 2.20.
1 Tes. 5.10.
1 Pet. 4.2.

*2 Cor. 5.15.
**Fap. 10.36

*Mt. 25.31;
25.32.
Fap. 10.42;
17.31.
2 Cor. 5.10.
Iuda 14,15.

*Is. 45.23.
Filip. 2.10.

*Mt. 12.36.
Gal. 6.5.
1 Pet. 4.5.

*1 Cor. 8.9;
8.13; 10.32.

*Fap. 10.15.
Vers. 2,20.
**1 Cor.8.7;
8.10.

*1 Cor. 8.11.

*Cap. 12.17.

*1 Cor. 8.8.

*2 Cor. 8.21.

*Ps. 34.14.
Cap. 12.18.
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trăieşte pentru sine şi nici unul nu
moare pentru sine. Pentru că, şi
dacă trăim, pentru Domnul trăim;
şi dacă murim, pentru Domnul
murim: deci, şi dacă trăim, şi dacă
murim, noi suntem ai Domnului.
Pentru că Hristos* pentru aceasta
a hmurit şi a înviati, ca să aibă
stăpânire** şi peste morţi şi peste
vii. Dar tu, de ce-l judeci pe fratele
tău? Sau, de asemenea, tu de ce-l
dispreţuieşti pe fratele tău? Pen-
tru că toţi* ne vom înfăţişa înain-
tea scaunului de judecată al lui
Dumnezeuj. Pentru că este scris:
�«Viu* sunt Eu», spune Domnul,
«că orice genunchi se va pleca
înaintea Mea şi orice limbă Îl va
mărturisi pe Dumnezeu»�. Astfel
deci fiecare* dintre noi va da
socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm
deci unii pe alţii; ci mai bine ju-
decaţi aceasta, să* nu puneţi îna-
intea fratelui vostru o piatră de
poticnire sau un prilej de cădere.
Ştiu şi sunt convins în Domnul
Isus că* nimic nu este necurat în
sine; numai pentru acela** care
socoteşte ceva ca fiind necurat,
pentru acela este necurat. Pentru
căk, dacă din cauza mâncării,
fratele tău se întristează, nu mai
umbli potrivit dragostei. Nu*
nimici, prin mâncarea ta, pe acela
pentru care a murit Hristos!
Deci binele vostru să nu* fie
vorbit de răul. Pentru că* Împă-
răţia lui Dumnezeu nu este mân-
care şi băutură, ci dreptate şi
pace şi bucurie în Duhulm Sfânt.
Pentru că cine slujeşte ca rob lui
Hristosn, în aceastao este plăcut*
lui Dumnezeu şi aprobat de oa-
meni.

Astfel deci*, să urmărim
cele ale păcii şi cele ale zidirii

a Sau �plinătatea�    b Unele ms. �Dumnezeu�    c Lit. �este puternic�    d Lit. �preţuieşte�    e Unele ms.
ad. �şi cine nu ţine ziua, pentru Domnul n-o ţine�    f Unele ms. omit    g Unele ms. omit ultima frază a
vers.6    h Unele ms. ad. �şi�    i Unele ms. �a murit şi a înviat şi a trăit din nou�; alte ms. �a murit şi a trăit�
j Unele ms. �al lui Hristos�    k Unele ms. �Dar�    l Lit. �hulit�    m Lit. nearticulat    n Unele ms.
�Hristosului�   o Unele ms. �în acestea�

13:10

Îngăduinţa
creştină 14

Veghere şi
curăţie
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unuia** de către altul. Nu dărâma
lucrarea lui Dumnezeu din cauza*
mâncării. Toate** lucrurile, în
adevăr,  sunt curate. Dar� este rău
pentru omul care mănâncă poticnin-
du-se. Bine este să nu mănânci
carne*, nici să bei vin, nici să faci
ceva dea care fratele tău se împie-
dică, sau se poticneşte, sau în care
el este slab. Ai tu credinţă? Să ai
pentru tine însuţi, înaintea lui Dum-
nezeu. Ferice* de cine nu se judecă
pe sine însuşi în ceea ce aprobă.
Dar cine se îndoieşteb, dacă mă-
nâncă, este condamnat, pentru că
nu este din credinţă. Iar orice nu
este din credinţă este păcat.c

Iar noi*, cei tari, suntem datori
să purtăm slăbiciunile** celor
fără putere şi să nu ne plăcem
nouă înşine. dFiecare* dintre noi
să placă aproapelui său spre bine,
pentru zidire**. Pentru că* şi
Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi,
ci după cum este scris: �In-
sultele** celor care Te insultă pe
Tine au căzut asupra Mea�. Deoa-
rece toate câte au fost* scrise mai
înainte au fost scrisee spre învăţă-
tura noastră, pentru ca, prin răbda-
rea şi prinf încurajarea Scripturi-
lor, să avem speranţă. Iar Dumne-
zeul* răbdării şi al mângâierii să
vă dea aceeaşi gândire unii faţă
de alţii, potrivit lui Hristos Isus,
pentru ca, într-un gând*, cu o gură,
să-L glorificaţi pe Dumnezeul şi
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
Aşadar, primiţi-vă* unii pe alţii
cum** v-a primit şi pe voig Hris-
tos, spre gloria lui Dumnezeu.

Pentru căh eu spun că Isus
Hristosi* a devenit un slujitor al
circumciziei pentru adevărul lui
Dumnezeu, ca să** întărească pro-
misiunile părinţilor; şi ca naţiu-
nile să-L glorifice pe Dumnezeu

pentru* îndurare, după cum este
scris: �De aceea** Te voi măr-
turisi între naţiuni şi voi cânta
psalmi Numelui Tău�. Şi spune din
nou: �Veseliţi-vă*, naţiuni, cu
poporul Său!� Şi din nou: �Lău-
daţi* pe Domnul, toate naţiunile,
şi să-L laude toate popoarele!�
Şi din nou Isaia spune: �Va* fi
Rădăcina lui Iese şi Cel care Se
ridică să conducă naţiunile: în El
vor spera naţiunile�. Şi Dum-
nezeul speranţei să vă umple cu
toată bucuria* şi pacea, în cre-
dinţăj, ca să prisosiţi în speranţă,
în puterea Duhului Sfânt.

Dar sunt* convins, fraţii mei,
şi eu însumi cu privire la voi, că
şi voi sunteţi plini** de bunătate,
umpluţi cu toată cunoştinţa, capa-
bili să vă şi îndemnaţi unii pe
alţii. Dar, în parte, v-am scris mai
cu îndrăzneală, fraţilorf, ca să vă
aduc aminte, datorită harului*
care mi-a fost dat de Dumnezeu,
ca să* fiu slujitor al lui Hristos
Isusk pentru naţiuni, împlinind
preoţia în  Evanghelia lui Dumne-
zeu, pentru ca jertfa** naţiuni-
lor să fie bine primită, fiind sfin-
ţită prin Duhull Sfânt. Am deci cu
ce mă lăuda în* Hristos Isus, în
cele privitoare la Dumnezeu.

Pentru că nu voi îndrăzni să
vorbesc despre ceva ce* n-a lucrat
Hristos prin mine, spre** ascul-
tarea naţiunilor, prin cuvânt şi
faptă, în* puterea semnelor şi a
minunilor, în puterea Duhului lui
Dumnezeum; astfel că de la Ieru-
salim şi în jur, până în Iliria, am
predicat din plin Evanghelia lui
Hristos; şi astfel am căutat să
vestesc Evanghelia nu unde era
cunoscutn Hristos, ca* să nu zi-
desc pe temelia altuia, ci, după
cum este scris: �Aceia cărora* nu
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Gal. 2.7-9.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
**Is. 66.20.
Filip. 2.17.

*Ev. 5.1.

*Fap. 21.19.
Gal. 2.8.
**Cap. 1.5;
16.26.

*Fap. 19.11.
2 Cor. 12.12.

*2Cor.10.13;
10.15,16.

*Is. 52.15.

a Lit. �în�    b Lit. �face deosebire�    c Unele ms. pun aici versetele 25-27 din cap. 16; alte ms. le pun în
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li s-a spus despre El vor vedea
şi cei care n-au auzit vor înţe-
lege�. De aceea am* şi fost dese-
ori împiedicat să vin la voi. Dar
acum, nemaiavând loc în aceste
ţinuturi şi* având de mulţi ani o
mare dorinţă să vin la voi, când
ar fi să merg în Spania, voi veni
la voia; pentru că sper să vă văd
în trecere şi* să mă conduceţi în-
tr-acolo, după ce mai întâi mă
voi  bucura puţin de voi; dar acum
mă duc* la Ierusalim, slujind
sfinţilor; pentru că Macedonia şi
Ahaia au* binevoit să facă o
contribuţieb pentru cei săraci din-
tre sfinţii care sunt în Ierusalim.
Pentru că au binevoit şi le sunt
datoare; pentru că, dacă* naţiunile
au avut parte de cele spirituale ale
lor, sunt** şi ele datoare să le
slujească în cele pământeştic.
Deci, după ce voi sfârşi aceasta
şi după ce le voi pecetluid acest
rod*, voi porni spre Spania, tre-
când pe la voi. Şi ştiu* că, ve-
nind la voi, voi veni în plinătatea
binecuvântăriie lui Hristos. Dar vă
îndemn, fraţilor, prin Domnul nos-
tru Isus Hristos şi prin* dragostea
Duhului, să** luptaţi împreună cu
mine în rugăciunile voastre pen-
tru mine către Dumnezeu, ca* să
fiu scăpat de cei din Iudeea care
nu credf şi ca slujba** mea, care
este pentru Ierusalim, să fie bine
primită de sfinţi; ca să vin la
voi cu bucurie, prin voia* lui
Dumnezeu, şi să** mă înviorez
împreună cu voi. Şi Dumnezeul*
păcii fie cu voi toţi! Amin.
Şi vă recomand pe Fivi, sora

noastră, care este slujitoare a
adunării din Chencrea*, ca s-o*
primiţi în Domnul, într-un mod
vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în
orice lucru în care ar avea ne-
voie de voi; pentru că şi ea a fost

un ajutor multora şi mie însumi.
Salutaţi pe Priscag* şi pe Acuila,
împreună-lucrătorii mei în Hristos
Isus (care, pentru viaţa mea, şi-au
push capuli; cărora le mulţumesc
nu numai eu, ci şi toate adunările
naţiunilor), precum şi adunarea*
din casa lor. Salutaţi pe Epenet,
preaiubitul meu, care este cel din-
tâi rod** al Asieij pentru Hristos.
Salutaţi pe Maria, care s-a ostenit
mult pentru voik. Salutaţi pe An-
dronic şi pe Iunia, rudele mele şi
împreună-întemniţaţi cu mine, care
sunt vestiţi între apostoli, care au*
şi fost în Hristos mai înainte de
mine. Salutaţi pe Ampliat, preaiu-
bitul meu în Domnul. Salutaţi pe
Urban, împreună-lucrătorul nostru
în Hristos, şi pe Stache, preaiubitul
meu. Salutaţi pe Apele, cel încer-
catl în Hristos. Salutaţi pe cei dintre
ai lui Aristobul. Salutaţi pe Iero-
dion, ruda mea. Salutaţi pe cei ai
lui Narcis, care sunt în Domnul.
Salutaţi pe Trifena şi pe Trifosa,
care se ostenesc în Domnul. Salu-
taţi pe  Persida, preaiubita, care s-a
ostenit mult în Domnul. Salutaţi
pe Ruf, cel ales* în Domnul, şi
pe mama lui şi a mea. Salutaţi pe
Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe
Patroba, pe Herma şi pe fraţii care
sunt împreună cu ei. Salutaţi pe
Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe
sora lui şi pe Olimpa şi pe toţi
sfinţii care sunt împreună cu ei.
Salutaţi-vă* unii pe alţii cu o să-
rutare sfântă. Toatem adunările
lui Hristos vă salută.

Dar vă îndemn, fraţilor, să luaţi
seaman la cei care* fac dezbinări
şi prilejuri de poticnire împotriva
învăţăturii pe care aţi primit-o; şi
depărtaţi-vă** de ei. Pentru că unii
ca aceştia nu slujesco Domnului
nostrup Hristos, ci pântecelui* lor;
şi, prin** cuvinte dulci şi vorbiri

*Cap. 1.13.
1 Tes.2.17,18
*Fap. 19.21.
Cap. 1.11.
Vers. 32.

*Fap. 15.3.

*Fap. 19.21;
20.22; 24.17.

*1 Cor. 16.1;
16.2.
2 Cor. 8.1.

*2 Cor. 9.2;
9.12.
Cap. 11.17.
**1 Cor. 9.14
Gal. 6.6.

*Filip. 4.17.

*Cap. 1.11.

*Filip. 2.1.
**2 Cor. 1.11
Col. 4.12.
*2 Tes. 3.2.
**2 Cor. 8.4.
*Cap. 1.10.
Fap. 18.21.
1 Cor. 4.19.
Iac. 4.15.
**1Cor.16.18
2 Cor. 7.13.
2 Tim. 1.16.
Filim. 7,20.
*Cap. 16.20.
1 Cor. 14.33.
2 Cor. 13.11.
Filip. 4.9.
1 Tes. 5.23.
2 Tes. 3.16.
Ev. 13.20.

*Fap. 18.18.
*Filip. 2.29.
3 Ioan 5,6.
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18.18,26.
2 Tim. 4.19.
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Col. 4.15.
Filim. 2.
**1Cor.16.15

*Gal. 1.22.

*2 Ioan 1.

*1Cor. 16.20
2 Cor. 13.12.
1 Tes. 5.26.
1 Pet. 5.14.
*Fap. 15.1;
15.5,24.
1 Tim. 6.3.
**1 Cor. 5.9;
5.11.
2 Tes. 3.6,14
2 Tim. 3.5.
Tit 3.10.
2 Ioan 10.
*Filip. 3.19.
1 Tim. 6.5.
**Col. 2.4.
2 Tim. 3.6.
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2 Pet. 2.3.
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a Unele ms. omit. �voi veni la voi�    b De ajutoare    c Lit. �carnale�    d Le voi încredinţa    e Unele ms. ad.
�Evangheliei�    f Lit. �nu ascultă�    g Unele ms. �Priscila�    h Sau �riscat�    i Lit. �gâtul�    j Unele ms.
�Ahaiei�    k Unele ms. �noi�    l Sau �aprobat�    m Unele ms. omit    n Sau �să aveţi ochiul�    o Slujire de
rob    p Unele ms. ad. �Isus�

16Saluturi
pentru sfinţi
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frumoase, amăgesc inimile celor
fără răutate. Pentru că vestea
despre ascultarea* voastră a ajuns
la toţi. Mă bucur deci de voi,
dar doresc să fiţi înţelepţi** faţă
de bine şi simpli în ce priveşte răul.
Iar Dumnezeul* păcii va** zdrobi
în curând pe Satan sub picioarele
voastre. Harul� Domnului nostru
Isus Hristos fie cu voi. Amina.

Vă salută Timotei*, cel împre-
ună-lucrător cu mine, şi Luciu**,
şi Iason�, şi Sosipater��, rudele
mele.

Vă salut în Domnul eu, Terţiu,
care am scris epistola aceasta.
Vă salută Gaiu*, gazda mea şi a

întregii adunări. Vă salută Erast**,
administratorul cetăţii, şi fratele
Cuart. Harul Domnului nostru Isus
Hristos fie cu voi toţi. Amin.b

Iar Aceluia* care poate să vă
întărească, după** Evanghelia mea
şi predicarea lui Isus Hristos,
potrivit cu� descoperirea tainei
ţinute�� ascunsă timp de veacuri,
dar* arătată acum şi prin scrieri
profetice, potrivit poruncii eter-
nului Dumnezeu, făcută cunoscut
tuturor naţiunilor, spre ascul-
tarea** credinţei � singurului*
Dumnezeu înţelept, Lui fie glorie,
prin Isus Hristos, pentru tot-
deauna! Amin.

*Cap. 1.8.
**Mt. 10.16.
1 Cor. 14.20.

*Cap. 15.33.
**Gen. 3.15.
�1 Cor. 16.23
2 Cor. 13.14.
Filip. 4.23.
1 Tes. 5.28.
2 Tes. 3.18.
Apoc. 22.21.

*Fap. 16.1.
Filip. 2.19.
Col. 1.1.
1 Tes. 3.2.
1 Tim. 1.2.
Ev. 13.23.
**Fap. 13.1.
�Fap. 17.5.
��Fap. 20.4.
*1 Cor. 1.14.
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3.3.
Iuda 24.
**Cap.2.16.
�Ef. 1.9;
3.3-5.
Col. 1.27.
��1 Cor. 2.7.
Ef. 3.5,9.
Col. 1.26.
*2 Tim. 1.10
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Cap. 1.5;
15.18.
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a Unele ms. omit �Amin�; alte ms. omit �Harul Domnului nostru Isus Hristos
fie cu voi. Amin�    b Unele ms. omit versetul 24; alte ms. omit versetele 25-27
� vezi adn. de la 14.23.
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Pavel, apostol chemat* de
Isus Hristos prin** voia lui Dum-
nezeu, şi fratele Sosten�, către a-
dunarea lui Dumnezeu care este
în Corint, către cei* sfinţiţi** în
Hristos Isus, sfinţi chemaţia�, îm-
preună cu toţi cei care, în orice
loc, cheamă�� Numele Domnu-
lui*� nostru Isus Hristos, Domn
şi al lor şi�* al nostru: Har* vouă
şi pace de la Dumnezeu Tatăl
nostru şi de la Domnul Isus Hris-
tos!

Mulţumesc* Dumnezeului
meub întotdeauna cu privire la
voi, pentru harul lui Dumnezeu
care v-a fost dat în Hristos Isus;
pentru că în* toate aţi fost îmbo-
găţiţi în El, în orice cuvânt şi în
orice cunoştinţă  (după cum măr-
turia* lui Hristos a fost întărită
înc voi), astfel încât nu vă lipseşte
nici un dar al harului, aşteptând*
descoperirea Domnului nostru
Isus Hristos, care vă* va şi întări
până la sfârşit, ca** să fiţi de ne-
învinuit în ziua Domnului nostru
Isus Hristos. Credincios* este Dum-
nezeu, prin care aţi fost chemaţi
la comuniunea** cu Fiul Său
Isus Hristos, Domnul nostru.

Vă îndemnd dar, fraţilor, pen-
tru Numele Domnului nostru Isus
Hristos, să* vorbiţi toţi în acelaşi
fel şi să nu fie dezbinări între
voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în a-
celaşi gând şi în aceeaşi părere.
Pentru că mi s-a arătat despre voi,
fraţii mei, prin ai Cloei, că între
voi sunt certuri. Vorbesc dar de-
spre aceasta, că fiecare* dintre
voi zice: �Eu sunt al lui Pavel!�
�Şi eu, al lui Apolo!�** �Şi eu, al
lui Chifa!�� �Şi eu, al lui Hristos!�
Este Hristos* împărţit? Pavel a

fost răstignit pentru voi? Sau
pentru numele lui Pavel aţi fost
botezaţi? Mulţumesc lui Dum-
nezeu că n-am botezat pe nici
unul dintre voi, afară de Crisp*
şi de Gaiu**, pentru ca nimeni să
nu spună că am botezate pentru
numele meu. Da, am botezat şi
casa lui Ştefana*; încolo, nu ştiu
dacă am mai botezat pe altcineva.

Pentru că Hristos nu m-a tri-
mis să botez, ci să vestesc Evan-
ghelia; nu* în înţelepciunea cu-
vântului, ca să nu fie făcută
zadarnică crucea lui Hristos.
Deoarece cuvântul cruciif este
nebunie* pentru cei** care pier;
dar pentru noi, care� suntem
mântuiţi, este puterea�� lui Dum-
nezeu. Pentru că este scris: �Voi
nimici* înţelepciunea înţelepţilor
şi voi înlătura priceperea celor
pricepuţi�. Unde* este înţeleptul?
Unde este cărturarul? Unde este
certăreţul veacului acestuia?
N-a** făcut Dumnezeu nebună în-
ţelepciunea lumii acesteiab? Pen-
tru că*, întrucât, în înţelepciunea
lui Dumnezeu, lumea prin înţelep-
ciune nu L-a cunoscut pe Dumne-
zeu, Dumnezeu a binevoit, prin
nebunia predicăriig, să-i mântu-
iască pe cei care cred. Pentru că iu-
deii*, în adevăr, cer semneh şi gre-
cii caută înţelepciune, dar noi
Îl predicăm pe Hristos răstignit:
pentru iudei*, poticnire; şi pentru
naţiunii, nebunie; dar pentru cei
chemaţi, şi iudei şi greci, Hristos
este puterea* lui Dumnezeu şi în-
ţelepciunea** lui Dumnezeu. Pen-
tru că nebunia lui Dumnezeu este
mai înţeleaptă decât oamenii şi slă-
biciunea lui Dumnezeu este mai
puternică decât oamenii.  Pentru

EPISTOLA  ÎNTÂI  CĂTRE  CORINTENI
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că,  uitaţi-vă la chemarea voastră,
fraţilor: că nu* sunt mulţi înţelepţi
potrivit cărnii, nu mulţi puternici,
nu mulţi de neam ales. Dar Dum-
nezeu a ales lucrurile* nebune ale
lumii, ca să facă de ruşine pe cei
înţelepţi. Şi Dumnezeu a ales pe
cele slabe ale lumii, ca să facă
de ruşine pe cele tari; şi Dumne-
zeu a ales lucrurile de jos ale lumii
şi pe cele dispreţuite şia pe cele
care* nu sunt, ca** să desfiinţeze
pe cele care sunt; ca* nici o făp-
turăb să nu se laude înaintea lui
Dumnezeuc. Iar din El, voi sunteţi
în Hristos Isus, care a fost făcut
pentru noi înţelepciune* de la
Dumnezeu şi dreptate** şi sfin-
ţenied� şi răscumpărare��, pen-
tru ca, după cum este scris,
�Cine* se laudă să se laude în
Domnul�.
Şi eu, când am venit la voi,

fraţilor, n-am* venit cu superio-
ritatea cuvântului sau a înţe-
lepciunii, vestindu-vă mărturia**
lui Dumnezeu. Pentru că m-am
hotărât să nu ştiu între voi altceva
decât* pe Isus Hristos şi pe El
răstignit. Şi eu am* fost la voi
în** slăbiciune şi în teamă şi în
mare tremur; şi cuvântul meu şi
predicarea mea nu* stăteau în
cuvintele convingătoare ale înţe-
lepciuniie, ci** în dovada Duhului
şi a puterii, încât credinţa voastră
să nu fie în înţelepciunea oameni-
lor, ci în puterea* lui Dumnezeu.
Şi vorbim înţelepciune între

cei* desăvârşiţif; însă înţelep-
ciune** nu a veacului acestuia,
nici a stăpânitorilor veacului
acestuia, care� vor fi desfiinţaţi.
Ci vorbim înţelepciunea lui Dum-
nezeu care este în taină, ascunsă,
pe care* Dumnezeu a rânduit-o
mai înainteg de veacuri spre gloria
noastră: pe care* nici unul din

stăpânitorii acestui veac n-a cu-
noscut-o (pentru că, dacă** ar fi
cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit
pe Domnul gloriei). Dar, după
cum este scris: �Ceea* ce ochiul
nu a văzut şi urechea nu a auzit
şi la inima omului nu s-a suit este
ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru
aceia care-L iubesc�. Iar nouă
Dumnezeu ni* le-a descoperit prin
Duhul Săua, pentru că Duhul cer-
cetează toate, chiar adâncimile lui
Dumnezeu. Pentru că cine dintre
oameni ştie lucrurile omului, de-
cât* duhul omului, care este în
el? Astfel** şi lucrurile lui Dum-
nezeu, nimeni nu le cunoaşte,
decât Duhul lui Dumnezeu. Dar
noi am primit nu duhul lumii, ci
Duhul* care este de la Dumne-
zeu, ca să cunoaştem lucrurile
care ne-au fost dăruite de Dum-
nezeu: despre care şi vorbim,
nu în cuvinte învăţate prin înţe-
lepciune omenească, ci în cele în-
văţate prin Duhulh, explicând
cele spirituale prin mijloace spi-
rituale. Dar *omul naturali nu pri-
meşte lucrurile Duhului lui Dum-
nezeu, deoarece** sunt nebunie
pentru el; şi� nu le poate cunoaş-
te, pentru că ele se judecă spi-
ritual; dar cel spiritual* judecă
toate lucrurile şi el nu este jude-
cat de nimeni. Pentru că* �cine a
cunoscut gândul  Domnului, ca
să-I poată da învăţătură?� Noi**
însă avem gândul lui Hristos.
Şi eu, fraţilor, n-am putut să

vă vorbesc ca unora spirituali, ci
ca unora carnali, ca unor prunci*
în Hristos. V-am dat lapte* să beţi,
jnu hrană tare, pentru că** încă
n-o puteaţi primi, şi încă nici
acum nu puteţi, pentru că tot car-
nali sunteţi. Pentru că, atunci
când* între voi este invidie şi
ceartăk, nu sunteţi voi carnali şi
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*Ioan 7.48.

*Ps. 8.2.
Mt. 11.25.
Iac. 2.5.

*Rom. 4.17.
**Cap. 2.6.

*Rom.  3.27.
Ef. 2.9.

*Vers. 24.
**Ier. 23.5,6.
Rom. 4.25.
2 Cor. 5.21.
Filip. 3.9.
�Ioan  17.19.
��Ef. 1.7.

*Ier. 9.23,24.
2 Cor. 10.17.

*2Cor.10.10;
11.6.
**Cap. 1.6.
*Gal. 6.14.
Filip. 3.8.
*Fap. 18.1;
18.6,12.
**2 Cor. 4.7;
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11.30;12.5,9.
Gal. 4.13.
*2 Pet. 1.16.
**Rom.15.19
1 Tes. 1.5.
*2 Cor. 4.7;
6.7.
*Cap. 14.20.
Ef. 4.13.
Filip. 3.15.
Ev. 5.14.
**Cap. 3.19.
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Iac. 3.15.
�Cap. 1.28.
*Rom.16.25;
16.26.
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2 Tim. 1.9.
*Mt. 11.25.
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Fap. 13.27.
2 Cor. 3.14.
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**Lc. 23.34.
Ioan 16.3.
Fap. 3.17.

*Is. 64.4.

*Mt. 13.11;
16.17.
Ioan 14.26;
16.13.
1 Ioan 2.27.

*Pr. 20.27;
27.19.
Ier. 17.9.
**Rom.11.33;
11.34.

*Rom. 8.15.

*Mt. 16.23.
**Cap.1.18,23
�Rom. 8.5-7.
Iuda 19.

*Pr. 28.5.
1 Tes. 5.21.
1 Ioan 4.1.

*Iov 15.8.
Is. 40.13.
Ier. 23.18.
Rom. 11.34.
**Ioan 15.15

*Ev. 5.12,13.
*1 Pet.  2.2.
**Ioan 16.12

*Cap. 1.11;
11.18.
Gal. 5.20,21.
Iac. 3.16.

a Unele ms. omit     b Lit. �carne�     c Unele ms. �înaintea Lui�     d Sau �sfinţire�     e Unele ms. ad.
�omeneşti�     f Sau �maturi în credinţă�     g Sau �a predestinat-o�     h Lit. nearticulat; unele ms. ad.
�Sfânt�     i Sufletesc, omul animat numai de sufletul său creat, fără învăţătura şi puterea Duhului
Sfânt     j Unele ms. ad. �şi�     k Unele ms. ad. �şi neînţelegeri�
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Mărturia lui
Pavel la Corint

Lucrarea şi
responsabi-

litatea
lucrătorilor
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Nimeni* să nu se înşele pe sine
însuşi: dacă cineva dintre voi gân-
deşte că este înţelept în veacul
acesta, să se facă nebun, ca să fie
înţelept. Pentru că* înţelepciunea
lumii acesteia este nebunie îna-
intea lui Dumnezeu; pentru că
este scris: �Cel** care prinde pe
înţelepţi în viclenia lor�. Şi din
nou: �Domnul* cunoaşte gândurile
celor înţelepţi, că sunt deşarte�.
De aceea nimeni* să nu se laude
cui oameni, pentru că toate sunt
ale voastre: fie Pavel, fie Apolo,
fie Chifa, fie lume, fie viaţă, fie
moarte, fie cele prezente, fie cele
viitoare, toate* sunt ale voastre; şi
voi, ai* lui Hristos, iar Hristos, al
lui Dumnezeu.

Aşa să ne socotească cinevaj:
ca slujitori* ai lui Hristos şi ca
administratori** ai tainelor lui
Dumnezeu. kÎn rest, se cerel admi-
nistratorilor ca fiecarem să fie gă-
sit credincios. Dar pentru mine
este ceva foarte neînsemnat să
fiu judecatn de voi sau de ju-
decatao omului. Ba încă nici
chiar eu nu mă judec. Pentru că
nu sunt conştient de nimic rău
despre mine însumi; însă* nu
prin aceasta sunt îndreptăţit:ci
Cel care mă judecă este Domnul.
Aşa că* nu judecaţi nimic înainte
de vreme, până va veni Domnul,
care** va şi aduce la lumină cele
ascunse ale întunericului şi va
arăta sfaturile inimilor; şi atunci�
fiecare îşi va avea lauda de la
Dumnezeu.

Iar acestea, fraţilor*, le-am
spus desprep mine şi Apolo, pen-
tru voi, ca** să învăţaţi în noi să
nu treceţi peste ceea ce este scris,
ca să� nu vă lăudaţi unul cu altulq

împotriva celuilalt. Pentru că cine
te face deosebit? Şi ce* lucru ai
tu, pe care să nu-l fi primit? Iar
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*Cap. 1.12.

*Cap. 4.1.
2 Cor. 3.3.
**Rom.12.3,6
1 Pet. 4.11.
*Fap. 18.4;
18.8,11.
Cap. 4.15;
9.1; 15.1.
2 Cor. 10.14;
10.15.
**Fap.18.24;
18.27; 19.1.
�Cap. 1.30;
15.10.
2 Cor. 3.5.
*2 Cor.12.11
Gal. 6.3.
*Ps. 62.12.
Rom. 2.6.
Gal. 6.4,5.
Apoc. 2.23;
22.12.
*Fap. 15.4.
2 Cor. 6.1.
**Ef. 2.20.
Col. 2.7.
Ev. 3.3,4.
1 Pet. 2.5.
*Rom. 1.5;
12.3.
**Rom.15.20
Apoc. 21.14.
�1 Pet. 4.11.
*Is. 28.16.
Mt. 16.18.
2 Cor. 11.4.
Gal. 1.7.
**Ef. 2.20.

*Cap. 4.5.
**Lc. 2.35.
�1 Pet. 1.7;
4.12.

*Iuda 23.

*Cap. 6.19.
2 Cor. 6.16.
Ef. 2.21,22.
Ev. 3.6.
1 Pet. 2.5.
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*Pr. 3.7.
Is. 5.21.

*Cap. 1.20;
2.6.
**Iov 5.13.

*Ps. 94.11.

*Cap. 1.12;
4.6.
Vers. 4-6.
*2Cor.4.5,15

*Rom. 14.8.
Cap. 11.3.
2 Cor. 10.7.
Gal. 3.29.

*Mt. 24.45.
2 Cor. 6.4.
Col. 1.25.
**Lc. 12.42.
Cap. 9.17.
Tit 1.7.
1 Pet. 4.10.

*Iov  9.2.
Ps. 130.3;
143.2.
Pr. 21.2.
Rom. 3.20;
4.2.

*Mt. 7.1.
Rom. 2.1,16;
14.4,10,13.
Apoc. 20.12.
**Cap. 3.13.
�Rom. 2.29.

*Ioan 1.12;
3.4.
**Rom. 12.3
�Cap. 3.21;
5.2,6.

*Ioan 3.27.
Iac. 1.17.
1 Pet. 4.10.

4 Lucrarea
apostolilor

3:4

a Unele ms. �carnali�    b Unele ms. �Cine deci este Pavel şi cine Apolo, decât ...?�    c Clădirea    d Unele ms.
�Hristosul�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �focul însuşi va dovedi (sau va pune la încercare)�    g Gr. �naos�,
templul propriu-zis    h Sau �strică�    i Lit. �în�    j Lit. �un om�    k Unele ms. ad. �Aici�    l Unele ms. �cereţi�
m Lit. �cineva�    n Sau �cercetat�    o Lit. �de ziua�    p Lit. �le-am transpus la�    q Sau �unul ca acesta�

nu umblaţi voi în felul omului?
Deoarece, când unul spune: �Eu*
sunt al lui Pavel!� şi altul: �Eu,
al lui Apolo!�, nu sunteţi voi oa-
menia? Ce este deci Apolo? şi ce
este Pavelb? Slujitori* prin care
aţi crezut şi după cum** i-a dat
fiecăruia Domnul. Eu* am plan-
tat, Apolo** a udat, dar� Dum-
nezeu a dat creştere. Aşa că nici*
cel care plantează nu este nimic,
nici cel care udă, ci Dumnezeu,
care dă creştere. Dar cel care plan-
tează şi cel care udă sunt una;
însă* fiecare va primi propria lui
răsplată după propria lui muncă.
Pentru că* noi suntem împreună-
lucrători ai lui Dumnezeu; voi
sunteţi ogorul lui Dumnezeu,
zidireac** lui Dumnezeu. Potri-
vit* harului lui Dumnezeu care
mi-a fost dat, ca un arhitect
înţelept, am pus temelia**, iar
altul zideşte deasupra. Dar fiecare
să� ia seama cum zideşte dea-
supra. Pentru că nimeni nu poate
să pună altă temelie decât cea*
pusă, care** este Isus Hristosd.
Iar dacă cineva zideşte deasupra
pe aceastăe temelie: aur, argint, pie-
tre preţioase, lemne, fân, paie, lu-
crarea fiecăruia* va fi arătată, pen-
tru că ziua o va face cunoscut, pen-
tru că se descoperă** în foc�; şi
focul va dovedif cum este lucrarea
fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a
zidit-o cineva deasupra va ră-
mâne, el va primi o răsplată. Dacă
lucrarea cuiva va fi mistuită, el va
suferi pierdere; însă el va fi mân-
tuit, dar* aşa, ca prin foc. Nu*
ştiţi că voi sunteţi templulg lui
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumne-
zeu locuieşte în voi? Dacă cineva
distrugeh templulg lui Dumnezeu,
pe acela îl va distrugeh Dumne-
zeu; pentru că templul lui Dum-
nezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi.
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dacă ai şi primit, de ce te lauzi ca
şi cum n-ai fi primit? Sunteţi deja
sătui; sunteţi deja* îmbogăţiţi;
aţi împărăţit fără noi; şi chiar
aş fi vrut ca voi să împărăţiţi, ca
şi noi să împărăţim împreună cu
voi. Pentru că gândesc că Dum-
nezeu ne-a pus pe noi, apostolii,
să fim cei din urmă, ca*  rânduiţi
la moarte. Pentru că am ajuns** o
privelişte pentru lume şi pentru
îngeri şi pentru oameni; noi
suntem nebuni* pentru Hristos,
iar voi cu judecată în Hristos;
noi** slabi, iar voi puternici; voi
onoraţi, iar noi dezonoraţi. Până*
în ceasul acesta flămânzim şi în-
setăm; şi suntem fără îmbrăcă-
mintea** şi loviţi� cu pumnii şi
pribegim fără casă; şi trudim*,
lucrând cu mâinile noastre. Insul-
taţi**, binecuvântăm; persecutaţi,
răbdăm; vorbiţi de rău, ne ru-
găm: am ajuns ca* gunoiul lumii,
lepădătura tuturor până acum.
Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă
ruşinez, ci vă sfătuiescb ca* pe
copiii mei preaiubiţi. Pentru că,
dacă aţi avea zece mii de îndru-
mători în* Hristos, totuşi nu aveţi
mulţi părinţi; pentru că eu v-am
născut în Hristos Isus prin Evan-
ghelie. Vă rogc deci, fiţi imitatori
ai* mei.

Pentru aceasta vi l-am trimis
pe Timotei*, care** este copilul
meu preaiubit şi credincios în Dom-
nul, care vă va aminti� căile mele
care sunt în Hristosd, după cum
dau învăţătură�� pretutindeni, în*�
fiecare adunare. Dar unii s-au în-
gâmfat, ca şi cum n-aş veni la voi.
Dar* voi veni în curând la voi,
dacă Domnul** va vrea; şi voi cu-
noaşte nu vorba celor care s-au
îngâmfat, ci puterea lor. Pentru
că Împărăţia* lui Dumnezeu nu
este în cuvânt, ci în putere. Ce
vreţi? Să vin la voi cu* o nuia,
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*Apoc. 3.17.

*Ps. 44.22.
Rom. 8.36.
Cap.15.30,31
2 Cor. 4.11;
6.9.
**Ev. 10.33.

*2 Împ. 9.11.
Fap. 17.18;
26.24.
Cap. 1.18;
2.14; 3.18.
**Cap. 2.3.
2 Cor. 13.9.
*2 Cor. 4.8;
11.23-27.
Filip. 4.12.
**Iov 22.6.
Rom. 8.35.
�Fap. 23.2.
*Fap. 18.3;
20.34.
1 Tes. 2.9.
2 Tes. 3.8.
1 Tim. 4.10.
**Mt. 5.44.
Lc. 6.28;
23.34.
Fap. 7.60.
Rom.12.14,20
1 Pet. 2.23;
3.9.
*Plân. 3.45.
*1 Tes. 2.11.
*Fap. 18.11.
Rom. 15.20.
Cap. 3.6.
Gal. 4.19.
Filim. 10.
Iac. 1.18.
*Cap. 11.1.
Filip. 3.17.
1 Tes. 1.6.
2 Tes. 3.9.
*Fap. 19.22.
Cap. 16.10.
Filip. 2.19.
1 Tes. 3.2.
**1 Tim. 1.2.
2 Tim. 1.2.
�Cap. 11.2.
��Cap. 7.17.
*�Cap.14.33.
*Fap. 19.21.
Cap. 16.5.
2Cor.1.15,23
**Fap. 18.21.
Rom. 15.32.
Ev. 6.3.
Iac. 4.15.
*Cap. 2.4.
1 Tes. 1.5.
*2 Cor. 10.2;
13.10.
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*Ef. 5.3.
**Lev. 18.8.
Deut. 22.30;
27.20.
2 Cor. 7.12.
*Cap. 4.18.
**2Cor.7.7;
7.10.

*Col. 2.5.

*Mt. 16.19;
18.18.
Ioan 20.23.
2 Cor. 2.10;
13.3,10.

*Iov  2.6.
Ps. 109.6.
1 Tim. 1.20.
**Fap. 26.18
*Cap. 3.21;
4.19.
Iac. 4.16.
**Cap. 15.33
Gal. 5.9.
2 Tim. 2.17.
*Ioan 19.14
**Is. 53.7.
Ioan 1.29.
Cap. 15.3.
1 Pet. 1.19.
Apoc.5.6,12.
*Ex. 12.15;
13.6.
**Deut.16.3.
�Mt.16.6,12.
Mc. 8.15.
Lc. 12.1.
*2 Cor. 6.14.
Ef. 5.11.
2 Tes. 3.14.
*Cap. 1.20.
**Ioan 17.15
1 Ioan 5.19.

*Mt. 18.17.
Rom.16.17.
2 Tes.3.6,14.
2 Ioan 10.
**Gal. 2.12.

*Mc. 4.11.
Col. 4.5.
1 Tes. 4.12.
1 Tim. 3.7.
**Cap.6.1-4.

sau cu dragoste şi cu duh de
blândeţe?

Se aude pretutindeni că este
curvie între voi, şi o astfel de
curvie cum nu estee nici chiar
între* naţiuni, astfel încât** ci-
neva să aibă pe soţia tatălui său.
Şi*voi v-aţi îngâmfat şi nu v-aţi**
mâhnit, mai degrabă, pentru ca
acela care a făcut lucrul acesta să
fie dat afară din mijlocul vostru.
Pentru că eu*, ffiind absent în
trup, dar prezent în duh, am ju-
decat deja, ca fiind prezent, pe
acela care a înfăptuit astfel acest
lucru; în Numele Domnului nos-
tru Isus Hristosg (fiind adunaţi
împreună, voi şi duhul meu, cu*
puterea Domnului nostru Isus
Hristosg): să-l* daţi pe unul ca a-
cesta lui Satan**, spre nimici-
rea cărnii, pentru ca duhul să fie
mântuit în ziua Domnului Isush.
Lauda* voastră nu este bună. Nu
ştiţi că puţin** aluat dospeşte toa-
tă plămădeala? Îndepărtaţii alua-
tul vechi, ca să fiţi o plămădeală
nouă, după cum voi sunteţi fără
aluat. Pentru că şi paştele* nostru,
Hristos**, a fost jertfitj; de aceea
să* ţinem sărbătoarea nu** cu
aluat vechi, nici cu� aluat de rău-
tate şi de viclenie, ci cu azimele
curăţiei şi ale adevărului.

V-am scris în epistolă să*
nu vă însoţiţi cu curvari; knu cu
curvarii lumii* acesteia, sau
cu cei lacomi de bani şil hrăpă-
reţi, sau idolatri, fiindcă atunci
ar trebui să ieşiţi din** lume.
Dar acum v-am scris să nu vă
însoţiţi cu* vreunul care, numit
frate, este curvar, sau lacom de
bani, sau idolatru, sau defăimă-
tor, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu**
unul ca acesta nici măcar să nu
mâncaţi. Pentru că ce am eu să-i
judeck pe cei* de afară? Nu-i
judecaţi voi pe cei** dinăuntru?

a  Lit. �goi�    b Sau �mustrându-vă�    c Sau �Vă îndemn�    d Unele ms. ad. �Isus�    eUnele ms. ad. �numită�
f Unele ms. ad. �ca�    g Unele ms. omit �Hristos�    h Unele ms. omit �Isus�    i Lit. �Curăţaţi�; unele ms. ad.
�deci�    j Unele ms. ad. �pentru noi�   k Unele ms. ad. �şi�    l Unele ms. �sau�

5 Disciplinarea
imoralităţii
în Corint

5:12
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Dar pe cei de afară îi judecăa

Dumnezeu. bÎnlăturaţi pe cel rău*
dintre voi înşivă!

Îndrăzneşte vreunul dintre
voi, având ceva împotriva altuia,
să se judece înaintea celor ne-
drepţi şi nu înaintea sfinţilor?
Sau nu ştiţi că sfinţii* vor judeca
lumea? Şi dacă lumea este jude-
cată de voi, sunteţi voi nevrednici
de cele mai neînsemnate jude-
căţi? Nu ştiţi că noi îi vom jude-
ca* pe îngeri? Cu atât mai mult
lucrurile acestei vieţi.c Deci*, dacă
aveţi judecăţi pentru lucrurile
vieţii acesteia, voi puneţi jude-
cători pe cei puţin preţuiţi în
adunare. Spre ruşinea voastră
vorbesc. Astfel, nu este nici un în-
ţelept între voi, nici măcar unul,
care să poată decide între fraţii
săi? Ci frate cu frate se judecă,
şi aceasta înaintea necredincio-
şilor! Deci, în adevăr, oricum este
deja înd voi o greşeală, că aveţi
judecăţi între voi. De ce* nu su-
feriţi mai bine nedreptate? De ce
nu, mai degrabă, să fiţi păgubiţi?
Ci voi înşivă nedreptăţiţi şi pă-
gubiţi, şi aceasta pee* fraţi!
Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor
moşteni Împărăţia lui Dumne-
zeu? Nu vă amăgiţi: nici* cur-
varii, nici idolatrii, nici adulterii,
nici cei care se masturbează, nici
homosexualii, nici hoţii, nici la-
comii de bani, nici beţivii, nici
defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Şi aşa eraţi unii* dintre voi.
Dar** aţi fost spălaţi, dar aţi fost
sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în
Numele Domnului Isusf şi pring

Duhul Dumnezeului nostru.
Toate* îmi sunt îngăduite, dar

nu toate folosesc; toate îmi sunt
îngăduite, dar eu nu mă voi lăsa

stăpânit de nimic. Mâncărurile*
sunt pentru pântece şi pântecele
pentru mâncăruri, iar Dumnezeu
le va nimici şi pe acesta şi pe ace-
lea. Dar trupul nu este pentru
curvie, ci pentru** Domnul, şi�
Domnul, pentru trup. Şi Dum-
nezeu* şi pe Domnul L-a înviat,
şi pe noi ne va înviah prin** pu-
terea Sa. Nu ştiţi că trupurile*
voastre sunt mădulare ale lui
Hristos? Luând deci mădularele
lui Hristos, le voi face mădulare
ale unei curve? Nicidecum! Sau
nu ştiţi că cel care se lipeşte de
o curvă este un singur trup cu
ea? Pentru că spune: �Cei doi
vor* fii un singur trupj�. Dar* cel
care se lipeşte de Domnul este
un singur Duh cu El. Fugiţi* de
curvie! Orice păcat pe care l-ar
face un om este în afara trupu-
lui; dar cel care curveşte păcă-
tuieşte** împotriva propriului
trup. Sau nu* ştiţi că trupul vos-
tru este templuk al Duhului Sfânt,
care este în voi, pe care Îl aveţi de
la Dumnezeu, şi** voi nu sunteţi
ai voştri? Pentru că* aţi fost cum-
păraţi cu un preţ, glorificaţi deci
pe Dumnezeu în trupul vostrul!

Dar referitor la cele despre
care aţi scrism, bine* este pentru
om să nu se atingă de femeie.
Dar, din cauza curviilor, fiecare
să-şi aibă soţia lui şi fiecare să-şi
aibă soţul ei. Soţul* să-i dea soţiei
ce îi datoreazăn şi, tot astfel, şi
soţia, soţului. Soţia nu este stă-
până pe trupul ei, ci soţul; de ase-
menea, nici soţul nu este stăpân
pe trupul lui, ci soţia. Nu* vă lip-
siţi unul de altul decât, poate, prin
înţelegere, pentru un timp, ca să
vă dedicaţi orugăciunii; şi fiţip

din nou împreună, ca să** nu vă
ispitească Satan, din cauza neîn-
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*Deut. 13.5;
17.7; 21.21;
22.21, 22,24.

*Ps. 49.14.
Dan. 7.22.
Mt. 19.28.
Lc. 22.30.
Apoc. 2.26;
3.21; 20.4.

*2  Pet. 2.4.
Iuda  6.

*Cap. 5.12.

*Pr. 20.22.
Mt. 5.39,40.
Lc. 6.29.
Rom.12.17,19
1 Tes. 5.15.

*1 Tes. 4.6.

*Cap. 15.50.
Gal. 5.21.
Ef. 5.5.
1 Tim. 1.9.
Ev. 12.14;
13.4.
Apoc. 22.15.

*Cap. 12.2.
Ef. 2.2;
4.22; 5.8.
Col. 3.7.
Tit 3.3.
**Cap. 1.30.
Ev. 10.22.

*Cap. 10.23.
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*Mt. 15.17.
Rom. 14.17.
Col.2.22,23.
**1 Tes. 4.4;
4.7.
�Ef. 5.23.

*Rom. 6.5,8;
8.11.
2 Cor. 4.14.
**Ef.1.19,20

*Rom. 12.5.
Cap. 12.27.
Ef. 4.12,15;
4.16; 5.30.

*Gen. 2.24.
Mt. 19.5.
Ef. 5.31.

*Ioan 17. 21-23
Ef. 4.4.

*Rom.6.12,13
Ev. 13.4.
**Rom. 1.24
1 Tes. 4.4.

*Cap. 3.16.
2 Cor. 6.16.
**Rom.14.7,8
*Fap. 20.28.
Cap. 7.23.
Gal. 3.13.
Ev. 9.12.
1Pet.1.18,19
2 Pet. 2.1.
Apoc. 5.9.

*Vers. 8,26.

*Ex. 21.10.
1 Pet. 3.7.

*Ex. 19.15.
1Sam.21.4,5.
Ioel  2.16.
Zah. 7.3.
**1 Tes.3.5.

a Unele ms. �îi va judeca�    b  Unele ms. ad. �Şi�    c Sau �Şi lucrurile acestei vieţi, nu?�    d Unele ms.
�printre�    e Unele ms. �acestea faţă de�    f Unele ms. ad. �Hristos�    g Lit. �în�    h Unele ms. �şi pe voi vă
va învia�    i Sau �vor deveni�    j Lit. �spre o singură carne�    k Gr. �naos�, templul propriu-zis    l Unele
ms. ad. �şi în duhul vostru, care sunt ale  lui Dumnezeu�    m Unele ms. �mi-aţi scris�    n Unele ms.
�bunăvoinţa datorată�    o Unele ms. ad. �postului şi�    p Unele ms. �veniţi�

Judecăţi
între fraţi

Despre
căsătorie

Sfinţenia în
trup
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nimic şi necircumcizia nu este
nimic, ci** ţinerea poruncilor lui
Dumnezeu. Fiecare să rămână în
chemarea aceea în care a fost
chemat. Ai fost chemat fiind rob?
Nu te nelinişti de  aceasta;  totuşi,
dacă  poţi deveni  liber,  mai cu-
rând foloseşte-te de aceasta.
Pentru că robul chemat în Domnul
este un eliberat* al Domnului; tot
astfel, mcel care a fost chemat liber
este rob** al lui Hristos. Aţi fost
cumpăraţi cu* un preţ; nu vă
faceţi robi ai oamenilor. Fiecare,
fraţilor, în ce a fost chemat, în
aceea să rămână cu Dumnezeu.

Iar despre fecioaren, nu am*
poruncă de la Domnul; dar îmi
dau o părere, ca unul care** am
primit îndurare de la Domnul ca
să� fiu vrednic de crezare.

Gândesc deci că aceasta este
bine, din cauza necesităţii pre-
zente: este bine pentru om să fie
aşa cum este. Eşti legat de
soţie? Nu căuta dezlegare. Eşti
dezlegat de soţie? Nu căuta soţie.
Dar şi dacă te vei căsători, nu
păcătuieşti. Şi dacă fecioara se
căsătoreşte, nu păcătuieşte. Dar
unii ca aceştia vor avea necaz în
carne; eu însă aş vrea să vă cruţ.
Dar spun aceasta*, fraţiloro: timpul
s-a scurtat. De acum, şi cei care
au soţii să fie ca şi cum n-ar avea;
şi cei care plâng, ca şi cum n-ar
plânge; şi cei care se bucură, ca şi
cum nu s-ar bucura; şi cei care
cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; şi
cei care se folosesc de lumep, ca
şi cum nu s-ar folosi* deplin de
eaq; deoarece** chipul lumii aces-
teia trece. Dar eu aş vrea să fiţi
fără grijă. Cel* necăsătorit se în-
grijeşte de lucrurile Domnului, cum
să placă Domnului. Dar cel căsă-
torit se îngrijeşte de lucrurile lumii,
cum să placă soţiei. Şir între soţie

frânării voastre. Dar spun aceasta
ca îngăduinţă, nu* ca poruncă.
Pentru căa aş* dori ca toţi oamenii
să fie ca şi** mine, dar� fiecare are
darulb său de la Dumnezeu: unul
într-un fel şi altul în alt felc.
Spun dar celor necăsătoriţi şi
văduvelor: este bine* pentru ei să
rămânăd ca şi mine. Dar, dacă* nu
se pot înfrâna, să se căsătoreas-
că, pentru că este mai bine să se
căsătorească, decât să ardă.

Dar celor căsătoriţi le porun-
cesc nu eu, ci Domnul: soţia* să
nu se despartă de soţ. (Dar chiar
dacă este despărţită, să rămână
necăsătorită sau să se împace cu
soţul ei.) Şi soţul să nu-şi pără-
sească soţia. Dar celorlalţi le spun
eu, nu Domnul: dacă vreun frate
are o soţie necredincioasă şi ea
vrea să locuiască mai departe cu
el, să n-o părăsească. Şi o femeie
care are un soţ necredincios şi el
vrea să locuiască mai departe cu
ea, să nu-şi părăsească soţule. Pen-
tru că soţul necredincios estef sfin-
ţit pring soţie şi soţia necredin-
cioasă este sfinţită pring frateleh;
pentru că, altfel, în adevăr, copiii
voştri ar* fi necuraţi, dar acum sunt
sfinţi. Dar, dacă cel necredincios se
desparte, să se despartă; în astfel
de cazuri, fratele sau sora nu sunt
legaţii, ci Dumnezeu ne-aj chemat
lag* pace. Pentru că, ce ştii tu, so-
ţie, dacă vei mântui* pe soţul tău?
Sau ce ştii tu, soţule, dacă vei
mântui pe soţia ta? Totuşi, aşa
cum Domnulk a împărţit fiecăruia,
aşa cum Dumnezeul a chemat pe
fiecare, aşa să umble. Şi aşa*
rânduiesc eu în toate adunările.
A fost cineva chemat fiind cir-
cumcis? Să nu se facă necircum-
cis. A fost cineva chemat în ne-
circumcizie? Să nu se facă cir-
cumcis*. Circumcizia* nu este

*Vers. 12,25
2 Cor. 8.8;
11.17.
*Fap. 26.29.
**Cap. 9.5.
�Mt. 19.12.
Cap. 12.11.

*Vers. 1,26.

*1Tim. 5.14

*Mal. 2.14;
2.16.
Mt. 5.32;
19.6,9.
Mc.10.11,12
Lc. 16.18.

*Mal. 2.15.

*Rom.12.18;
14.19.
Cap. 14.33.
Ev. 12.14.

*1 Pet. 3.1.

*Cap. 4.17.
2 Cor. 11.28.

*Fap. 15.1,5;
15.19,24,28.
Gal. 5.2.

*Gal. 5.6;
6.15.
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**Ioan 15.14
1 Ioan 2.3;
3.24.

*Ioan  8.36.
Rom.6.18,22
Filim. 16.
**Cap. 9.21.
Gal. 5.13.
Ef. 6.6.
1 Pet. 2.16.
*Lev. 25.42.
Cap. 6.20.
1 Pet.1.18,19

*2 Cor. 8.10.
**1Tim.1.16
�Cap. 4.2.
1 Tim. 1.12.

*Rom. 13.11
1 Pet. 4.7.
2 Pet. 3.8,9.

*Cap. 9.18.
**Ps. 39.6.
Iac. 1.10;
4.14.
1 Pet. 1.7,24.
1 Ioan 2.17.
*1 Tim.5.5.

a Unele ms. �Iar eu�    b Dar de har    c Lit. �unul aşa şi altul aşa�    d Sau �dacă rămân�    e Unele ms. �să
nu-l părăsească�    f Sau �a fost�    g Lit. �în�    h Unele ms. �soţul�    i Lit. �nu este robit�    j Unele ms. �v-a�
k Unele ms. �Dumnezeu�    l Unele ms. �Domnul�    m Unele ms. ad. �şi �    n Se referă şi la feciori şi la
fecioare    o Unele ms. ad. �că�    p Unele ms. �lumea aceasta�    q Lit. �ca şi cum nu s-ar folosi de ea ca
de a lor�    r Unele ms. omit
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�domni�), totuşi pentru noi* este
un singur Dumnezeu: Tatăl, din**
care sunt toate, şi noi pentru El,
şi� un singur Domn: Isus Hristos,
prin�� care sunt toate, şi noi prin
El. Dar cunoştinţa nu este în
toţi; ci unii, până acum, cu con-
ştiinţa idoluluij, mănâncă dintr-un
lucru ca jertfit idolilor; şi conşti-
inţa* lor, fiind slabă, se întinează.
Dar nu mâncarea* ne apropiek de
Dumnezeu; lnici dacă nu mâncăm,
nu avem lipsă, nici dacă mâncăm,
nu câştigăm ceva. Luaţi seama*
însă ca nu cumva această liber-
tatem a voastră să fie un prilej
de poticnire** pentru cei slabi.
Pentru că, dacă te va vedea cineva
pe tine, care ai cunoştinţă, stând
la masă într-un templu de idoli,
conştiinţa* lui, fiind slabă, nu va
fi încurajată să mănânce cele jert-
fite idolului? Şin cel slab, fratele
pentru care a murit Hristos, va pieri
prin* cunoştinţa ta. Şi astfel*, pă-
cătuind împotriva fraţilor şi ră-
nind conştiinţa lor slabă, păcă-
tuiţi împotriva lui Hristos. De
aceea, dacă* o mâncare face pe
fratele meu să se poticnească, nu
voi mânca niciodată carne, ca
să nu fac pe fratele meu să se
poticnească.

 Nu* sunt eu liber? Nu** sunt
eu apostol?o Nu L-am văzut eu pe
Isus Hristosi, Domnul nostru? Nu�
sunteţi voi lucrarea mea în Dom-
nul? Dacă nu sunt apostol
pentru alţii, sunt totuşi cel puţin
pentru voi: pentru că voi sunteţi
pecetea* apostoliei mele în Dom-
nul!  Aceasta este apărarea mea faţă
de cei care mă cercetează! Nu avem*
dreptul să mâncăm şi să bem? Nu
avem dreptul de a ne lua în călăto-
riile noastre soţiap, ca şi ceilalţi

şi fecioară este o deosebire: cea
necăsătorită se* îngrijeşte de cele
ale Domnului, ca să fie sfântă, şi
în trup şi în duh, dar cea care
s-a căsătorit se îngrijeşte de lu-
crurile lumii, cum să placă so-
ţului. Dar spun aceasta spre fo-
losul vostru, nu ca să vă prind în-
tr-un laţ, ci pentru ce este po-
trivit şi ca să slujiţi Domnului
fără piedici. Dar dacă cineva gân-
deşte că se poartă nepotrivit faţă
de fecioria lui, dacă trece de floa-
rea vârstei, şi aşa trebuie să fie,
să facă ce vrea, nu păcătuieşte: să
se căsătorească. Dar cine stă tare
în inima lui, neavând nevoie, ci
are stăpânirea peste voinţa sa şi a
hotărât aceasta în inima lui, să-şi
păstreze fecioria, bine face. Ast-
fel*, cel care se căsătoreşteb bine
face, şic cel care nu se căsătoreşte
mai bine face. O soţie* este lega-
tăd atât timp cât trăieşte soţul ei;
dar, dacă soţule a muritf, este li-
beră să se căsătorească cu cine
vrea, numai în** Domnul. Dar,
după* părerea mea, este mai ferici-
tă dacă rămâne aşa; şi** gândesc
că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.

Iar despre* cele jertfiteg idolilor
ştim (pentru că toţi avem cu-
noştinţă**: cunoştinţa� îngâmfă,
dar dragostea zideşte. hDacă* ci-
neva gândeşte că ştie ceva, încăi

nu cunoaşte nimic cum trebuie să
cunoască; dar dacă cineva Îl iu-
beşte pe Dumnezeu, este* cunoscut
de El), deci despre mâncarea ce-
lor jertfite idolilor ştim că, în lu-
me, un idol* nu este nimic şi** că
nu este alti Dumnezeu decât numai
Unul singur. Pentru că, şi dacă
sunt aşa-numiţi* �dumnezei�, fie
în cer, fie pe pământ (ca şi cum
ar fi mulţi �dumnezei� şi mulţi

*Lc. 10.40.

*Ev. 13.4.

*Rom. 7.2.
**2 Cor.6.14

*Vers. 25.
**1 Tes. 4.8.

*Fap.15.20,29
Cap. 10.19.
**Rom.14.14;
 �Rom.14.3,10
*Cap. 13.8,9;
13.12.
Gal. 6.3.
1 Tim. 6.4.
*Ex.33.12,17
Zah. 1.7.
Mt. 7.23.
Gal. 4.9.
2 Tim. 2.19.
*Is. 41.24.
Cap. 10.19.
**Deut. 4.39.
Is. 44.8.
Mc. 12.29.
Ef. 4.6 .
1 Tim.2.5.
*Ioan 10.34.
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*Mal. 2.10.
**Fap. 17.28
Rom. 11.36.
�Ioan 13.13.
Fap. 2.36.
Cap. 12.3.
Ef. 4.5.
Filip. 2.11.
��Ioan 1.3.
Col. 1.16.
Ev. 1.2.
*Cap. 10.28;
10.29.
Rom. 14.14;
14.23.
*Rom. 14.17

*Gal. 5.13.
**Rom.14.13;
14.20.

*Cap. 10.32.

*Rom. 14.15

*Mt. 25.40;
25.45.

*Rom. 14.21
2 Cor. 11.29.

*Fap. 9.17;
13.2; 26.7.
2 Cor. 12.12.
Gal. 2.7,8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
**Fap. 9.3;
9.15; 18.9;
22.14,18;
23.11.
Cap. 15.8.
�Cap. 3.6;
*2 Cor. 3.2;
12.12.
*1 Tes. 2.6.
2 Tes. 3.9.
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8Libertatea
creştină

Dreptul şi
datoria unui

apostol

a Lit.  �autoritate�    b Unele ms.  �îşi  căsătoreşte fecioria�    c Unele ms.  �iar�
d Unele ms. ad. �prin lege�    e Unele ms. ad. �ei�    f Lit. �a adormit�    g Lit. �înjunghiate�     h Unele
ms. ad. �Dar�    i Unele ms. omit    j Unele ms. �fiind obişnuiţi cu idolul�    k Unele ms.  �ne va apropia�
l Unele ms. ad. �pentru că� şi pun propoziţia afirmativă înaintea celei negative    m Sau �autoritate�
n Unele ms. �Deci� sau �Pentru că�    o Unele ms. �Nu sunt eu apostol? Nu sunt eu liber?�    p Lit. �soră
ca soţie (creştină)�
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nu de bunăvoie, îmi este încre-
dinţată o administrare**. Care
este deci plata mea? Este ca*,
vestind Evanghelia, să scutesc
Evangheliah de cheltuială, nefolo-
sindu-mă**  de dreptul meu în Evan-
ghelie ca şi cum mi-ar aparţine.
Pentru că, fiind liber* faţă de toţi,
m-am făcut rob  tuturor**, ca� să-i
câştig pe cei mai mulţi. Şi m-am
făcut faţă de iudei* ca iudeu, ca
să-i câştig pe iudei; faţă de cei de
sub lege, ca fiind sub lege, eu în-
sumi nefiind sub legei, ca să-i câştig
pe cei de sub lege; faţă de cei* fără
lege**, ca fiind eu fără lege (nu
fiind eu fără� legeaj  lui Dumnezeu,
ci supus legii lui Hristos), ca să-i
câştig pe cei fără lege. Faţă de cei*
slabi m-am făcut slab, ca să-i câştig
pe cei slabi. M-am făcut tuturor**
toate, ca�, oricum, să mântuiesc pe
unii. Şi fac toatek pentru Evanghelie,
ca să mă fac împreună-părtaş cu ea.

Nu ştiţi că cei care aleargă pe
stadion, toţi aleargă, dar unul singur
primeşte premiul? Astfel* alergaţi,
ca să câştigaţi! Iar orice* luptător
pentru premiu se înfrânează în
toate; ei deci, în adevăr, ca să pri-
mească o cunună care se veştejeştel,
iar noi, una care** nu se veştejeştem.
Eu deci alerg în felul acesta, nu ca
în nesiguranţă; lupt în felul acesta,
nu ca lovind în aer. Ci* îmi discipli-
nez trupul şi-l** ţin în supunere, ca
nu cumva, după ce am predicat al-
tora, eu însumi să� fiu dezaprobatn.

Pentru căo nu vreau, fraţilor, să
fiţi neştiutori că părinţii noştri toţi
erau sub nor* şi toţi au trecut prin
mare**; şi toţi au fost botezaţip

pentru Moise în nor şi în mare;
şi toţi au mâncat aceeaşi hrană*
spirituală; şi toţi au băut aceeaşi
băutură* spirituală, pentru că beau
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*Mt. 13.55.
Mc. 6.3.
Lc. 6.15.
Gal. 1.19.
**Mt. 8.14.
*2 Tes.3.8,9.
*2  Cor. 10.4.
1 Tim.1.18;
6.12.
2 Tim. 2.3;
4.7.
**Deut. 20.6.
Pr.  27.18.
Cap.  3.6-8.
�Ioan  21.15.
1 Pet.  5.2.
*Deut. 25.4.
1 Tim. 5.18.

*2 Tim. 2.6.

*Rom. 15.27;
Gal. 6.6.

*Fap. 20.33.
2 Cor. 11.7,9;
12.13.
1 Tes. 2.6.
**2Cor.11.12

*Lev. 6.16;
6.26; 7.6.
Num. 5.9,10;
18.8-20.
Deut. 10.9;
18.1.
*Mt. 10.10.
Lc. 10.7.
**Gal. 6.6.
1 Tim. 5.17.
*Fap. 18.3;
20.34.
Cap. 4.12.
1 Tes. 2.9.
2 Tes. 3.8.
**2Cor.11.10

*Rom. 1.14.

*Cap. 3.8,14.

apostoli şi fraţii* Domnului şi
Chifa?**  Ori numai eu şi Barna-
ba nu avem* dreptul să nu lu-
crăm? Cine merge* la război pe
cheltuiala sa? Cine plantează** o
vie şi nu mănâncă dina rodul ei?
Sau cine paşte� o turmă şi nu
mănâncă din laptele turmei?
Vorbesc eu ca un om aceste lucruri,
sau nu le spune şi legea? Pentru
că în legea lui Moise este scris:
�Nu* lega gura boului care treieră
grâu�. De boi are grijă Dum-
nezeu? Sau spune anume pentru
noi? Deoarece pentru noi s-a scris
că plugarul* trebuie să are cub

speranţă; şi cel care treieră grâu,
în speranţa că va avea partec.
Dacă* v-am semănat cele spiri-
tuale, este mare lucru dacă vom
secera cele materialed ale
voastre? Dacă alţii au parte de
acest drept asupra voastră, nu cu
atât mai mult noi? Dar* nu ne-am
folosit de dreptul acesta, ci supor-
tăm toate, ca** să nu punem nici o
piedică Evangheliei lui Hristos.
Nu* ştiţi că cei care se ocupă cu
lucrurile sfintee mănâncă de la
templuf şi că cei care slujesc la al-
tar au parte de la altar? Tot aşa a
rânduit şi Domnul* celor** care
vestesc Evanghelia: să trăiască din
Evanghelie. Dar eu nu m-am* folosit
de nimic din acestea. Şi n-am scris
acestea ca să se facă aşa cu mine;
pentru că este bine** pentru mine
mai degrabă să mor, decât să-mi
facă cineva zadarnică lauda.
Pentru că, dacă vestesc Evan-
ghelia, nu am de ce să mă laud;
pentru că este pusă asupra
mea o datorie*; şig este vai de
mine dacă nu vestesc Evanghelia.
Pentru că, dacă fac aceasta de
bunăvoie, am* o plată; iar dacă
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**Cap. 4.1.
Gal. 2.7.
Filip. 1.16.
Col. 1.25.
*Cap. 10.33.
2 Cor. 4.5;
11.7.
**Cap. 7.31.

*Vers. 1.
**Gal. 5.13.
�Mt. 18.15.
1 Pet. 3.1.

*Fap. 16.3;
18.18; 21.23.

*Gal. 3.2.
**Rom.2.12;
2.14.
�Cap. 7.22.

*Rom. 1.11;
1.12.
2 Cor. 11.29.
**Cap.10.33.
�Rom.14.15.
Cap. 7.16.

*Gal. 2.2; 5.7
Filip.  2.16;
3.14.
2 Tim. 4.7.
Ev. 12.1.
*Ef. 6.12.
1 Tim. 6.12.
2 Tim. 2.5; 4.7
**2 Tim.4.8.
Iac. 1.12.
1 Pet. 1.4;
5.4.
Apoc. 2.10;
3.11.
*Rom. 8.13.
Col. 3.5.
**Rom. 6.18
�Ier. 6.30.
2 Cor.13.5,6.

*Ex. 13.21;
40.34.
Num. 9.18;
14.14.
Deut. 1.33.
Neem.9.12,19
Ps. 78.14;
105.39.
**Ex. 14.22.
Num. 33.8.
Ios. 4.23.
*Ex.16.15,35
Neem.9.15,20
Ps. 78.24.
*Ex. 17.6.
Num. 20.11.

 a Unele ms.  omit    b Sau �în�    c Unele ms. ad. �de speranţa lui�    d Lit.
�carnale�    e Sau �îndeplinesc ritualurile sfinte�    f Gr. �hieron�, ansamblul
curţilor şi al clădirilor templului; sau �din ce este sfinţit�    g Unele ms.
�pentru că�    h Unele ms. ad. �lui Hristos�    i Unele ms. omit �eu însumi
nefiind sub lege�    j Sau �fără lege înaintea�    k Unele ms. �aceasta�    l Lit.
�pieritoare�    m Lit. �nepieritoare�    n Respins în urma încercării    o Unele ms.
�Dar�; alte ms. �Mai mult�    p Unele ms. �s-au botezat�
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dintr-o stâncă spirituală care îi
urma (şi stânca era Hristosul).
Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu
I-au plăcut lui Dumnezeu, pentru
că au fost ucişi* în pustiu. Şi aces-
tea au devenit pildea pentru noi,
ca să nu fim poftitori de rele, cum*
au poftit şi ei. Nici nu* fiţi idola-
tri, ca unii dintre ei, după cum
este scris: �Poporul** s-a aşezat
să mănânce şi să bea şi s-au ri-
dicat să joace�. Nici să* nu cur-
vim, cum au curvit unii dintre ei
şi, într-o singură zi, au** căzut
douăzeci şi trei de mii. Nici să*
nu-L ispitim pe Hristosb, cum
L-au ispititc unii dintre ei şi au**
pierit prin şerpi. Nici să* nu mur-
muraţi, cum au murmuratc unii
dintre ei şi au** pierit prin Ni-
micitorul�. Şi toated acestea li se
întâmplau ca pildea şi au* fost
scrise pentru avertizarea noastră,
peste care** au ajuns sfârşiturile
veacurilor. Aşa că cel* care gân-
deşte că stă  în picioare să fie
atent să nu cadă. Nu v-a ajuns nici
o ispită care să nu fi fost ome-
nească; şi credincios* este Dum-
nezeu, care nu** va  îngădui să
fiţi ispitiţi peste ce puteţi, ci, îm-
preună cu ispita, va pregătie� şi
scăparea, ca void să o puteţi răbda.

De aceea, preaiubiţii mei,
fugiţi* de idolatrie. Vorbesc ca
unora cu judecatăf*: judecaţi voi
ce spun. Paharul* binecuvântării,
pe care-l binecuvântăm, nu este
el comuniune cu sângele lui
Hristos? Pâinea**, pe care o frân-
gem, nu este ea comuniune cu
trupul lui Hristos? Pentru că noi*,
cei mulţi, suntem o singură pâine,
un singur trup, pentru că toţi luăm
parte dintr-o singură pâine. Uita-
ţi-vă la Israelul* după carne**: cei

care mănâncă jertfele, nu sunt ei�
părtaşi cu altarul? Deci ce spun
eu? Că* ceea ce este jertfit unui
idol este ceva? Sau că un idol este
ceva?g Dar ceea ce jertfesc eih,
jertfesc* demonilor, şi nu lui Dum-
nezeu. Şi eu nu vreau ca voi să
fiţi părtaşi cu demonii. Nu* puteţi
bea paharul Domnului şi
paharul** demonilor; nu puteţi lua
parte la masa Domnului şi la
masa demonilor. Sau* Îl provo-
căm pe Domnul la gelozie? Sun-
tem** noi mai tari decât El?

Toatei* sunt îngăduite, dar nu
toate sunt de folos. Toatei sunt
îngăduite, dar nu toate zidesc.
Nimeni* să nu caute folosul său,
cij pe al altuia. Mâncaţi orice* se
vinde în măcelărie, necercetând
ceva din cauza conştiinţei. Pentru
că �al* Domnului este pământul
şi tot ce cuprinde elk�. Dar, dacă
cineva dintre cei necredincioşi vă
invită, şi vreţi să mergeţi, mâncaţi
tot ce* vă este pus înainte, necer-
cetând ceva din cauza conştiinţei.
Iar dacă cineva vă spune: �Aceas-
ta este jertfităl�, nu mâncaţi, din
cauza* celui care v-a atenţionat şi
din cauza conştiinţeim. Spun însă
nu de conştiinţa ta, ci a altuia.
Pentru că de ce* să fie judecată
libertatea mea de conştiinţa al-
tuia? Dacăn eu iau parte cu mul-
ţumire, de ce sunt insultato pentru
aceea pentru care* eu mulţumesc?
Deci*, fie că mâncaţi, fie că beţi,
fie orice faceţi, faceţi toate pentru
gloria lui Dumnezeu. Nu* daţi
prilej de poticnire nici iudeilor,
nici grecilor, nici Adunării** lui
Dumnezeu, după cum şi eu* caut
să plac tuturor în toate, căutând
nu folosul meu, ci pe al celor
mulţi, ca să fie mântuiţi.
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*Num. 14.29;
14.32,35;
26.64,65.
Ps. 106.26.
Ev. 3.17.
Iuda 5.
*Num. 11.4;
11.33,34.
Ps. 106.14.

*Vers. 14.
**Ex. 32.6.

*Cap. 6.18.
Apoc. 2.14.
**Num.25.1,9
Ps. 106.28.
*Ex. 17.2,7.
Num. 21.5.
Deut. 6.16.
Ps. 78.18,56;
95.9; 106.14.
**Num. 21.6.
*Ex. 16.2;
17.3.
Num. 14.2;
14.29; 16.41.
**Num.14.37;
16.49.
�Ex. 12.23.
2 Sam. 24.16.
1 Cr. 21.15.
*Rom. 15.4.
Cap. 9.10.
**Cap. 7.29.
Filip. 4.5.
Ev. 10.25,37.
1 Ioan 2.18.
*Rom. 11.20.
*Cap. 1.9.
**Ps. 125.3.
2 Pet. 2.9.
�Ier. 29.11.

*2 Cor. 6.17.
1 Ioan 5.21.
*Cap. 8.1.
*Mt.26.26-28
**Fap. 2.42;
2.46.
Cap. 11.23;
11.24.

*Rom. 12.5.
Cap. 12.27.

*Rom. 4.12.
Gal. 6.16.
**Rom. 4.1;
9. 3,5.
2 Cor. 11.18.
�Lev. 3.3;
7.15.
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*Cap. 8.4.

*Lev. 17.7.
Deut. 32.17.
Ps. 106.37.
Apoc. 9.20.

*2 Cor. 6.15;
6.16.
**Deut.32.38

*Deut.32.21.
**Ezec.22.14

*Cap. 6.12.
*Rom.15.1,2
Cap. 13.5.
Filip. 2.4,21.
*1 Tim. 4.4.
*Ex. 19.5.
Deut. 10.14.
Ps.  24.1;
50.12.
*Lc. 10.7.

*Cap.8.10,12

*Rom. 14.16

*Rom. 14.6.
1 Tim. 4.3,4.

*Col. 3.17.
1 Pet. 4.11.

*Rom. 14.13
Cap. 8.13.
2 Cor. 6.3.
**Fap. 20.28
Cap. 11.22.
1 Tim. 3.5.
*Rom. 15.2.
Cap. 9.19;
9.22.

Masa
Domnului

 a  Sau �tipuri�, �imagini�    b Unele ms. �Domnul�    c  Unele ms. ad. �şi�
d Unele ms.  omit    e Lit. �va face�    f Sau �chibzuiţi�    g Unele ms.  inversează
ordinea întrebărilor; alte ms. omit �Sau că un idol este ceva?�    h Unele ms.
�naţiunile�    i Unele ms. ad. �îmi�    j Unele ms. ad. �fiecare�    k Lit. �plinătatea lui�
l Unele ms.  ad. �unui dumnezeu�; alte ms. �unui idol�    m Unele ms. ad. �pentru că «al
Domnului este pământul şi plinătatea lui»�    n Unele ms. �Iar dacă�    o Sau �hulit�
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Fiţi imitatorii* mei, cum şi eu
sunt al lui Hristos.

Vă laud dar,a că* în toate vă
aduceţi aminte de mine şi ţineţi**
rânduielileb, aşa cum vi le-am dat.
Dar vreau să ştiţi că Hristosc* este
Capul oricărui bărbat, şi capul**
femeii este bărbatul, şi Capul� lui
Hristos este Dumnezeu. Orice
bărbat care se roagă sau profe-
ţeşte* având ceva pe cap îşi de-
zonorează Capul. Iar orice feme-
ie* care se roagă sau profeţeşte cu
capul neacoperit îşi dezonorează
capul, pentru că este ca şi cum ar
fi rasă**. Pentru că, dacă o femeie
nu se acoperă, să se şi tundăd; iar
dacă este ruşinos* pentru o femeie
să se tundăd sau să se radă, să se
acopere. Pentru că un bărbat, în
adevăr, nu trebuie să-şi acopere
capul, fiind* chipul şi gloria lui
Dumnezeu; dar femeia este gloria
bărbatului. Pentru că nu* bărbatul
este din femeie, ci femeia din băr-
bat; pentru că şi bărbatul nu* a
fost creat pentrue femeie, ci femeia
pentrue bărbat. De aceea, din cau-
za îngerilor*, femeia trebuie să**
aibă un semn de autoritate pe capul
ei. Totuşi*, în Domnul, nu este nici
femeie fără bărbat, nici bărbat fără
femeief. Pentru că, după cum feme-
ia este din bărbat, tot aşa şi bărba-
tul este prin femeie, iar toate* lu-
crurile, de la Dumnezeu. Judecaţi
în voi înşivă: se cuvine ca o femeie
să se roage lui Dumnezeu neaco-
perită? Nu vă învaţă chiar firea că
este o dezonoare pentru bărbat dacă
are părul lung? Dar dacă o femeie
are părul lung, este glorie pentru
ea; pentru că părul lung îig este
dat drept voal. Dar dacă* cineva
gândeşte să fie certăreţ, noi nu
avem asemenea obicei, nici**

adunările lui Dumnezeu.
Dar, poruncind aceasta, nu vă

laud  � pentru că vă adunaţi nu spre
mai bine, ci spre mai rău. Pentru că,
întâi, când voi veniţi împreună în
adunare, aud* că sunt dezbinări în-
tre voi; şi în parte cred. Pentru că
trebuie* să fie şi partide între
voi, ca** să se arate între voi cei
aprobaţi. Când voi vă adunaţi deci
în acelaşi loc, nu este ca să mâncaţi
Cina Domnului; pentru că fiecare,
mâncând, îşi ia mai înainte propria
cină, şi unul este flămând, iar altul*
se îmbată. Nu aveţi deci case ca să
mâncaţi şi să beţi? Sau dispreţuiţi
Adunarea* lui Dumnezeu şi faceţi
de ruşine** pe cei care nu au? Ce
să vă spun? Să vă laud? În aceasta
nu vă laud. Pentru că eu am* primit
de la Domnul ce v-am şi dat, că**
Domnul Isus, în noaptea în care
a fost vândut, a luat pâine şi, mul-
ţumind, a frânt şi a spus: �hAcesta
este trupul Meu, care este frânti

pentru voi: faceţi aceasta spre
amintirea Meaj�. Tot astfel şi pa-
harul, după cină, spunând: �Acest
pahar este noul legământ în sângele
Meu: faceţi aceasta, ori de câte ori
îl beţi, spre amintirea Meaj�. Pentru
că, ori de câte ori mâncaţi pâinea
aceasta şi beţi paharulk, vestiţi
moartea Domnului, până* vine El.
Astfel că* oricine mănâncă pâineal

sau bea paharul Domnului în chip
nevrednic va fi vinovat faţă de tru-
pul şi sângele Domnului. Să se cer-
cetezem dar omul* pe sine  şi aşa să
mănânce din pâine şi să bea din pa-
har. Pentru că cine mănâncă şi bean

îşi mănâncă şi îşi bea judecatao,
dacă nu deosebeşte trupulp. De
aceea sunt mulţi între voi slabi şi
bolnavi şi mulţiq adorm. Pentru căr,
dacă* ne-am judeca noi înşine, n-am
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*Ef. 5.1
1 Tes. 1.6.
2 Tes. 3.9.

*Cap.  4.17.
**Cap. 7.17.
*Ef.  5.23.
**Gen. 3.16.
1 Tim. 2.11;
2.12.
1 Pet. 3.1,5;
3.6.
�Ioan 14.28;
Cap. 3.23;
15.27,28
Filip.  2.7-9.
*Cap. 12.10;
12.28; 14.1.
*Fap.  21.9.
**Deut.21.12

*Num. 5.18.
Deut. 22.5.

*Gen. 1.26;
1.27; 5.1; 9.6

*Gen. 2.21;
2.22.

*Gen. 2.18;
2.21,23.

*Ecl. 5.6.
**Gen. 24.65

*Gal. 3.28.

*Rom. 11.36.

*1 Tim. 6.4.
**Cap. 7.17;
14.33.
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*Cap.1.10-12;
3.3.

*Mt. 18.7.
Lc. 17.1.
Fap. 20.30.
1 Tim. 4.1.
2 Pet.  2.1,2.
**Deut. 13.3
Lc.  2.35.
1 Ioan  2.19.
*2 Pet.  2.13
Iuda 12.

*Cap. 10.32.
**Iac. 2.6.

*Cap. 15.3.
Gal. 1.1,11;
1.12.
**Mt.  26.26
Mc. 14.22.
Lc.  22.19.

*Ioan 14.3;
21.22.
Fap. 1.11.
Cap. 4.5;
15.23.
1 Tes. 4.16.
2 Tes. 1.10.
Iuda 14.
Apoc. 1.7.
*Num.9.10,13
Ioan 6.51,63;
6.64; 13.27.
Cap. 10.21.
*2  Cor. 13.5
Gal. 6.4.

*Ps. 32.5.
1 Ioan 1.9.

Ordine în
ţinută

11

a Unele ms. ad. �fraţilor�    b Sau �tradiţiile�, adică învăţăturile transmise oral sau în scris în acel timp
c Lit. �Hristosul�, Unsul    d Să se tundă de tot    e Lit. �datorită�    f Unele ms. inversează ordinea
g Unele ms. omit    h Unele ms. ad. �Luaţi, mâncaţi�   i Unele ms. omit �frânt�    j Sau �spre a vă aminti de
Mine�    k Unele ms. ad. �acesta�    l Unele ms. ad. �aceasta�    m Sau �Să se încerce�    n Unele ms. ad.
�în chip nevrednic�    o Vina sau motivul condamnării    p Unele ms. ad. �Domnului�    q Lit. �destul de
mulţi�    r Unele ms. �Dar�
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Duh într-un singur trup, fie** iudei,
fie greci, fie robi, fie liberi; şi
tuturor� ni s-a dat să bem dintr-
unn singur Duh. Pentru că şi trupul
nu este un singur mădular, ci multe.
Dacă piciorul ar spune: �Fiindcă nu
sunt mână, nu sunt din trup�, nu este
pentru aceasta din trup? Şi dacă
urechea ar spune: �Fiindcă nu sunt
ochi, nu sunt din trup�, nu este
pentru aceasta din trup? Dacă tot
trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul?
Dacă totul ar fi auz, unde ar fi
mirosul? Dar acum Dumnezeu a
pus mădularele, pe fiecare din
ele, în trup, după cum* a dorit. Iar
dacă toate ar fi un singur mădu-
lar, unde ar fi trupul? Dar acum
sunt multe mădulare şi un singur
trup. oOchiul nu poate spune mâi-
nii: �Nu am nevoie de tine�; sau,
din nou, capul, picioarelor: �Nu
am nevoie de voi�. Ba mai mult,
mădularele trupului care par a fi
mai slabe sunt necesare. Şi pe
cele ale trupului, pe care le con-
siderăm a fi de mai puţină onoare,
pe acestea le înconjurăm cu mai
multă onoare; şi cele ale noastre
lipsite de frumuseţe au mai multă
frumuseţe; dar cele plăcute ale
noastre nu au nevoie de împo-
dobire. Dar Dumnezeu a întocmit
trupul dând mai multă onoare ce-
lor lipsite de onoare, ca să
nu fie dezbinare în trup, ci
pentru ca mădularele să în-
grijească deopotrivă unele de
altele. Şi, dacă  un mădular
suferă, toate mădularele suferă
împreună; dacă un mădular este
glorificat, toate mădularele se
bucură împreună. Iar voi* sunteţi
trup al lui Hristos, şi mădulare ale
Sale fiecare în parte. Şi Dum-
nezeu* a pus pe unii în adunare:
întâi, apostoli**; al doilea,
profeţi�; al treilea, învăţători;
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*Ps. 94.12,13
Ev. 12.5-11.

*Vers. 21.
**Vers. 22.
�Cap. 7.17.
Tit 1.5.
��Cap. 4.19.

*Cap.14.1,37
*Cap. 6.11.
Ef. 2.11,12.
1 Tes. 1.9.
Tit 3.3.
1 Pet. 4.3.
**Ps. 115.5.
*Mc. 9.39.
1 Ioan 4.2,3.
**Mt. 16.17.
Ioan 15.26.
2 Cor. 3.5.
*Rom. 12.4.
Ev. 2.4.
1 Pet. 4.10.
**Ef. 4.4.
*Rom.12.6-8.
Ef. 4.11.
*Ef. 1.23.
*Cap. 14.26.
Ef. 4.7.
*Cap. 2.6,7.
**Cap. 1.5;
13.2.
2 Cor. 8.7.
*Mt.17.19,20
2 Cor. 4.13.
**Mc. 16.18.
Iac. 5.14.

*Mc. 16.17.
Gal. 3.5.
**Rom.12.6.
�Cap. 14.29.
1 Ioan 4.1.
��Fap. 2.4;
10.46.
*Rom. 12.6.
Cap. 7.7.
2 Cor. 10.13.
**Ioan  3.8.
Ev. 2.4.

*Rom. 12.4,5
Ef. 4.4,16.
**Gal. 3.16.

*Rom. 6.5.

fi judecaţi. Dar când suntem*
judecaţi, suntem disciplinaţi de
Domnul, ca să nu fim condamnaţi
împreună cu lumea. Astfel, fraţii
mei, când vă adunaţi ca să mân-
caţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
Dacăa cineva este flămând*, să
mănânce acasă**, încât să nu vă
adunaţi spre judecată. Iar celelalte
le voi� rândui când voi�� veni.

Dar despre* cele spirituale,
fraţilor, nu doresc să fiţi neştiutori.
Ştiţi că, atunci cândb* eraţi dintre
naţiunic, eraţi duşi spre idolii**
cei muţi, ca şi cum aţi fi fost
mânaţid. De aceea vă fac cunoscut
că* nimeni, vorbind prine Duhulf

lui Dumnezeu, nu spune: �Isus să
fie anatemag!� Şi nimeni** nu
poate spune: �Isus este Domn!�,
decât prine Duhulf Sfânt. Dar
sunt* deosebiri ale darurilorh, însă
este acelaşi** Duh; şi sunt* deo-
sebiri ale slujbelor, şi acelaşi Domn;
şi sunt deosebiri ale lucrărilor, dar
estei acelaşi Dumnezeu, care lu-
crează* toate în toţi. Dar* fiecă-
ruia i se dă arătarea Duhului spre
folosj. Pentru că unuia i se dă, prin
Duhul, cuvânt* de înţelepciune; şi
altuia, cuvânt** de cunoştinţă, po-
trivit aceluiaşi Duh; şi altuia, cre-
dinţă*, în acelaşi Duh; şi altuia,
darurih** de vindecare, în acelaşi
Duh; şi altuia, lucrări* de putere; şi
altuia, profeţie**; şi altuia, deose-
birea� duhurilor; şi altuia, felu-
ritek�� limbi; şi altuia, interpretarea
limbilor. Dar toate acestea le lu-
crează unul şi acelaşi Duh, împăr-
ţind* fiecăruia în parte cum** vrea.

Pentru că, după cum* trupul
este unul singur şi are multe mă-
dulare, iar toate mădularele tru-
puluil, fiind multe, sunt un singur
trup, tot aşa** este şi Hristosul.
Pentru că, de asemenea, noi toţi
am fost botezaţi de unm* singur
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apoi puteri miraculoase; apoi
daruria de vindecări, ajutorări��,
cârmuiri*�, felurite limbi. Toţi
sunt apostoli? Toţi, profeţi? Toţi,
învăţători? Toţi au puteri mira-
culoase? Toţi au daruria de vinde-
cări? Toţi vorbesc în limbi? Toţi
interpretează? Să* doriţi deci stă-
ruitor darurilea mai marib; şi vă şi
arăt o cale nespus mai bună.

Dacă vorbesc în limbile oa-
menilor şi ale îngerilor, dar nu am
dragoste, sunt aramă sunătoare
sau chimval răsunător. Şi dacă am
profeţie* şi ştiu toate tainele şi
toată ştiinţa şi dacă am toată
credinţa încât** să mut munţi,
dar nu am dragoste, nu sunt nimic.
Şi dacă* voi împărţi ca hrană
toată averea mea şi dacă-mi voi
da trupul, ca să fiu arsc, dar nu am
dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Dragostea* este îndelung-răbdă-
toare, plină de bunătated; dragos-
tea nu invidiază; dragostea nu se
laudă, nu se îngâmfă, nu se poartă
necuviincios, nu* caută ale sale, nu
este iute la mânie, nu socoteşte răul,
nu* se bucură de nedreptate, ci
se** bucură cu adevărul, suportăe

toate, crede toate, speră toate, rab-
dă toate*. Dragostea nu piere
niciodată. Dar, fie profeţii: se vor
sfârşi; fie limbi: vor înceta; fie
cunoştinţă: va fi desfiinţată. Deoa-
rece* cunoaştem în parte şi profe-
ţim în parte; dar, când va veni ce
este desăvârşit, fceea ce este în
parte va fi desfiinţat. Când eram
copil, vorbeam ca un copil, gân-
deamg ca un copil, judecam ca un
copil; hcând am devenit bărbat,
le-am înlăturat pe cele ale
copilului. Pentru că acum vedem*
neclar, ca prin geami întunecat, dar
atunci, faţă** către faţă; acum
cunosc în parte, dar atunci voi

cunoaştej după cum şi eu am fost
cunoscutj. Acum dar rămân aceste
trei lucruri: credinţă, speranţă,
dragoste, iar dintre acestea, mai
mare este dragostea.

Urmăriţi* dragostea şi râvniţi
cele spirituale, dar** mai ales să
profeţiţi. Pentru că cine vorbeşte*
într-o limbă nu vorbeşte oamenilor,
ci lui Dumnezeu; pentru că nimeni
nu înţelegek; dar, în duh, el vorbeş-
te taine. Însă cine profeţeşte vorbeşte
oamenilor spre zidire şi încurajare
şi mângâiere. Cine vorbeşte într-o
limbă se zideşte pe sine; dar cine
profeţeşte zideşte adunarea. Iar eu
doresc ca toţi să vorbiţi în limbi,
dar mai ales să profeţiţi. Darl cine
profeţeşte este mai mare decât cine
vorbeşte în limbi, afară numai
dacă interpretează, pentru
ca adunarea să primească zidire.
Şi acum, fraţilor, dacă vin la voi
vorbind în limbi, cu ce v-aş fi de
folos, dacă nu v-aş vorbi fie în des-
coperire*, fie în cunoştinţă, fie în
profeţie, fie în învăţătură? Chiar
cele neînsufleţite, care dau sunet, fie
fluier, fie harfă, dacă nu vor da
deosebire sunetelor, cum se va cu-
noaşte ce este cântat din fluier sau
din harfă? Pentru că şi trâmbiţa,
dacă va da un sunet neclar, cine
se va pregăti de luptă? Aşa şi
voi, prin vorbirem, dacă nu rostiţi
un cuvânt clar, cum se va şti ce se
vorbeşte? Pentru că veţi vorbi
în vânt. Există, poate, atât de mul-
te  glasuri în lume, însă nici unul
din elen nu este lipsit de sunet clar.
Deci, dacă nu cunosc înţelesulo su-
netului, voi fi un barbar pentru
cel care vorbeşte, iar cel care vor-
beşte va fi un barbar pentru mine.
Astfel şi voi, deoarece sunteţi do-
ritori de cele spirituale, căutaţi
să le aveţi din belşug, pentru
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zidirea adunării. De aceea, cine
vorbeşte într-o limbă, să se roage
ca să o şi interpreteze. Pentru că,
dacă mă rog într-o limbă, duhul
meu se roagă, dar mintea mea este
neroditoare. Ce este deci de făcut?
Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi
ruga şi cu mintea; voi* cântaa cu
duhul, darb voi cântaa şi cu**
mintea. Altfel, dacă binecuvântezi
cu duhulc, cel care ocupă locul ce-
lui neştiutor cum va spune �amin�
la* mulţumirile tale, dacă nu ştie
ce spui? Pentru că, în adevăr, tu
mulţumeşti bine, dar celălalt nu
este zidit. Mulţumesc lui Dumne-
zeud că eu vorbesc în limbie mai
mult decât voi toţi. Dar, în adu-
nare, doresc să vorbesc cinci cu-
vinte cu mintea mea, ca să-i învăţ
şi pe alţii, decât zece mii de cu-
vinte într-o limbă. Fraţilor, nu* fiţi
copii la minte: ci fiţi prunci la
răutate, iar la minte fiţi maturi.
Este scris în* lege: �Prin** alte
limbi şi prin buze străine voi vor-
bi poporului acestuia, şi nici aşa
nu Mă vor asculta, spune Dom-
nul�. Aşa că limbile sunt ca semn
nu pentru cei care cred, ci pentru
cei necredincioşi; iar profeţia, nu
pentru cei necredincioşi, ci pen-
tru cei care cred. Deci, dacă toată
adunarea s-ar strânge într-un loc
şi toţi ar vorbi în limbi şi ar intra
oameni neştiutori sau necredin-
cioşi, nu ar* spune ei că sunteţi
nebuni? Dar dacă toţi profeţesc şi
ar intra vreun necredincios sau
unul neştiutor, el este convins de toţi,
este judecat de toţi, ftainele inimii
lui sunt arătate; şi astfel, căzând cu
faţa la pământ, I se va închina lui
Dumnezeu, spunând că* Dumne-
zeu este cu adevărat între voi.

Ce este deci de făcut, fraţilor?
Când vă strângeţi, fiecare dintre
voig are un psalm, are o învă-

ţătură*, are o vorbire într-o lim-
bă, are o descoperire, are o inter-
pretare: toate** să fie făcute spre
zidire. Dacă cineva vorbeşte
într-o limbă, să fie câte doi sau
cel mult trei, şi pe rând: şi unul să
interpreteze. Iar dacă nu este cineva
care să interpreteze, să tacă în adu-
nare şi să-şi vorbească lui însuşi şi
lui Dumnezeu. Şi doi sau trei pro-
feţi să vorbească, iar* ceilalţi să
judece. Iar dacă i se va face o des-
coperire altuia care stă jos, cel*
dintâi să tacă. Pentru că puteţi toţi
să profeţiţi, câte unul, pentru ca toţi
să înveţe şi toţi să fie încurajaţi. Şi
duhurile* profeţilor sunt supuse
profeţilor; pentru că Dumnezeu nu
este al dezordinii, ci al păcii, ca* în
toate adunările sfinţilor.

Femeileh* să tacă în adunări,
pentru că nu le este permis să
vorbească; ci să** fie supuse, aşa
cum spune şi legea�. Iar dacă
doresc să înveţe ceva, să întrebe
pe soţii lor acasă; pentru că este
ruşine pentru femeiei să vorbeas-
că în adunare. De la voi a ieşit
Cuvântul lui Dumnezeu? Sau nu-
mai până la voi a ajuns? Dacă*
cineva se consideră a fi profet
sau om spiritual, să recunoască
cele ce vă scriu, că sunt poruncăj

a Domnului. Iar dacă cineva este
neştiutor, să fie neştiutor!k Astfel,
fraţilor, doriţi* stăruitor profeţia
şi nu interziceţi vorbirea în limbi.
Darb toate* să se facă aşa cum se
cuvine şi cu ordine.
Şi vă fac cunoscut, fraţilor,

Evanghelia pe care* v-am  ves-
tit-o, pe care aţi şi primit-o**, în
care şi staţi, prin* care şi sunteţi
mântuiţi (dacă ţineţi cu tărie
cuvântul pe care vi l-am vestitl),
afară numai dacă n-aţi** crezut
în zadar. Pentru că v-am*
dat întâi ce** am şi primit:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

*Ef. 5.19.
Col. 3.16.
**Ps. 47.7.

*Cap. 11.24.

*Ps. 131.2.
Mt. 11.25;
18.3; 19.14.
Rom. 6.19.
Cap. 3.1.
Ef. 4.14.
Ev. 5.12,13.
1 Pet. 2.2.
*Ioan 10.34.
**Is. 28.11;
28.12.

*Fap. 2.13.

*Is. 45.14.
Zah. 8.23.

15

16

20

21

23

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

2

3

26

29

30

32

33

34

37

39

40

1

2

3

*Vers. 6.
Cap. 12.8-10
**Cap. 12.7.
2 Cor. 12.19.
Ef. 4.12.

*Cap. 12.10.

*1 Tes. 5.19;
5.20.

*1 Ioan 4.1.

*Cap. 11.16.

*1 Tim. 2.11;
2.12.
**Cap. 11.3.
Ef. 5.22.
Col. 3.18.
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1.
�Gen. 3.16.

*2 Cor. 10.7.
1 Ioan 4.6.

*Cap. 12.31.
1 Tes. 5.20.

*Vers. 33.

*Gal. 1.11.
**Rom. 5.2.
*Rom. 1.16.
Cap. 1.21.
**Gal. 3.4.

*Cap. 11.2;
11.23.
**Gal. 1.12.

14:13

15

a Lit. �a cânta psalmi�    b Unele ms. omit    c Unele ms. �cu duh�    d Unele ms. �Dumnezeului meu�
e Unele ms. �într-o limbă�; alte ms. �în toate limbile voastre�    f Unele ms. ad. �şi astfel�    g Unele ms.
omit �dintre voi�    h Unele ms. nearticulat; alte ms. �Femeile voastre�    i Unele ms. �femei�    j Unele ms.
�porunci�; alte ms. omit    k Sau �Iar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie!�    l Vestit ca evanghelie

Învierea lui
Isus

Ordine în
lucrare



1197

1 CORINTENI

că� Hristos a murit pentru păca-
tele noastre, după Scripturi; şi că
a fost înmormântat; şi că* a înviat
a treia zi, după Scripturi; şi* că
S-a arătat lui Chifa, apoi celor**
doisprezece. Apoi S-a arătat la
peste cinci sute de fraţi deodată,
dintre care cei mai mulţi trăiesc
până acum, iar unii au şi adormit.
După aceea S-a arătat lui Iacov,
apoi tuturor* apostolilor. Şi, la
urma* tuturor, ca unei stârpituri,
mi S-a arătat şi mie. Pentru că eu
sunt cel mai* neînsemnat dintre
apostoli, eu, care nu sunt vrednic
să fiu numit apostol, pentru că
am** persecutat Adunarea lui
Dumnezeu. Dar prin* harul lui
Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi ha-
rul Lui faţă de mine n-a fost za-
darnic, ci am** lucrat mult mai
mult decât ei toţi; dar� nu eu, ci
harul lui Dumnezeu care este cu
mine. Deci, fie eu, fie ei, noi aşa
predicăm şi voi aşa aţi crezut.

Iar dacă se predică despre
Hristos că a fost înviat dintre
morţi, cum spun unii dintre voi că
nu este înviere a morţilor? Iar dacă
nu este înviere a morţilor, nici*
Hristos nu a fost înviat. Iar dacă
Hristos nu a fost înviat, atunci, în
adevăra, zadarnică este şib predi-
carea noastră şi zadarnică şi cre-
dinţa voastră. Şi suntem găsiţi şi
martori falşi ai lui Dumnezeu,
pentru că am mărturisit* cu pri-
vire la Dumnezeu că a înviat pe
Hristos, pe care nu L-a înviat,
dacă, în adevăr, morţii nu învia-
ză. Pentru că, dacă morţii nu în-
viază, nici Hristos nu a fost înviat.
Iar* dacă Hristos nu a fost înviat,
credinţa voastră este zadarnică,
voi sunteţi încă în păcatele voas-
tre; atunci, în adevăra, şi cei care
au adormit în Hristos sunt pierduţi.
Dacă* numai în viaţa aceasta
avem speranţă în Hristos, suntem
mai nenorociţi decât toţi oamenii.

Dar acum, Hristos* a fost în-
viat dintre morţi, ccel dintâi rod**
al celor care au adormit. Pentru
că, întrucât prin* om este moartea,
prin** om şi învierea morţilor.
Pentru că, după cum în Adam toţi
mor, aşa şi în Hristos, toţi vor fi
făcuţi vii, dar fiecare* la rândul
lui: cel dintâi rod, Hristos, apoi
cei ai lui Hristos, la venirea Lui;
atunci va fi sfârşitul, când El va
da Împărăţia* Celui care este
Dumnezeu şi Tată, când va fi
desfiinţat orice stăpânire şi orice
autoritate şi putere. Pentru că El
trebuie să împărăţească până* va
pune pe toţi vrăjmaşii sub picioa-
rele Sale. Cel din urmă vrăjmaş*
desfiinţat va fi moartea. Pentru că
El �a* supus toate sub picioarele
Lui�. Dar, când spune că toate au
fost supuse, se înţelege că în afară
de Cel care I-a supus toate. Dar,
când* Îi va supune toate, atunci
şi** Fiul Însuşi va fi supus Celui
care I-a supus toate, pentru ca
Dumnezeu să fie totul în toţi.

Altfel, ce vor face cei care sunt
botezaţi pentru ceid morţi, dacă
morţii nu înviază nicidecum? De
ce mai sunt botezaţi pentru eie?
De ce* suntem şi noi în primejdie
în fiecare ceas? Pentru lauda* cu
voi, pe care o am în Hristos Isus,
Domnul nostru, zilnic** mor.
Dacă, vorbind în felul omului,
m-am* luptat cu fiarele în Efes,
ce-mi foloseşte? Dacă morţii nu
înviază, �să** mâncăm şi să
bem, pentru că mâine vom muri�.
Nu vă amăgiţi: Tovărăşiile* rele
strică obiceiurile bune! Trezi-
ţi-vă* cum se cuvine şi nu păcă-
tuiţi! Pentru că** unii nu au cu-
noştinţă de Dumnezeu: spre� ru-
şinea voastră vorbesc.

Dar va spune cineva: �Cum*
înviază morţii? Şi cu ce trup vin
ei?� Nebunule, ce* semeni tu nu
este adus la viaţăf, dacă nu moare;
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suna şi morţii vor învia nesupuşi
putreziriii şi noi vom fi schim-
baţi. Pentru că putrezirea aceasta
trebuie să se îmbrace în nepu-
trezire şi ceea ce* este muritor să
se îmbrace în nemurire. Dar când
putrezirea aceasta se va îmbrăca
în neputrezire şi ceea ce este
muritor se va îmbrăca în nemurire,
atunci va fi împlinit cuvântul scris:
�Moartea* a fost înghiţită de
victorie�. �Unde îţi este boldulj,
moarte? Unde îţi este victoria,
moartek*?l� Dar boldul morţii
este păcatul, şi puterea* păcatului,
legea; dar* mulţumiri fie lui Dum-
nezeu, care** ne dă victoria prin
Domnul nostru Isus Hristos.
De aceea*, fraţii mei preaiubiţi,
fiţi tari, neclintiţi, prisosind întot-
deauna în lucrarea Domnului,
ştiind că** osteneala voastră nu
este zadarnică în Domnul.

Iar despre colecta* pentru
sfinţi, cum am rânduit adunărilor
Galatiei, aşa faceţi şi voi. În* ziua
întâi a săptămânii, fiecare din voi
să pună deoparte la el acasă,
adunând din ce va fi câştigatm, ca
să nu se strângă colecte când voi
veni. Şi, când voi sosi, pe cei* pe
care îi veţi aproba, pe aceştia îi
voi trimite cu scrisori, ca să ducă
darul vostru la Ierusalim. Şi dacă*
este potrivit să merg şi eu, vor mer-
ge împreună cu mine.

Voi veni însă la voi când* voi
trece prin Macedonia, pentru că
trec prin Macedonia. Dar poate
voi rămâne sau voi şi ierna la voi,
ca să mă conduceţi* oriunde ar fi
să merg. Pentru că nu doresc să vă
văd acum în treacăt; pentru căn

sper să rămân la voi un timp, dacă*
Domnul va îngădui. Dar voi rămâne
în Efes până la Cincizecime, pentru
că mi* s-a deschis o uşă mare şi cu
folos, şi** adversari sunt mulţi.
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*2 Cor. 5.4.

*Is. 25.8.
Ev. 2.14,15.
Apoc. 20.14.

*Osea 13.14.

*Rom. 4.15;
5.13; 7.5,13.

*Rom. 7.25
**1 Ioan 5.4;
5.5.

*2 Pet. 3.14.
**Cap. 3.8.

*Fap. 11.29;
24.17.
Rom. 15.26.
2 Cor. 8.4;
9.1,12.
Gal. 2.10.
*Fap. 20.7.
Apoc.1.10.
*2 Cor. 8.19.

*2 Cor. 8.4.

*Fap. 19.21.
2 Cor. 1.16.
*Fap. 15.3;
17.15; 21.5.
Rom. 15.24.
2 Cor. 1.16.
*Fap. 18.21.
Cap. 4.19.
Iac. 4.15.

*Fap. 14.27.
2 Cor. 2.12.
Col. 4.3.
Apoc. 3.8.
**Fap. 19.9.

a Lit. �alta�    b Unele ms. ad. �este carne�    c Unele ms. ad. �carne�    d Unele ms. inversează �păsărilor�
cu �peştilor�    e Lit. �sufletesc�    f Unele ms. omit    g Unele ms. �un trup�    h Unele ms. ad. �Domnul,�
i Lit. �nepieritori�    j Ţepuşă cu care se mânau vitele    k Unele ms. �Locuinţă a morţilor�    l Unele ms.
schimbă ordinea întrebărilor    m Sau �prosperat�    n Unele ms. �dar�

şi ce semeni, semeni nu trupul
care va fi, ci doar un simplu gră-
unte, poate de grâu sau de altceva
din celelalte; şi Dumnezeu îi dă
un trup, după cum a vrut, şi fie-
căreia dintre seminţe, propriul ei
trup. Nu orice carne este aceeaşi
carne, ci unaa ba oamenilor, şi altă
carne este a animalelor, şi altac a
păsărilor, şi alta a peştilord. Şi
sunt trupuri cereşti şi trupuri pă-
mânteşti; dar una este gloria celor
cereşti şi alta a celor pământeşti;
una este gloria soarelui şi alta
gloria lunii, şi alta gloria stelelor;
pentru că o stea se deosebeşte în
glorie de altă stea. Aşa* este şi
învierea morţilor. Este semănat în
putrezire, înviază în neputrezire;
este* semănat în dezonoare, în-
viază în glorie; este semănat în
slăbiciune, înviază în putere; este
semănat trup naturale, înviază trup
spiritual: dacăf este trup naturale,
este şi unulg spiritual. Aşa şi este
scris: �Cel dintâi om, Adam, a
devenit* un suflet viu�; cel din
urmă Adam**, un duh� dătător de
viaţă. Dar întâi nu este cel spi-
ritual, ci cel naturale; apoi cel
spiritual; cel* dintâi om este din
pământ, făcut din ţărână; al**
doilea om,h din cer. Asemenea ce-
lui din ţărână, aşa sunt şi cei din
ţărână; şi asemenea* Celui ceresc,
aşa sunt şi cei cereşti; şi, după
cum* am purtat chipul celui din
ţărână, vom** purta şi chipul
Celui ceresc. Dar aceasta spun,
fraţilor, că nu pot carnea* şi sân-
gele să moştenească Împărăţia lui
Dumnezeu, nici putrezirea nu
moşteneşte neputrezirea.

Iată, vă spun o taină: nu* toţi
vom adormi, dar toţi vom fi
schimbaţi, într-o clipă, într-o
clipeală de ochi, la cea din urmă
trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa* va

16

*Dan. 12.2,3
Mt. 13.43.

*Filip. 3.21.

*Gen. 2.7.
**Rom. 5.14
�Ioan 5.21;
6.33,39,40;
6.54,57.
Col. 3.4.

*Ioan  3.31.
Gen. 2.7;
3.19.
**Ioan 3.13;
3.31.
*Filip.3.20,21

*Gen. 5.3.
**Rom. 8.29
2 Cor. 3.18;
4.11.
1 Ioan 3.2.
*Mt. 16.11.
Ioan  3.3,5.

*1Tes.4.15-17

*Zah. 9.14.
Mt. 24.31.
Ioan 5.25.

Intenţii de
călătorie
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Dar, dacă* va veni Timotei,
vedeţi să fie fără frică între voi,
pentru că** el lucrează lucrarea
Domnului, ca şi mine. Nimeni*
deci să nu-l dispreţuiască, ci**
conduceţi-l în pace, ca să vină la
mine, pentru că îl aştept cu fraţii.
Cât despre fratele Apolo*, l-am
rugat multa să vină la voi cu
fraţii; însă nu a voit deloc să vină
acum, dar va veni când va avea
o ocazie potrivită.

Vegheaţi*, staţi tari în credin-
ţă, îmbărbătaţi-vă**, întăriţi-vă�!
Toate* faptele voastre să se facă
în dragoste.

Vă rog dar, fraţilor (ştiţi casa*
lui Ştefana, că este cel dintâi rod**
al Ahaiei şi că s-au dedicat ei
înşişi sfinţilor� spre slujire), ca
şi voi să fiţi supuşi* unora ca

aceştia şi fiecăruia care lucrează
împreună şi se osteneşte. Mă
bucur însă de venirea lui Ştefana
şi a lui Fortunat şi a lui Ahaic,
pentru că ei* au împlinit ce lipsea
din partea voastră, pentru că* au
înviorat duhul meu şi al vostru:
recunoaşteţi** deci pe unii ca
aceştia. Adunările din Asia vă
salută. Acuila şi Priscilab, împreu-
nă* cu adunarea din casa lor, vă
salută mult în Domnul. Toţi fraţii
vă salută. Salutaţi-vă* unii pe alţii
cu o sărutare sfântă.

Salutul* este cu mâna mea:
Pavel. Dacă nu-L* iubeşte cineva
pe Domnul Isus Hristosc, să** fie
anatemad! Maran-athae�! Harul*
Domnului Isus Hristosf să fie cu
voi! Dragostea mea este cu voi
toţi, în Hristos Isus. Aming.

*Fap. 19.22.
Cap. 4.17.
**Rom.16.21
Filip.2.20.22
1 Tes. 3.2.
*1 Tim. 4.12.
**Fap. 15.33

*Cap. 1.12;
3.5.

*Mt.  24.42;
25.13.
1 Tes. 5.6.
1 Pet. 5.8.
**Cap. 15.1.
Filip.1.27;4.1
1 Tes. 3.8.
2 Tes. 2.15.
�Ef. 6.10.
Col. 1.11.
*1 Pet. 4.8.
*Cap. 1.16.
**Rom. 16.5.
�2 Cor. 8.4;
9.1.
Ev. 6.10.
*Ev. 13.17.
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a Sau �de multe ori�    b Sau �Prisca�    c Unele ms. omit �Isus Hristos�
d Blestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu     e Aram. �Domnul
vine�    f Unele ms. omit �Hristos�     g Unele ms. omit �Amin�
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 Pavel, apostol* al lui Isus
Hristos prin voia lui Dumnezeu,
şi  fratele Timotei, către adunarea
lui Dumnezeu care este în Corint,
împreună** cu toţi sfinţii care
sunt în toată Ahaia: Har* vouă
şi pace de la Dumnezeu Tatăl
nostru şi de la Domnul Isus
Hristos!

Binecuvântat* fie Dumne-
zeul şi Tatăl Domnului nostru
Isus Hristos, Părintele îndurărilor
şi Dumnezeul oricărei mângâieria,
Cel care ne mângâie în orice ne-
caz al nostru, pentru ca noi să-i pu-
tem mângâia pe cei care se află
în orice necaz, prin mângâierea cu
care noi înşine suntem mângâiaţi
de Dumnezeu. Pentru că, după
cum prisosesc suferinţele* lui Hris-
tosb faţă de noi, tot aşa, prin Hris-
tosc, prisoseşte şi mângâierea
noastră. Dar, fie că suntem în ne-
caz, aceasta este pentru mângâ-
ierea şi mântuirea voastră, lucrate
în răbdarea aceloraşi suferinţe* pe
care le suferim şi noi (şi speranţa
noastră pentru voi este sigură)d;
fie că suntem mângâiaţi, este
pentru mângâierea şi mântuirea
voastră, ştiind că, după cum*
sunteţi părtaşi ai suferinţelor, tot
aşa şi ai mângâierii. Pentru că nu
dorim, fraţilor, să fiţi în necunoş-
tinţă despre necazul* nostru pe
care l-am avut în Asia, că am fost
apăsaţi peste măsură de mult,
peste puterea noastră, până la dez-
nădejdea chiar de a mai trăi. Dar
noi aveam sentinţa morţii în noi
înşine, ca să nu* ne încredem în
noi înşine, ci în Dumnezeu care în-
viază morţii, care* ne-a scăpat şi

ne scapă din aşa mare primejdie de
moarte,  în care ne încredem că ne
va mai scăpa încă, lucrând* şi voi
împreună pentru noi, prin cerere,
încât darul** de har pentru noi prin
multe persoanee să facă să fie aduse
mulţumirile multora pentru noi.

Pentru că lauda noastră este
aceasta: mărturia conştiinţei
noastre, că ne-am purtat în lume,
şi mai ales faţă de voi, în simpli-
tatef şi sinceritateg* de la Dum-
nezeu (nu** în înţelepciune fi-
reascăh, ci în harul lui Dumnezeu).
Pentru că nu vă scriem altele
decât cele ce bine ştiţii şi re-
cunoaşteţi; şi sper că veţij recu-
noaşte până la sfârşit, cum ne-aţi
şi recunoscut în parte, că* noi
suntem lauda voastră, după cum
şi voi** sunteţi a noastră, în ziua
Domnuluik Isus. Şi cu această
încredere voiam* să vin mai întâi
la voi, ca să aveţi  o** a doua fa-
voare; şi să trec pe la voi în drum
spre Macedonia şi din nou* din
Macedonia să vin la voi şi să fiu
condus de voi spre Iudeea.
Aceasta deci voind, oare m-am
purtat eu uşuratic? Sau, ce hotă-
răsc, hotărăsc potrivit firiil*, ca să
fie în mine �da�, da şi �nu�, nu?
Dar credincios este Dumnezeu că,
faţă de voi, cuvântul nostru nu
estem da şi nu. Pentru că Fiul*
lui Dumnezeu, Isus Hristos, Cel
predicat de noi între voi  (prin
mine şi Silvan şi Timotei)  nu a
fost da şi nu, ci** în El este da.
Pentru că*, oricâte promisiuni ale
lui Dumnezeu ar fi, în El este
da-ul şi în El Amin-ul, pentru
gloria lui Dumnezeu prin noin.

EPISTOLA  A  DOUA  CĂTRE  CORINTENI
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Iar Cel care ne întăreşte împreu-
nă cu voi îna Hristos şi ne-a* uns
este Dumnezeu,  care ne-a* şi
pecetluit şi a** pus arvuna Du-
hului în inimile noastre.

Dar chem* pe Dumnezeu ca
martor pentrub sufletul meu, că**
pentru a vă cruţa n-am venit încă
la Corint. Nu că*  stăpânim peste
credinţa voastră, ci suntem împre-
ună-lucrători la bucuria voastră:
pentru că voi staţi prin** credinţă.

Dar am judecat aceasta în
mine însumi, să* nu vin din nou
la voi cu întristare. Pentru că, dacă
eu vă întristez, şi cine estec cel care
mă şi înveseleşte, dacă nu cel
întristat de mine? Şi vă scriud

aceasta, ca la venirea mea să nu
am întristare din partea acelora de
la care trebuia să am bucurie, în-
crezându-mă* în voi toţi, că bu-
curia mea este a voastră, a tuturor.
Pentru că din mult necaz şi cu
strângere de inimă v-am scris, cu
multe lacrimi, nu* ca să fiţi întris-
taţi, ci ca să cunoaşteţi dragostea
pe care o am cu prisosinţă pentru
voi.

Dar dacă* cineva a adus în-
tristare, nu** pe mine m-a întristat,
ci în parte (ca să nu vă împovă-
rez) pe voi toţi. Este destul pen-
tru unul ca acesta pedeapsa aceas-
ta care i s-a dat  de* către cei mai
mulţi; încât*, dimpotrivă, este
mai bine să iertaţi şi să mângâiaţi,
ca nu cumva unul ca acesta să
fie copleşit de prea multă întris-
tare. De aceea, vă îndemn să-i ară-
taţi dragoste. Pentru că de aceea
am şi scris, ca să cunosc, punân-
du-vă la încercare, dacă sunteţi*
ascultători în toate. Iar cui iertaţi
voi ceva, iert şi eu; pentru că şi
eu, ce am iertate, dacă am iertate

cevaf, este pentru voi, în faţa

lui Hristos, ca să nu dăm câştig
lui Satan asupra noastră; pentru
că nu suntem necunoscători ai
planurilorg lui.

Iar când am venit* la Troa
pentru Evanghelia lui Hristos,
şi o uşă** îmi era deschisă în
Domnul, n-am* avut odihnă în
duhul meu, negăsind pe Tit,
fratele meu; ci, luându-mi rămas
bun de la ei, am plecat în Mace-
donia. Dar mulţumiri fie aduse
lui Dumnezeu, care întotdeauna
ne conduce la victorie în Hris-
tos şi descoperă prin noi în orice
loc parfumul* cunoştinţei Lui.
Pentru că noi suntem o mireas-
mă a lui Hristos către Dum-
nezeu, printreh* cei mântuiţi şi
printreh** cei care pier: unora*,
un parfum de moarte pentru
moarte; iar altora, un parfum de
viaţă pentru viaţă; şi cine** este
suficient pentru acestea? Pentru
că noi nu stricăm*, ca cei mulţi,
Cuvântul lui Dumnezeu, ci vor-
bim ca din curăţie, ca din Dum-
nezeu, înaintea lui Dumnezeu, în
Hristos.

Începem* din nou să ne re-
comandăm singuri? Saui avem
nevoie, ca unii, de scrisori** de
recomandare către voi sauj de
la voi? Voi* sunteţi epistola
noastră, scrisă în inimile noastre,
cunoscută şi citităk de toţi oa-
menii, fiind arătaţi că sunteţi
epistolă a lui Hristos, alcătuită
prin slujba noastră, scrisă* nu
cu cerneală, ci cu Duhull Dum-
nezeului celui viu; nu pe** table
de piatră, ci pe� table de carne,
ale inimii. Şi avem o astfel de
încredere, prin Hristos, către
Dumnezeu: nu* că suntem  capa-
bili prin noi înşine să gândim un lu-
cru ca venind de la noi înşine, ci
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a Lit. �spre�, �ne leagă strâns de�    b Lit. �asupra�    c Unele ms. omit
d Unele ms. �am scris�    e Gr. verbul indică o acţiune trecută care continuă
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g Sau �gândurilor�    h Lit. �în�, �între�    i Unele ms. �Numai dacă nu�
j Unele ms. ad. �de recomandare�    k Sau �bine cunoscută�    l Lit. nearticulat
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rare*, nu cădem de obosealăg. Ci
am respins cele ascunse ale ruşi-
nii, neumblând în înşelăciune,
nici stricând* Cuvântul lui Dum-
nezeu, ci**, prin arătarea adevă-
rului, recomandându-ne� pe noi
înşine către orice conştiinţă ome-
nească, înaintea lui Dumnezeu.
Iar dacă şi Evanghelia noastră
este acoperităh*, este acoperităh

pentrui cei care pierj, în care
dumnezeul* veacului acestuia a
orbit** gândurile necredincio-
şilor, ca lumina Evangheliei glo-
riei lui Hristos, care� este chipul
lui Dumnezeu, să nu strălucească
pentru eik. Pentru că* noi nu ne
predicăm pe noi înşine, ci pe Hris-
tos Isus ca Domn, iar pe noi**
înşine ca robi ai voştri, pentru Isus.
Pentru că Dumnezeul care a spus:
�Lumină* să strălucească din
întuneric�, El a** strălucit în ini-
mile noastre, pentru� a da lumi-
na cunoştinţei gloriei lui Dumne-
zeu pei faţa lui Isusl Hristos.

Dar avem comoara aceasta în
vase* de lut, pentru ca** măreţia
puterii să fie de la Dumnezeu, şi
nu de la noi: suntem în necaz* de
orice fel, dar nu strâmtoraţi; în
încurcătură, dar nu fără ieşire; per-
secutaţi, dar nu părăsiţi; trântiţi
jos*, dar nu nimiciţi; purtând*
întotdeauna în trup omorârea luim

Isus, pentru ca** şi viaţa lui Isus
să fie arătată în trupul nostru;
pentru că noi, cei care trăim, întot-
deauna* suntem daţi morţii dato-
rită lui Isus, pentru ca şi viaţa lui
Isus să fie arătată în carnea noastră
cea muritoare, astfel că în noi* lu-
crează moartea, iar în voi viaţa.
Şi, având acelaşi* duh de credinţă,
după cum este scris: �Am crezut**,
de aceea am vorbit�, şi noi credem,
de aceea şi vorbim, ştiind că Cel*
care L-a înviat pe Domnull Isus ne

destoinicia** noastră este de la
Dumnezeu, care ne-a şi făcut ca-
pabili, ca slujitori* ai unui** noua

legământ; nu ai literei�, ci ai
Duhului; pentru că litera�� omoa-
ră, dar*� Duhul dă viaţă. (Dar
dacă slujba* morţii,  săpată** în
litere pe pietre, a fost adusăb cu
glorie, încât� fiii lui Israel nu-şi
puteau aţinti privirea la faţa lui
Moise, datorită gloriei feţei lui,
glorie care urma să fie desfiin-
ţată, cu atât mai mult slujba*
Duhului va dăinui în glorie!
Pentru că, dacă slujba condam-
nării a avut glorie, cu atât mai
mult prisoseşte în glorie slujba*
dreptăţii!  Pentru că şi ceea ce a
fost glorificatc n-a fost glorificat
în această privinţă, datorită glo-
riei care o întrece cu mult. Pentru
că, dacă ceea ce urma să încete-
ze a fost introdus cu glorie, cu atât
mai mult ceea ce rămâne dăinuie
în glorie! Având deci o astfel de
speranţă, ne* folosim de multă
îndrăzneală, şi nu cum* îşi punea
Moise un văl pe faţă, pentru ca fiii
lui Israel să nu-şi aţintească pri-
virea la sfârşitul a ceva ce urma să
fie desfiinţat**. Dar gândurile lor
au* fost împietrite, pentru că,
până astăzi, la citirea vechiului
legământ, acelaşi văl rămâne ne-
ridicat, pentru că el ested desfiinţat
în Hristos; dar până astăzi, când
Moise este citit, vălul stă pe inima
lor. Dar, când* se vor întoarce la
Domnul, vălul va fi înlăturat**.) Şi
Domnul* este Duhul, iar unde este
Duhul Domnului, eeste libertate. Iar
noi toţi, privind ca* într-o oglindă,
cu faţa descoperită, gloria** Dom-
nului, suntem� transformaţi în ace-
laşi chip, din glorie spre glorie, în-
tocmai ca de la Duhul Domnuluif.

De aceea, având această sluj-
bă, după cum ni s-a arătat îndu-
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va învia şi pe noi cua Isus şi ne
va înfăţişa împreună cu voi. Pentru
că toate* sunt pentru voi, pentru
ca harul**, prisosind prin cei mai
mulţi, să facă să prisosească mul-
ţumirea, spre gloria lui Dumnezeu.
De aceea, nu cădem de obosealăb,
ci chiar dacă omul nostru cel din
afară se trece, totuşi cel dinăun-
tru* se înnoieşte zi de zi. Pentru
că necazul nostru uşor* de o clipăc

lucrează pentru noi, mai presus
de orice măsură, o greutate eternă
de glorie, noi privindd* nu la cele
văzute, ci la cele nevăzute; pentru
că cele văzute sunt trecătoare,
dar cele nevăzute sunt eterne.

Pentru că ştim că, dacă ar fi
desfăcută casa* noastră pămân-
tească a cortului acestuia, avem
o clădire de la Dumnezeu, o casă
nefăcută de mâini, eternă, în ce-
ruri. Pentru că, în adevăr, gemem*
în acesta, dorind fierbinte să fim
îmbrăcaţi cu locuinţa noastră cea
din cer, dacă, în adevăr, când vom
fi şi îmbrăcaţi*, nu vom fi găsiţi
dezbrăcaţie. Pentru că, în adevăr,
noi, care suntem în cort, gemem
împovăraţi, pentru că nu dorim să
fim dezbrăcaţi, ci îmbrăcaţi*, pentru
ca ceea ce este muritor să fie
înghiţit de viaţă. Şi Cel* care
ne-a făcut chiar pentru aceasta
este Dumnezeu, care ne-a** şig

dat arvuna Duhului. Suntem
încrezători deci întotdeauna şi
ştimh că, fiind acasăi în acest trup,
suntem departej de Domnul
(pentru că umblăm* prin credinţă,
nu prin vedere). Suntem încre-
zători, spun, şi ne place* mai bine
să fim departe de casă, afară din
trup, şi să fim acasă la Domnulk.
De aceea ne şi străduiml să-I fim
plăcuţi, fie că suntem acasă, fie

că suntem departe de casăm. Pen-
tru că* noi toţi trebuie să fim ară-
taţi înaintea scaunului de judecată
al lui Hristos, pentru ca** fiecare
să primească cele făcute înn trup,
potrivit cu cele ce a făcut, fie bine,
fie rău.

Cunoscând deci frica* de Dom-
nul, îi înduplecăm pe oameni;
dar** am fost arătaţio lui Dum-
nezeu şi de asemenea sper că am
fost arătaţio şi în conştiinţele
voastre. Pentru căp noi înşine nu*
ne recomandăm din nou vouă, ci vă
dăm** prilej de laudă pentru noi,
ca să-l aveţi faţă de cei care se
laudă în înfăţişare, şi nu în inimă.
Pentru că, dacă* ne-am ieşit din
fire, este pentru Dumnezeu; sau,
dacă suntem întregi la minte, este
pentru voi. Pentru că dragostea lui
Hristos ne constrânge, noi jude-
când aceasta: că, dacăg Unul a mu-
rit* pentru toţi, toţi deci au mu-
ritq; şi El a murit pentru toţi, pen-
tru ca* cei care trăiesc să nu mai
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru
Cel care pentru ei a murit şi a înviat.
Astfel încât* noi, de acum, nu cu-
noaştem pe nimeni potrivit cărnii;
şi chiar dacă L-am cunoscut pe
Hristos potrivit cărnii, totuşi**
acum nu-L mai cunoaştem astfel.
Încât, dacă este* cineva în Hris-
tos, este** o creaţie nouă; cele�
vechi s-au dus; iată, toate s-au
făcut noi. Şi toate sunt de la Dum-
nezeulr care* ne-a împăcat cu
Sine prin Isusg Hristos şi ne-a dat
slujba împăcării: anume că Dum-
nezeu* era în Hristos, împăcând
lumea cu Sine, nesocotindu-le
greşelile lor şi punând în noi
cuvântul împăcării. Suntem deci
ambasadori* pentru Hristos; ca şi
cum** Dumnezeu ar îndemna prin
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noi, vă rugăm, pentru Hristos:
Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! aPe*
Cel care n-a cunoscut păcat, L-a
făcut păcat pentru noi, ca** noi
să devenim dreptate a lui Dumne-
zeu în El.
Şi*, lucrând împreună, vă**

şi îndemnăm să� nu primiţi harul
lui Dumnezeu în zadar (pentru
că El spune: �La* timp potrivit
te-am ascultat şi într-o zi de mân-
tuire te-am ajutat�. Iată, acum este
timpul potrivit; iată, acum este
ziua mântuirii): nedând* nici un
prilej de poticnire în nimic, pentru
ca slujba să nu fie defăimată; ci,
în totul, recomandându-ne pe noi
înşine ca slujitori* ai lui Dumne-
zeu, în multă răbdare, în necazuri,
în nevoi, în strâmtorări, în* bătăi,
în închisori, în tulburări, în oste-
neli, în vegheri, în posturi, în cu-
răţie, în cunoştinţă, în îndelungă-
răbdare, în bunătate, în Duh Sfânt,
în dragoste neprefăcută, în* cuvânt
al adevărului, în putere** a lui
Dumnezeu; prin armele� dreptăţii,
cele din dreapta şi din stânga, prin
glorie şi prin dezonoare, prin
vorbire de rău şi prin vorbire de
bine: ca înşelători, deşi adevăraţi*;
ca necunoscuţi, deşi bine-cunos-
cuţib; ca* murind, deşi, iată, trăim;
ca** pedepsiţi, dar nu omorâţi;
ca întristaţic, dar întotdeauna bu-
curându-ne; ca săraci, dar îmbogă-
ţind pe mulţi; ca neavând nimic,
dar stăpânind toate.

Gura noastră este deschisă
către voi, corintenilor, inima*
noastră este largă. Voi nu sunteţi
strâmtoraţi în noi, ci sunteţi
strâmtoraţi înăuntrul* vostru.
Dar, ca răsplată dreaptă (vorbesc*
ca şi copiilor mei), lărgiţi-vă şi voi!

Nu* vă înjugaţi nepotrivitd cu
cei necredincioşi; pentru că ce**
legătură este între dreptate şi

fărădelege saue ce comuniune
are lumina cu întunericul? şi ce
înţelegere are Hristos cu Belialf

sau ce parte are un credincios cu
un necredincios? Şi ce înţelegere
are templulg lui Dumnezeu cu i-
dolii? Pentru că voi* sunteţi un
templug al Dumnezeului celui
viu, după cum a spus Dumnezeu:
�Voi** locui în ei şi voi umbla
între ei; şi voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu�.
De aceea: �Ieşiţi* din mijlocul lor
şi fiţi despărţiţih�, spune Domnul;
şi �nu atingeţi ce este necurat, şi
Eu vă voi primi; şi vă* voi fi
Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice�,
spune Domnul Cel Atotputernic.

Având deci* aceste promi-
siuni, preaiubiţilor, să ne curăţim
pe noi înşine de orice întinare a
cărnii şi a duhului, desăvârşind
sfinţenia în teamă de Dumnezeu.

Primiţi-ne: n-am* nedreptă-
ţit pe nimeni, n-am vătămati pe
nimeni, n-am înşelat pe nimeni.
Nu vorbesc spre condamnare,
pentru că am spus deja că sunteţi
în inimile noastre, spre a muri
împreună şi a trăi împreună.
Mare* este îndrăznealaj mea faţă
de voi, mare lauda mea cu voi;
sunt umplut** de mângâiere�,
sunt copleşit de bucurie, cu tot
necazul nostru. Pentru că, şi după
ce am venit* noi în Macedonia,
carnea noastră n-a avut odihnă,
ci am** fost necăjiţi în orice
fel: din� afară lupte, dinăuntru
temeri. Dar Cel* care îi mângâie
pe cei smeriţi, Dumnezeu, ne-a
mângâiat prin venirea lui Tit;
şi nu numai prin venirea* lui, ci
şi prin mângâierea cu care a
fost mângâiat el la voi, istori-
sindu-ne dorul vostru, lacrimile
voastre, râvna voastră pentru
mine, încât m-am bucurat şi mai
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mult. Pentru* că, şi dacă v-am
întristat prin epistolă, nu-mi pare
rău, chiar dacă mi-a părut rău;
pentru că văd că epistola aceea
v-a întristat, chiar dacă numai
pentru un timpa. Acum mă bucur,
nu pentru că aţi fost întristaţi,
ci pentru că aţi fost întristaţi*
spre pocăinţă; pentru că aţi fost
întristaţi potrivit lui Dumnezeu,
pentru ca în nimic să nu fiţi pă-
gubiţi de noi. Pentru că întristarea
potrivit lui Dumnezeu lucrează
pocăinţă spre mântuire, de care
nu-ţi pare rău; dar* întristarea lu-
mii lucrează moarte. Pentru că,
iată, tocmai aceasta, întristarea
voastră potrivit lui Dumnezeu,
ce sârguinţă a lucrat în voi! Şi
ce dezvinovăţire, şi ce indignare,
şi ce teamă, şi ce dor, şi ce râv-
nă, şi ce răzbunare! În toate pri-
vinţele aţi dovedit că voi înşivă
sunteţi curaţi în acest lucru!
Astfel deci, deşi v-am şi scris, a
fost nu pentru cel care a nedrep-
tăţit, nici pentru cel care a fost
nedreptăţit, ci* pentru ca sârgu-
inţa noastră pentru voib să fie
arătată către voi, înaintea lui
Dumnezeu. De aceea am fost
mângâiaţi. Şic mai mult ne-am
bucurat ded mângâierea noas-
trăe, mult mai mult, datorită bu-
curiei lui Tit, pentru că duhul
lui a* fost înviorat de voi toţi.
Pentru că, dacă m-am lăudat
faţă de el cu ceva despre voi,
n-am fost dat de ruşine; dar, cum
noi v-am vorbit toate în adevăr,
aşa şi lauda noastră faţă de Tit
a fost adevărată. Şi inimaf lui
este cu prisosinţă pentru voi,
amintindu-şi de ascultarea* voas-
tră, a tuturor, cum l-aţi primit
cu teamă şi tremur. Mă bucurg

că în* toate am încredere cu pri-
vire la voi.

Dar vă facem cunoscut, fra-
ţilor, harul lui Dumnezeu, cel dat
în adunările Macedoniei: că, în
mare încercare de necaz, belşugul
bucuriei lor şi sărăcia lor lucie*
au prisosit spre bogăţia dărniciei
lor. Pentru că eu mărturisesc că, de
bunăvoia lor, după putere şi peste
putere, ne-au cerut cu multă stă-
ruinţă harul şi comuniunea slujbei*
pentru sfinţi. Şi nu după cum am
sperat noi, ci întâi s-au dat pe ei
înşişi Domnului şi nouă, prin voia
lui Dumnezeu, încât* noi l-am în-
demnat pe Tit ca, după cum a în-
ceput mai înainte, aşa să şi desă-
vârşească între voi şi harul aces-
ta. Dar, după cum prisosiţi în* ori-
ce, în credinţă şi în cuvânt şi în cu-
noştinţă şi în orice sârguinţă şi în
dragostea voastră către noi, să**
prisosiţi şi în acest har. Nu* ca po-
runcă vorbesc, ci pentru sârguinţa
altora, încercând şi sinceritatea dra-
gostei voastreh. Deoarece cunoaş-
teţi harul Domnului nostru Isus
Hristos, că El*, bogat fiind, S-a
făcut sărac pentru voi, ca, prin să-
răcia Lui, voi să fiţi îmbogăţiţi. Şi
îmi dau* o părere în aceasta; pen-
tru că aceasta** vă este de folos
vouă, care, încă de acum un an, aţi
început nu numai să faceţi, ci să�
şi voiţi. Dar acum împliniţi şi fap-
ta; ca, aşa după cum a fost bună-
voinţa de a vrea, aşa să fie şi de a
împlini din ceea ce aveţi. Pentru
că*, dacă este bunăvoinţă, este bine
primit, potrivit cu ce are cinevai,
nu potrivit cu ce nu are. Iar aceasta,
nu ca să fie uşurare pentru alţii şi
apăsare pentru voi, ci potrivire:
în timpul de acum, belşugul vos-
tru să fie pentru lipsa lor, pentru
ca şi belşugul lor să fie pentru
lipsa voastră, încât să fie potrivire,
după cum este scris: �Cine* a
strâns mult n-a avut de prisos şi
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a Sau �pentru un ceas�    b Unele ms. �sârguinţa voastră pentru noi�    c Unele ms. omit �Şi�; alte ms. �Am
fost mângâiaţi de mângâierea voastră; şi, cu atât ne-am bucurat mai mult, datorită bucuriei lui Tit�    d Sau
�pe lângă�      e Unele ms. �voastră�      f Lit. �lăuntrul�     g Unele ms. ad. �deci�     h Unele ms. �noastre�
i Unele ms. �el�
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cine a strâns puţin n-a dus lipsă�.
Dar mulţumire fie adusă lui

Dumnezeu, care pune în inima lui
Tit aceeaşi sârguinţă pentru voi,
pentru că a primit, în adevăr, în-
demnul*, dar, fiind mai zelos, a
plecat spre voi de bunăvoie. Şi
am trimis împreună cu el pe frate-
le*, a cărui laudă în Evanghelie este
prin toate adunările; şi nu numai
atât, dar a fost şi ales* de adunări
ca însoţitora al nostru cu harul a-
cesta, administratb de noi spre**
gloria Domnului Însuşi, şi ca măr-
turie a bunăvoinţei noastrec, evi-
tând ca cineva să ne învinuiască
în acest belşug administratb de
noi; pentru că îngrijimd* de ceea
ce este binee nu numai înaintea
Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
Şi l-am trimis împreună cu ei pe
fratele nostru, pe care l-am pro-
batf deseori în multe ca fiind ze-
los şi mult mai zelos acum, dato-
rită marii încrederi cu privire la
voi. Fie referitor la Tit, părtaş al
meu şi împreună-lucrător pentru
voi, fie la fraţii noştri, ei sunt
trimişi* ai adunărilor, gloria lui
Hristos. Arătaţig deci faţă de ei,
hînaintea adunărilor, dovada dra-
gostei voastre şi a laudei *noastre
cu privire la voi.

Pentru că, despre slujirea* că-
tre sfinţi, îmi este de prisos să vă
scriu. Pentru că ştiu bunăvoinţa*
voastră, cu** care mă laud cu
privire la voi către macedoneni,
că Ahaia� este gata de acum un
an. Şi râvna voastră i-a însufleţit
pe cei mai mulţi. Am* trimis
dar pe fraţi, pentru ca lauda
noastră cu privire la voi să nu
fie zădărnicită în această pri-
vinţă, ca să fiţi gata, după cum am
spus; ca nu cumva, când mace-
donenii vor veni împreună cu
mine şi vă vor găsi nepregătiţi,

noi să fim daţi de ruşine (ca să nu
spunem voi) în încrederea aceas-
tai. Am considerat deci necesar să-i
îndemn pe fraţi să vină mai îna-
inte la voi şi să pregătească di-
nainte binecuvântarea voastră
promisăj dinainte, ca aceasta să fie
gata aşa, ca binecuvântare, şi nu
ca o zgârcenie. Dar aceasta spun:
cine* seamănă cu zgârcenie va şi
secera cu zgârcenie; şi cine seamă-
nă cu binecuvântări va şi secera cu
binecuvântări; fiecare să dea după
cum s-a hotărât în inimă, nu* cu
părere de rău sau de nevoie, pen-
tru că �Dumnezeu** îl iubeşte pe
acela care dă bucuros�. Şi Dumne-
zeu poatek* să facă să prisoseas-
că orice har către voi, pentru ca, a-
vând întotdeauna toată îndestu-
larea în orice, să prisosiţi în orice
lucrare bună, după cum este scris:
�A împărţit*, a dat săracilor,
dreptatea lui rămâne pentru tot-
deauna�. Iar Cel care dă* semă-
nătorului sămânţă şi pâine pentru
hrană va asigural şi va înmulţi
semănătura voastră şi va spori
roadele dreptăţii** voastre, fiind
îmbogăţiţi în orice, pentru orice
dărnicie care* lucrează prin
noi mulţumire către Dumnezeu.
Pentru că administraream acestei
slujbe nu numai că împlineşte*
lipsurile sfinţilor, ci şi prisoseşte
în multe mulţumiri către Dum-
nezeu; ei Îl glorifică* pe Dumne-
zeu prin dovada acestei slujiri,
pentru supunerea voastră, prin
mărturisiren, faţă de Evanghelia
lui Hristos, şi pentru** dărni-
cia participării voastre faţă de
ei şi faţă de toţi; şi, în cererea
lor pentru voi, sunt plini de iubi-
re arzătoare pentru voi, datorită
harului* nemăsurat al lui Dum-
nezeu care este asupra voastră.
Mulţumireo fie adusă lui Dumne-
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*Ps. 112.9.
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*Mt. 5.16.
**Ev. 13.16.

*Cap. 8.1.

a Lit. �împreună-călător cu noi�    b Lit. �slujit�    c Unele ms. �voastre�    d Unele ms. �îngrijind� şi omit
�pentru că�    e Sau �frumos�    f  Sau �încercat�    g Unele ms. �Arătând�    h Unele ms. ad. �şi�    i Unele
ms. ad. �a laudei�    j Sau �anunţată�   k  Lit. �este puternic�    l Unele ms. au verbele la timpul prezent
m Lit. �slujirea�    n Lit. �pentru supunerea, prin mărturisirea voastră�     o Unele ms. ad. �dar�

A doua trimi-
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zeu pentru* darul Său de nespus!
Vă* îndemn dar, prin blân-

deţea şi bunătatea lui Hristos, eu,
Pavel, care, prezenta, sunt** smerit
între voi, însă, absentb, îndrăznesc
faţă de voi; vă rog dar ca, fiind
prezent, să* nu îndrăznesc cu
încrederea cu care socotesc să
îndrăznesc împotriva unora care
socotesc că noi am umbla potrivit
cărnii. Pentru că, deşi umblăm în
carne, nu ne luptăm potrivit căr-
nii. Pentru că* armele luptei**
noastre nu sunt fireştic, ci� puter-
nice, potrivit lui Dumnezeud,
spre�� dărâmarea întăriturilor,
dărâmând* raţionamente şi orice
înălţime care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu şi în-
robind orice gând ascultării de
Hristos şi fiind gata să pedep-
sime orice neascultare, când* as-
cultarea voastră va fi făcută de-
plină. La* înfăţişare vă uitaţi?
Dacă** are cineva încredere în
sine însuşi că este al lui Hristos,
să mai socotească în sine însuşi
aceasta: că, după cum el este al
lui Hristos, aşa� şi noif. Pentru că
şi dacă m-aş lăuda chiar ceva
mai mult cu* autoritatea noastră,
pe care Domnul a dat-og spre zi-
direa şi nu spre dărâmarea voastră,
nu** voi fi dat de ruşine, ca să nu
par că v-aş înfricoşa prin epistole:
�Pentru că epistolele lui, se spu-
ne, sunt cu greutate şi cu putere;
dar* prezenţa trupului lui, slabă,
şi vorbirea** lui, de dispreţuit�.
Un astfel de om să socotească
aceasta, că, aşa cum suntem în
cuvânt, prin epistole, absenţi fiind,
aşa şi cu fapta, prezenţi fiind.
Pentru că* nu îndrăznim să ne
numărăm sau să ne comparăm
pe noi înşine cu unii care se re-
comandăh pe ei înşişi. Dar ei, mă-

surându-se cu ei înşişi şi com-
parându-se cu ei înşişi, nu sunt
pricepuţi. Noi* dar nu ne vom
lăuda în afara măsuriii, ci după
măsura câmpului de lucruj pe care
ne-a împărţit-o nouă Dumnezeul
măsurii, ca să ajungemk şi până
la voi. Pentru că nu ne întindem
peste măsură, ca şi cum n-am fi
ajuns la voi (pentru că* am ajuns şi
până la voi în Evanghelia lui
Hristos); nu lăudându-ne în afara
măsurii noastre, în* ostenelile al-
tora, ci, având speranţă, credinţa
voastră crescând, ne vom lărgi
între voi, potrivit câmpului nos-
tru de lucruj, cu prisosinţă, ca să
vestim Evanghelia şi dincolo de
voi, nu ca să ne lăudăm în câm-
pul de lucruj al altuia, cu lucruri
gata făcute. Iar �cine* se laudă,
să se laude în Domnul�. Pentru că
nu* cine se recomandă pe sine în-
suşi este aprobatl, ci acela pe**
care Domnul îl recomandă.

Aş dori să-mi îngăduiţi o mică
nebunie*! Da, în adevăr, îngădui-
ţi-mim. Pentru că sunt gelos faţă
de voi* cu o gelozie a lui Dumne-
zeu, pentru că v-am** logodit cu
un singur bărbat, ca să� vă înfăţi-
şez ca pe o fecioară�� curată lui
Hristos. Dar mă tem ca nu cumva,
după cum şarpele* a amăgit pe
Eva în viclenia lui, aşa şin gându-
rile voastre să fie stricate**, înde-
părtându-se de la simplitateao faţă
de Hristos. Pentru că, în adevăr,
dacă ar veni cineva şi ar predica
un alt Isus, pe care noi nu l-am pre-
dicat, sau aţi primi alt duhp, pe
care nu l-aţi primit, sau altă evan-
ghelieq*, pe care n-aţi primit-o,
l-aţi îngădui bine! Deoarece soco-
tesc că în* nimic nu sunt în urma
acelor apostoli nespus de mari. Dar
chiar dacă sunt* simplu în vorbire,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

1

2

4

5

6

7

8

10

12

*Iac. 1.17.

*Rom. 12.1.
**Vers. 10.
Cap. 12.5;
12.7,9.
*1 Cor. 4.21.
Cap. 13.2,10.

*Ef. 6.13.
1 Tes. 5.8.
**1Tim.1.18.
2 Tim. 2.3.
�Fap. 7.22.
1 Cor. 2.5.
Cap. 6.7;
13.3,4.
��Ier. 1.10.
*1 Cor. 1.19;
3.19.

*Cap. 2.9;
7.15.

*Ioan 7.24.
Cap. 5.12;
11.18.
**1Cor.14.37
1 Ioan 4.6.
�1 Cor. 3.23;
9.1.
Cap. 11.23.
*Cap. 13.10.
**Cap. 7.14;
12.6.

*1 Cor. 2.3,4.
Gal. 4.13.
**1 Cor.1.17;
2.1,4.
Cap. 11.6.

*Cap. 3.1;
5.12.

13

14

15

16

17
18

2

3

4

5

6

13

14

15

17

18

1

2

3

4

5

6

*Vers. 15.

*1 Cor. 3.5;
3.10; 4.15;
9.1.

*Rom. 15.20

*Is. 65.16.
Ier. 9.24.
1 Cor. 1.31.
*Pr.  27.2.
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*Vers. 16.
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a Sau �de faţă�, �după înfăţişare�    b Sau �în lipsă�    c Lit. �carnale�    d Sau �divin puternice�    e Sau
�răzbunăm�    f Unele ms. ad. �suntem ai lui Hristos�    g Unele ms. �ne-a dat-o�    h Sau �se laudă�    i Vezi
şi v.15 şi 16    j Lit. �prăjinii de măsurare�    k Unele ms. �să ajungă�    l Aprobat după încercare    m Unele
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totuşi nu şi în** cunoştinţă, ci, în
orice, arătânda� adevărul în toate,
faţă de voib. Sau  am  făcut  păcat,
coborându-mă pe mine însumi*,
ca voi să fiţi înălţaţi, pentru că
v-am vestit în dar Evanghelia lui
Dumnezeu? Am luat de la alte adu-
năric, primind plată, ca să vă pot
sluji  vouă. Şi, fiind prezent la voi
şi în nevoie, n-am* împovărat pe
nimeni (pentru că** nevoia mea
a fost deplin umplută de fraţii
veniţi din Macedonia) şi, în orice,
m-am ferit şi mă voi feri să� vă
fiu povară. Adevăruld* lui Hristos
este în mine, că** lauda aceasta
nu-mi va fi oprităe în ţinuturile
Ahaiei. De ce*? Pentru că nu vă iu-
besc? Ştie Dumnezeu! Dar, ceea ce
fac, voi şi face, ca* să tai ocazia
celor care vor o ocazie, ca, în ceea
ce se laudă ei, să fie găsiţi ca şi
noi. Pentru că unii ca aceştia sunt*
falşi apostoli, lucrători** vicleni,
prefăcându-se în apostoli ai lui
Hristos. Şi nu este de mirare, pen-
tru că însuşi Satan se preface în
înger* al luminii. Nu este deci
mare lucru dacă şi slujitorii lui se
prefac în slujitori* ai dreptăţii,
al** căror sfârşit va fi potrivit lu-
crărilor lor.

Din nou* spun: nimeni să nu
mă considere a fi nebun. Iar dacă
nu, primiţi-mă chiar ca pe un ne-
bun, ca să mă laud şi eu cât de
puţin. Ce vorbesc, nu* vorbesc
după Domnul, ci ca în nebunie,
în** această încredere a laudei.
Deoarece* mulţi se laudă potrivit
cărnii, mă voi lăuda şi eu. Pentru
că, voi* fiind înţelepţi, îngăduiţi
cu plăcere pe nebuni. Pentru că
îngăduiţi, dacă* cineva vă robeş-
te, dacă cineva vă mănâncăf, dacă
cineva ia ce este al vostru, dacă
cineva se înalţă, dacă cineva vă
loveşte peste faţă! Spre dezonoa-

re vorbesc, ca şi cum noi am* fi
fost slabi; dar, în orice** îndrăz-
neşte cineva (vorbesc în nebunie),
îndrăznesc şi eu. Sunt* ei evrei?
Şi eu! Sunt ei israeliţi? Şi eu!
Sunt ei sămânţă a lui Avraam? Şi
eu! Sunt ei slujitori ai lui Hristos?
(vorbesc ca un ieşit din minţi) eu,
peste măsură; în osteneli*, mult
mai mult; în lovituri**, peste mă-
sură; în închisori, mult mai mult;
deseori� în pericol de moarteg.
De la iudei, de cinci ori am primit
patruzeci* de lovituri fără una.
De trei ori am fost bătut* cu nu-
iele, o dată am fost lovit** cu
pietre, de trei ori am naufragiat�,
am petrecut o noapte şi o zi în a-
dânch, în călătorii deseori, în pe-
ricole pe apei, în pericole din
cauza tâlharilor, în* pericole de la
neamul meu, în pericole de la
naţiuni, în** pericole în cetate, în
pericole în pustiu, în pericole pe
mare, în pericole între fraţi falşi;
în osteneală şi trudă, în vegheri*
deseori, în foame** şi sete, în
posturi deseori, în frig şi fără
îmbrăcămintej. Pe lângă cele de
afară, este ceea ce mă apasă zil-
nic, preocupareak* pentru toate
adunările. Cine* este slab şi eu
să nu fiu slab? Cine se poticneşte
şi eu să nu ard? Dacă trebuie să
mă laud, mă* voi lăuda cu cele
privitoare la slăbiciunea mea.
Dumnezeul* şi Tatăl Domnuluil

Isusm, Cel care** este binecu-
vântat în veci, ştie că nu mint.
În* Damasc, guvernatoruln împă-
ratului Areta păzea cetatea da-
mascienilor, dorind să mă prindă;
şi am fost coborât, într-un coş,
printr-o fereastră, prin zid, şi am
scăpat din mâinile lui.

În adevăr, nu-mi foloseşte să
mă laudo, pentru căp voi veni la
viziuni şi la descoperiri ale Dom-

**Ef. 3.4.
�Cap. 4.2;
5.11; 12.12.

*Fap. 18.3.
1 Cor. 9.6,12.
Cap. 10.1.

*Fap. 20.33.
Cap. 12.13.
1 Tes. 2.9.
2 Tes. 3.8,9.
**Filip. 4.10;
4.15,16.
�Cap. 12.14;
12.16.

*Rom. 9.1.
**1 Cor.9.15.

*Cap. 6.11;
7.3; 12.15.
*1 Cor. 9.12.

*Fap. 15.24.
Rom. 16.18.
Gal. 1.7;6.12.
Filip. 1.15.
2 Pet. 2.1.
1 Ioan 4.1.
Apoc. 2.2.
**Cap. 2.17.
Filip. 3.2.
Tit 1.10,11.
*Gal. 1.8.
*Cap. 3.9.
**Filip. 3.19.

*Vers. 1.
Cap. 12.6,11.

*1 Cor. 7.6;
7.12.
**Cap. 9.4.

*Filip. 3.3,4.

*1 Cor. 4.10.

*Gal. 2.4;
4.9.
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*Cap. 10.10.
**Filip. 3.4.

*Fap. 22.3.
Rom. 11.1.
Filip. 3.5.

*1Cor.15.10.
**Fap. 9.16;
20.23; 21.11.
Cap. 6.4,5.
�1 Cor. 15.
30-32.
Cap. 1.9,10;
4.11; 6.9.

*Deut. 25.3.

*Fap. 16.22.
**Fap. 14.19
�Fap. 27.41.

*Fap. 9.23;
13.50; 14.5;
17.5; 20.3;
21.31; 23.10;
23.11; 25.3.
**Fap. 14.5;
19.23.

*Fap. 20.31.
Cap. 6.5.
**1Cor. 4.11

*Fap. 20.18
Rom. 1.14.

*1 Cor. 8.13;
9.22.

*Cap. 12.5;
12.9,10.

*Rom. 1.9;
9.1.
Cap. 1.23.
Gal. 1.20.
1 Tes. 2.5.
**Rom. 9.5.
*Fap. 9.24;
9.25.

a Unele ms. �în orice fel am arătat�    b Sau �către voi�    c Lit. �Am prădat alte adunări�    d Lit. nearticulat
e Lit. �pecetluită�    f Lit. �vă devorează�    g Lit. �deseori în morţi�    h Adâncul mării    i  Lit. �râuri�    j  Lit.
�şi goliciune�    k Sau �grija�   l Unele ms. ad. �nostru�    m Unele ms. ad. �Hristos�    n Gr. �etnarh�
o Unele ms. �Trebuie să mă laud; nu-mi foloseşte�    p Unele ms. �dar�

Suferinţele
apostolului

Descoperirile
lui Pavel

12

11:7
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nului. Ştiu un om în* Hristos, care
acum paisprezece ani (fie în trup,
nu ştiu, fie în afara trupului, nu
ştiu; Dumnezeu ştie), unul ca aces-
ta a fost** răpit chiar până la al
treilea cer. Şi ştiu că un aseme-
nea om (fie în trup, fie în afara
trupului, nu ştiu; Dumnezeu ştie),
a fost răpit în paradis* şi a auzit
lucruria de nespus, pe care nu-i
este îngăduitb omului să le vor-
bească. Cu unul ca acesta mă voi
lăuda, dar*, cu mine însumi, nu
mă voi lăuda decât în slăbiciunile
mele. Pentru că, dacă aş dori* să
mă laud, n-aş fi nebun, pentru că
voi spune adevărul; dar mă feresc,
ca să nu mă socotească cineva
mai presus decât ceea ce mă vede
a fi sau ceea ce aude de la mine.
Şi, ca să nu mă înalţ prin măreţia
descoperirilor, mi s-a dat un ţe-
puş* pentru carne, un solc** al lui
Satan, ca să mă pălmuiascăd, pen-
tru ca să nu mă înalţ. Pentru a-
ceasta de trei* ori L-am rugat pe
Domnul ca să-l depărteze de la
mine. Şi El mi-a spus: �Harul
Meu îţi este de ajuns; pentru că
puterea Meae se desăvârşeşte în
slăbiciune�. Deci foarte bucuros
mă* voi lăuda mai degrabă în
slăbiciunile mele, ca**  să locu-
iască peste mine puterea lui Hris-
tos. De aceea, am plăcere* în
slăbiciuni, în insulte, în nevoi, în
persecuţii, în strâmtorări, pentru
Hristos; deoarece**, când sunt
slab, atunci sunt puternic.

Am devenit nebunf*. Voi
m-aţi constrâns; pentru că eu tre-
buia să fiu recomandat de voi;
pentru că în nimic** nu am fost
în urma acelor apostoli nespus de
mari, chiar dacă� eu nu sunt ni-
mic. În adevăr, semnele* aposto-
lului au fost lucrate între voi în
toată răbdarea, îne semne şi mi-
nuni şi lucrări de putere. Pentru
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*Rom. 16.7.
Cap. 5.17.
Gal. 1.22.
**Fap. 22.17.

*Lc.  23.43.

*Cap. 11.30.

*Cap. 10.8;
11.16.

*Ezec.28.24.
Gal. 4.13,14.
**Iov  2.7.
Lc. 13.16.

*Deut. 3.
23-27.
Mt. 26.44.

*Cap. 11.30.
**1 Pet. 4.14

*Rom. 5.3.
Cap. 7.4.
**Cap. 13.4.

*Cap. 11.1;
11.16,17.
**Cap. 11.5.
Gal. 2.6-8.
�1 Cor. 3.7;
15.8,9.
Ef. 3.8.

*Rom. 15.18;
15.19.
1  Cor. 9.2.
Cap. 4.2;
6.4; 11.6.

că, în* ce aţi fost mai prejos faţă
de celelalte adunări, decât că eu**
însumi nu v-am fost povară? Ier-
taţi-mi nedreptatea� aceasta!

Iatăg*, a treia oară sunt gata să
vin la voi şi nu văe voi fi povară,
pentru că nu** caut ale voastre, ci
pe voi; pentru că nu copiii sunt
datori să strângă pentru părinţi, ci
părinţii pentru copii. Eu, dar,
foarte bucuros voi* cheltui şi mă
voi cheltui în totul pentru** sufle-
tele voastre, chiar dacă, iubindu-vă
mai mult, sunt� iubit mai puţin.

Fie şi aşa! Eu nu v-am împo-
vărat, ci, fiind iscusit, v-am luat cu
iscusinţă. Am* avut eu câştig de la
voi prin vreunul dintre aceia pe
care i-am trimis la voi? L-am* ru-
gat pe Tit şi l-am trimis împreună
cu el pe** fratele: a avut Tit vreun
câştig de la voi? n-am umblat noi în
acelaşi duh? nu pe aceleaşi urme?

De mult* gândiţih că ne apă-
răm faţă de voi; noi vorbim îna-
intea** lui Dumnezeu, în Hristos;
şi toate�, preaiubiţilor, pentru
zidirea voastră. Pentru că mă
tem ca nu cumva, venind, să vă
găsesc nu aşa cum doresc, şi eu*
să fiu găsit de voi aşa cum nu
doriţi: ca nu cumva să fie certuri,
gelozii, mânii, intrigi, vorbiri de
rău, insinuări, îngâmfări, tulburări;
ca nu cumva Dumnezeul meu să*
mă smerească între voii, când voi
veni din nou, şi să plâng pe mulţi
dintre cei care** au păcătuit mai
înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia
şi curvia� şi destrăbălarea pe care
le-au practicat.

Această a* treia oară vin la
voi. �Pe** cuvântulj a doi sau
trei martori va fi întemeiat orice
lucruk�. Am spus mai înainte, când
eram prezent a doua oară, şi spun
mai dinainte, fiind acum absent,
lcelor care au păcătuit mai înainte
şi tuturor celorlalţi că, dacă voi
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*1 Cor. 1.7.
**1 Cor.9.12
Cap. 11.9.
�Cap. 11.7.

*Cap. 13.1.
**Fap. 20.33
1 Cor. 4.14;
4.15.

*Filip. 2.17.
1 Tes. 2.8.
**Ioan 10.11
Cap. 1.6.
Col. 1.24.
2 Tim. 2.10.
�Cap. 6.12;
6.13.

*Cap. 7.2.

*Cap. 8.6,16.
**Cap. 8.18;
8.22.

*Cap. 5.12.
**Rom. 9.1.
Cap. 11.31.
�1 Cor.10.33

*1 Cor. 4.21.
Cap. 10.2;
13.2,10.

*Cap. 2.1,4.
**Cap. 13.2.
�1 Cor. 5.1.

*Cap. 12.14.
**Num.35.30
Deut. 17.6;
19.15.
Mt. 18.16.
Ioan  8.17.
Ev. 10.28.

a Lit. �vorbiri�, �lucruri spuse�    b Sau �posibil�    c Sau �un înger�    d Sau �să mă bată cu pumnii�    e Unele
ms. omit    f Unele ms. ad. �lăudându-mă�    g Unele ms. ad. �această�    h Unele ms. �Din nou gândiţi�
i Sau �cu privire la voi�    j Lit. �gura�    k Sau �vorbă�    l Unele ms. ad. �scriu�

Ultimele
îndemnuri
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A treia vizită
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veni din nou, nu* voi cruţa.
Pentru că voi căutaţi o dovadă că
în* mine vorbeşte Hristos (care nu
este slab faţă de** voi, ci este pu-
ternic între voi, pentru că, în ade-
văr, dacă* a fost răstignit îna slă-
biciune, totuşi trăieşte** din pu-
terea lui Dumnezeu; pentru că, în
adevăr, bnoi� suntem slabi în El,
dar vom trăi împreună cu El din
puterea lui Dumnezeu faţă de
voi), pe* voi înşivă cercetaţi-vă,
dacă sunteţi în credinţă; pe voi
înşivă încercaţi-vă: nu recunoaş-
teţi cu privire la voi înşivăc că**
Isus Hristosd este în voi? Numai
dacă, în adevăr, sunteţi� dezapro-
baţie. Dar sper că veţi cunoaşte
că noi nu suntem dezaprobaţi.
Şi ne rugămf lui Dumnezeu ca să
nu faceţi nimic rău; nu pentru
ca noi să* apărem aprobaţi, ci
ca voi să faceţi ceea ce este

bineg, şi noi să fim ca dezapro-
baţi. Pentru că nu putemh face
ceva împotriva adevărului, ci pen-
tru adevăr. Pentru că ne bucurăm
când* noi suntem slabi şi voi sun-
teţi puternici. Dari** pentru aceas-
ta ne şi rugăm: desăvârşirea voas-
tră. De aceea* scriu acestea, fiind
absent, pentru ca, fiind prezent,
să** nu folosesc asprime, potri-
vit� autorităţiij pe care Domnul
mi-a dat-o spre zidire, şi nu spre
dărâmare.

Încolo, fraţilor, bucuraţi-văk*,
desăvârşiţi-vă, fiţi încurajaţil,
gândiţi la fel, fiţi în** pace; şi
Dumnezeul dragostei şi al păcii
va fi cu voi. Salutaţi-vă* unii pe
alţii cu o sărutare sfântă. Toţi
sfinţii vă salută. Harul* Domnului
Isus Hristos şi dragostea lui Dum-
nezeu şi comuniunea** Sfântului
Duh fie cu voi toţi! Aminm.
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*Cap. 1.23.

*Mt. 10.20.
1 Cor. 5.4.
Cap. 2.10.
**1 Cor. 9.2.

*Filip. 2.7,8.
**Rom. 6.4.
�Cap. 10.3,4.

*1 Cor.11.28.
**Rom. 8.10.
Gal. 4.19.
�1 Cor. 9.27.

*Cap. 6.8.

*1 Cor. 4.10.
Cap. 11.30;
12.5,9,10.
**1Tes.3.10.

*1 Cor. 4.21.
Cap.2.3;10.2;
12.20,21.
**Tit 1.13.
�Cap. 10.8.

*Rom.12.15;
12.16; 15.5.
1 Cor. 1.10.
Filip. 2.2; 3.16
1 Pet. 3.8.
**Rom.12.18;
15.33.
*Rom.16.16.
1 Cor. 16.20.
1 Tes. 5.26.
1 Pet. 5.14.
*Rom.16.24.
**Filip.  2.1.
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a Lit. �din�    b Unele ms. ad. �şi�    c Lit. �nu vă recunoaşteţi pe voi înşivă�    d Unele ms. �Hristos Isus�
e  Respinşi în urma încercării    f Unele ms. �mă rog�    g Sau �frumos�    h Lit. �nu avem nici o putere�
i  Unele ms. omit    j Sau �puterii�    k Sau �rămâneţi cu bine�    l Sau �fiţi mângâiaţi�    m Unele ms. omit
�Amin�

Salutul de
încheiere
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Pavel, apostol nu de la oa-
meni, nici prin om, ci prin* Isus
Hristos şi Dumnezeu Tatăl,
care** L-a înviat dintre morţi,
şi toţi fraţii care* sunt împreună
cu mine, către adunările** Ga-
latiei: Har* vouă şi pace de la
Dumnezeu Tatăl şi de la Dom-
nul nostru Isus Hristos, care*
S-a dat pe Sine Însuşi pentru
păcatele noastre, ca să ne scoată
din** veacul rău de acum, după
voia lui Dumnezeu şi a Tatălui
nostru, a căruia fie gloria în vecii
vecilor! Amin.

Mă mir că treceţi aşa de re-
pede de la Cel* care v-a chemat
în harul lui Hristos, la o evanghe-
lie diferită, care nu* este o altă
Evanghelie; dar sunt unii care** vă
tulbură şi doresc să stricea Evan-
ghelia lui Hristos. Dar chiar dacă
noi sau un înger din cer vă va
vesti altă evanghelie decâtb Evan-
ghelia pe care v-am vestit-o noi,
să* fie anatemac. Cum am spus
mai înainte, spun şi acum din
nou: Dacă vă vesteşte cineva
altă* evanghelie decâtb ceea ce aţi
primit, să fie anatema. Caut* eu
acum să-i mulţumesc pe oameni,
sau pe Dumnezeu? Sau caut să
plac oamenilor? dDacă aş mai
plăcea oamenilor, n-aş fi robul lui
Hristos.

Dar vă fac cunoscut, fraţilor*,
că Evanghelia care a fost vestită
de mine nu este în felul omului,
pentru că nici eu n-am primit-o
de la om, nici n-am învăţat-o, ci*
am primit-o prin descoperirea lui
Isus Hristos. Pentru că aţi auzit
de purtarea mea de altădată, în
iudaism, că persecutam peste* mă-
sură Adunarea lui Dumnezeu şi o

devastam**; şi înaintam în iudaism
mai mult decât mulţi de o vârstă
cu mine din naţiunea mea, fiind
peste măsură de zelos* pentru
tradiţiile** părinţilor mei. Dar, când
Dumnezeue, care* m-a pus deopar-
tef din pântecele mamei mele şi
m-a chemat prin harul Său, a bi-
nevoit să-L* descopere pe Fiul Său
în mine, ca să-L vestesc**  printre
naţiuni, îndată, nu am primit sfat
de la carne� şi sânge, nici nu m-am
suit la Ierusalim, la cei care erau
apostoli mai înainte de mine, ci
am plecat în Arabia; şi m-am
întors din nou la Damasc. Apoi,
după trei ani, m-am suit* la Ie-
rusalim, ca să fac cunoştinţă cu
Petrug şi am rămas la el cinci-
sprezece zile; dar n-am văzut pe*
un altul dintre apostoli, decât pe**
Iacov, fratele Domnului; şi, în ceea
ce vă scriu, iată, înaintea* lui
Dumnezeu, nu mint. Apoi* am ve-
nit în ţinuturile Siriei şi ale Cili-
ciei. Dar eram necunoscut la înfăţi-
şare adunărilor* Iudeii care sunt în
Hristos**; auzeau numai că �cel
care ne persecuta odată, acum
vesteşte Evangheliah: credinţa pe
care altădată o nimicea�; şi Îl glo-
rificau pe Dumnezeu datorită miei.

Apoi, după paisprezece ani,
m-am* suit din nou la Ierusalim
cu Barnaba, luându-l cu mine şi
pe Tit. Şi m-am suit potrivit unei
descoperiri şi le-am* prezentat
Evanghelia pe care o predic prin-
tre naţiuni, dar în specialj celor
mai de seamă, ca nu cumva să
alerg sau să fi alergat** în za-
dar; (dar nici Tit, care era împre-
ună cu mine, fiind grec, n-a fost
obligat să se circumcidă) şi a-
ceasta din cauza fraţilor falşi*

*Fap. 9.6;
22.10,15,21;
26.16.
Tit 1.3.
**Fap. 2.24.
*Filip. 2.22;
4.21.
**1 Cor. 16.1
*Rom. 1.7.
1 Cor. 1.3.
Ef. 1.2.
Filip. 1.2.
Col. 1.2.
1 Tes. 1.1.
*Mt. 20.28.
Rom. 4.25.
Cap. 2.20.
Tit 2.14.
**Is. 65.17.
Ioan 15.19;
17.14.
Ev. 2.5; 6.5.
1 Ioan 5.19.

*Cap. 5.8.
*2 Cor. 11.4.
**Fap. 15.1;
15.24.
2 Cor. 2.17;
11.13.
Cap. 5.10,12.
*1Cor. 16.22.

*Deut. 4.2;
12.32.
Pr. 30.6.
Apoc. 22.18.

*1 Sam. 24.7
Mt. 28.14.
1 Tes. 2.4.
Iac. 4.4.
1 Ioan 3.19.

*1 Cor. 15.1.
*Ef. 3.3.

*1 Tim. 1.13.
Fap. 9.1;
22.4; 26.11.
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**Fap. 8.3.
*Fap. 22.3;
26.9.
Filip. 3.6.
**Ier. 9.14.
Mt. 15.2.
Mc. 7.5.
*Is. 49.1,5.
Ier. 1.5.
Fap. 9.15;
13.2; 22.14;
22.15.
Rom. 1.1.
*2 Cor. 4.6.
**Fap. 9.15;
22.21; 26.17;
26.18.
Rom. 11.13.
Ef. 3.8.
�Mt. 16.17.
1 Cor. 15.50.
Ef. 6.12.

*Fap. 9.26.

*1 Cor. 9.5.
**Mt. 13.55.
Mc. 6.3.
*Rom. 9.1.

*Fap. 9.30.

*1 Tes. 2.14.
**Rom. 16.7

*Fap. 15.2.

*Fap. 15.12.
**Filip. 2.16.
1 Tes. 3.5.

*Fap. 15.1,24
2 Cor. 11.26.
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EPISTOLA  CĂTRE  GALATENI

a Sau �să strâmbe�   b Sau �alături de�, �împotriva�   c Blestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu     d

Unele ms. ad. �Pentru că�    e Unele ms. �Dumnezeul�; alte ms. �El�      f Unele ms. ad. �chiar�    g Unele ms.
�Chifa�      h Lit. �aduce vestea bună�   i Lit. �în mine�    j Sau �deoparte�

Chemarea
lui Pavel

1

2 Confirmarea
apostolilor

din Ierusalim

Introducere

O singură
Evanghelie
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introduşi pe ascuns, care veniseră
pe furiş să iscodească libertatea**
noastră pe care o avem în Hristos
Isus, ca să� ne aducă în robie,
cărora nici măcar pentru un ceas
nu le-am cedat prin supunere,
pentru ca adevărul* Evangheliei
să rămână cu voi. Dar de la cei*
care erau consideraţi ca fiind ceva
(orice ar fi putut fi ei, pentru mine
nu este deosebire:  Dumnezeu**
nu are în vedere faţa omului), mie
sigur cei consideraţi a fi ceva nu�
mi-au comunicat nimic în plus; ci,
dimpotrivă, după ce au văzut* că
mie mi-a** fost încredinţată
Evanghelia necircumciziei, după
cum lui Petru cea a circumciziei
(pentru că Cel care a lucrat în
Petru pentru apostolia circum-
ciziei a lucrat* şi în mine
faţă de naţiuni**) şi după ce au
cunoscut harul* care mi-a fost
dat mie, Iacov şi Chifa şi Ioan,
cei consideraţi a fi stâlpi**, mi-
au dat mie şi lui Barnaba mâna
dreaptăa a comuniunii, ca noi să
mergem la naţiuni, iar ei la cir-
cumcizie; numai să ne amintim
de săraci, ceea ce* m-am şi stră-
duit să fac.

Dar*, când a venit Chifab la
Antiohia, m-am opus lui pe faţă,
pentru că era de condamnat. Pen-
tru că, mai înainte de a veni unii de
la Iacov, el mânca* împreună cu
naţiunile; dar, când au venit aceş-
tia, el se retrăgea şi se separa, te-
mându-se de cei din circumcizie.
Şi împreună cu el s-au prefăcut şi
ceilalţi iudei, încât şi Barnaba
a fost atras de prefăcătoria lor.
Iar când am văzut că ei nu umblă
drept, după adevărul Evanghe-
liei, i-am spus lui Chifab înaintea*
tuturor: �Dacă tu, iudeu fiind,
trăieşti ca naţiunile şi nu ca iu-
deii, de cec obligi naţiunile să se
iudaizeze?�
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**Cap. 3.25;
5.1,13.
�2 Cor. 11.20
Cap. 4.3,9.

*Cap. 3.1;
4.16.

*Cap. 6.3.
**Fap. 10.34.
Rom. 2.11.
�2 Cor. 12.11

*Fap. 13.46.
Rom. 1.5;
11.13.
1 Tim. 2.7.
2 Tim.1.11.
**1 Tes. 2.4.
*Fap. 9.15;
13.2; 22.21;
26.17,18.
1 Cor. 15.10.
Cap. 1.16.
Col. 1.29.
**Cap. 3.5.
*Rom. 1.5;
12.3,6; 15.15
1 Cor. 15.10.
Ef. 3.8.
**Mt. 16.18.
Ef. 2.20.
Apoc. 21.14.
*Fap. 11.30;
24.17.
Rom. 15.25.
1 Cor. 16.1.
2 Cor. 8.4;
9.1.

*Fap. 15.35.
*Fap. 10.28;
11.3.

*1 Tim. 5.20.
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Noi*, din fire, suntem iudei,
şi nu păcătoşi** dintre naţiuni,
dard, ştiind* că omul nu este în-
dreptăţit din faptele legii, ci**
prin credinţa îne Isus Hristos, am
crezut şi noi în Hristos Isus,
ca să fim îndreptăţiţi din cre-
dinţa îne Hristos, şi nu� din fap-
tele legii; pentru că din faptele
legii nimenif nu va fi îndreptăţit.
Dacă însă, căutând să fim în-
dreptăţiţi în Hristos, am fost
găsiţi şi noi înşine păcătoşi*,
este oare Hristos slujitor al pă-
catului? Nicidecum! Pentru că,
dacă zidesc din nou ceea ce am
dărâmat, mă dovedesc pe mine
însumi călcător de lege. Pentru
că eu, prin* lege, am** murit
faţă de lege, ca să trăiesc� pen-
tru Dumnezeu. Am fost răstig-
nit* cu Hristos şi nu mai trăiesc
eug, ci Hristos trăieşte în mine;
şi ceea ce trăiesc acum în carne,
trăiesc prinh credinţă, aceea în
Fiuli lui Dumnezeu, care m-a
iubit** şi S-a dat pe Sine Însuşi
pentru mine. Nu resping harul
lui Dumnezeu; pentru că, dacă*
dreptatea este prin lege, atunci
degeaba a murit Hristos.

O, galateni fără minte! Cine*
v-a fermecatj** pe voi, înaintea
ochilor cărora Isus Hristos a fost
arătat răstignit? Numai aceasta
doresc să aflu de la voi: din fap-
tele legii aţi primit* Duhul, sau**
din auzirea credinţei? Aşa de
fără minte sunteţi? După ce aţi în-
ceput în Duh, acum sfârşiţi în car-
ne*? În zadar* aţi suferit atâtea?
dacă, în adevăr, chiar în zadar!
Cel care* vă dă deci Duhul şi face
lucrări de putere între voi, face
acestea din fapte ale legii, sau din
auzirea credinţei? Aşa cum �Avra-
am* L-a crezut pe Dumnezeu şi i
s-a socotit ca dreptate�. Să ştiţi
deci că cei* din credinţă, aceştia

a Lit. �dreptele�    b Unele ms. �Petru�    c Unele ms. �cum�    d Unele ms.
omit    e Lit. �lui�    f Lit. �nici o carne�    g Sau �dar trăiesc, nu eu�    h Lit. �în�
i Lit. �cea a Fiului�    j Unele ms. ad. �ca să nu ascultaţi de adevăr,�
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sunt fii ai lui Avraam; şi Scrip-
tura, prevăzând* că Dumnezeu va
îndreptăţi naţiunile din credinţă,
i-a vestit dinainte lui Avraam
Evanghelia: �În** tine vor fi bi-
necuvântate toate naţiunile�.
Deci cei din credinţă sunt binecu-
vântaţi împreună cu credinciosul
Avraam. Pentru că toţi cei care
sunt din faptele legii sunt sub
blestem, pentru că este scris:
�Blestemat* este oricinea nu stă-
ruie în toate cele scrise în cartea
legii, ca să le facă�; iar că* prin
lege nimeni nu este îndreptăţit
înaintea lui Dumnezeu este lă-
murit, pentru că �cel** drept va
trăi din credinţă�; iar* legea nu
este din credinţă; ci: �acelab** care
va face acestea va trăi prin ele�.
Hristos* ne-a răscumpărat din
blestemul legii, făcându-Se bles-
tem pentru noi (pentru că este
scris: �Blestemat** este oricinea

este atârnat pe lemn�), pentru ca
binecuvântarea* lui Avraam să
ajungă la naţiuni în Hristos Isus,
ca să primim, prin credinţă, pro-
misiunea Duhului**.

Fraţilor (vorbesc în felul omu-
lui), nimeni nu desfiinţează un
legământ* confirmat, chiar al unui
om, nici nu adaugă la el. Iar
promisiunile au fost rostite �lui*
Avraam şi seminţei lui�. Nu spune:
�şi seminţelor�, ca multora, ci ca
uneia: �şi Seminţei tale�, care este
Hristos**. Dar eu spun aceasta,
că legea care a venitc după* patru
sute treizeci de ani nu anulea-
ză** un legământ confirmat mai
înainte de Dumnezeud, astfel în-
cât să facă promisiunea fără pu-
tere. Pentru că, dacă moştenirea*
este din lege, nu mai este din pro-
misiune; dar Dumnezeu i-a dă-
ruit-o lui Avraam prin promisiu-
ne. Atunci pentru ce este legea?
Ea* a fost adăugată din cauza

călcărilor de lege, până când
urma să vină �Sămânţa� căreia I
s-a făcut promisiunea, rânduită**
prin îngeri, în mâna unui Mij-
locitor�. Iar Mijlocitorul nu este
al unuia singur, însă* Dumnezeu
este Unul singur.

Este deci legea împotriva
promisiunilor lui Dumnezeu?
Nicidecum! Pentru că, dacă* ar fi
fost dată o lege care să poată
da viaţă, cu adevărat dreptatea
ar fi din lege; dar Scriptura a în-
chis toate* sub păcat, pentru ca**
promisiunea să fie dată din cre-
dinţa îne Isus Hristos, celor care
cred. Dar, mai înainte de a veni
credinţa, eram păziţi sub lege,
închişi pentru credinţa care urma
să fie descoperită. Astfel că le-
gea* a fost îndrumătorul nostru
spre Hristos, pentru ca** să fim
îndreptăţiţi din credinţă. Însă,
după ce a venit credinţa, nu mai
suntem sub îndrumător; pentru
că toţi* sunteţi fii ai lui Dumne-
zeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Pentru că* toţi câţi aţi fost bote-
zaţi pentru Hristos v-aţi îmbră-
cat** cu Hristos. Nu* este nici iu-
deu, nici grec; nu este nici rob,
nici liber; nu este bărbat şi feme-
ie; pentru că toţi sunteţi una**
în Hristos Isus: iar dacă voi sun-
teţi ai lui Hristos, sunteţi deci
�sămânţa�* lui Avraam, fmoş-
tenitori potrivit promisiunii.

Spun dar: cât timp moşte-
nitorul este copil, nu se deose-
beşte cu nimic de rob, deşi este
stăpân peste toate; ci este sub
păzitori şi administratori, până
la timpul rânduit de tatăl. Aşa şi
noi, când eram* copii, eram în-
robiţi sub cunoştinţele elemen-
tareg ale lumii; dar când* a venit
împlinirea timpului, Dumnezeu
L-a trimis pe Fiul Său, venith**
din femeie�, venith sub�� lege,
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*Col. 2.8,20.
Ev. 9.10.
*Gen. 49.10.
Dan. 9.24.
Mc. 1.15.
Ef. 1.10.
**Ioan 1.14.
Rom. 1.3.
Filip. 2.7.
Ev. 2.14.
�Gen. 3.15.
Is. 7.14.
Mica 5.3.
Mt. 1.23.
Lc. 1.31; 2.7.
��Mt. 5.17.
Lc. 2.27.

19

20

21

22

24

26

27

28

29

3

4

a Lit. �oricine care�    b Unele ms. �omul�; alte ms. omit    c Sau �a intervenit�
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ca să-i* răscumpere pe cei de
sub lege, ca**  să primim înfierea.
Dar, pentru că sunteţi fii, Dum-
nezeu a trimis de la Sine în ini-
mile noastrea  pe Duhul* Fiului
Său, care strigă: �Ava, Tată!�.
Astfel, nu mai eşti rob, ci fiu;
iar dacă* eşti fiu, eşti şi moşteni-
tor prin Dumnezeub.

Atunci însă, în adevăr, necu-
noscându-L* pe Dumnezeu, eraţi
robi** acelora care, din fire, nu
sunt dumnezeic. Dar acum, după
ce* L-aţi cunoscut pe Dumnezeu
sau, mai degrabă, după ce aţi fost
cunoscuţi de Dumnezeu, cum**
vă întoarceţi din nou la cunoş-
tinţele elementared� slabe şi să-
race, cărora încă doriţi să le fiţi
robi din nou? Voi respectaţi zile*
şi luni şi timpuri şi ani! Mă tem
pentru voi, ca nu cumva să* mă
fi ostenit în zadar pentru voi.

Vă rog, fraţilor, fiţi ca mine,
pentru că şi eu sunt ca voi:
nu* m-aţi nedreptăţit cu nimic.
Dar ştiţi că* în slăbiciunea căr-
nii v-am vestit Evanghelia la în-
ceput**; şi n-aţi dispreţuit, nici
n-aţi respins cu dezguste ispita
meaf, care era în carnea mea, ci
m-aţi primit ca* pe un înger al
lui Dumnezeu, ca** pe Hristos
Isus. Care erag deci fericirea voas-
tră? Pentru că vă mărturisesc că,
dacă ar fi fost posibil, v-aţi fi scos
ochii voştri şi mi i-aţi fi dat. Am
devenit deci vrăjmaşul vostru,
vorbindu-vă* adevărul? Nu în
mod drept* sunt ei zeloşi pentru
voi, ci doresc să văh despartă de
mine, ca să fiţi zeloşi pentru ei.
Dar este bine să fiţi zeloşi întot-
deauna în ceea ce este bine, şi nu
numai când sunt eu prezent la voi.
Copilaşii mei*, pentru care din nou
simt durerile naşterii, până când

Hristos va lua chip în voi: şi aş
dori să fiu prezent la voi acum şi
să-mi schimb glasul, pentru că sunt
nedumerit cu privire la voi.

Spuneţi-mi, voi, care doriţi să
fiţi sub lege, nu ascultaţi de lege?
Pentru că este scris că Avraam
a avut doi fii: unul* din cea roabă
şi unul** din cea liberă. Dar cel
din femeia roabă a* fost născut
după carne, iar** cel din femeia
liberă, prin promisiune; lucrurile
acestea sunt spuse în pildei, pen-
tru că acestea sunt douăj legămin-
te: unul de la Muntele Sinai*, năs-
când pentru robie, care este Agar.
Pentru că Agar este Muntele Sinai,
în Arabia, şi corespunde Ierusalimu-
lui de acum, şik ea este în robie cu
copiii ei; dar Ierusalimul* de sus este
cea liberă, care este mama noastrăl.

Pentru că este scris: �Bucu-
răte*, tu, cea stearpă, care nu
naşti! Izbucneşte de bucurie şi
strigă, tu, care nu ai durerile naş-
terii! Pentru că mulţi sunt copiii
celei părăsite, mai mulţi decât ai
celei care are soţ�.

Iar voi, fraţilor, sunteţim copii*
ai promisiunii, ca Isaac. Dar, după
cum atunci cel* care a fost născut
după carne îl persecuta pe cel care
era născut după Duh, aşa** şi
acum. Dar ce spune Scriptura*?
�Izgoneşte** pe femeia roabă şi pe
fiul ei, pentru că fiul� celei roabe
nu va moşteni nicidecum cu fiul
celei libere�. Astfel deci, fraţilor,
noi nu suntem copii ai celei roabe,
ci* ai celei libere.

Hristos ne-a pus în libertate;
rămâneţi deci tarin* şi nu vă prin-
deţi din nou într-un** jug al robiei!
Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă*
veţi fi circumcişi, Hristos nu vă va
folosi la nimic. Şi mărturisesc din
nou oricărui om circumcis că* este
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*1 Cor. 6.9.
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Apoc. 22.15.

*Ioan 15.2.
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**Col. 3.12.
Iac. 3.17.
�Rom. 15.14
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Ev. 12.13.
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dator să împlineascăa toată legea.
Voi, cei care vă îndreptăţiţi prin
lege, sunteţi* lipsiţi de orice folos
de la Hristos; aţi căzut din** har.
Pentru că noi, prin Duh, din cre-
dinţă, aşteptăm* speranţa dreptăţii.
Pentru că*, în Hristos Isus, nici
circumcizia nu are vreo putere, nici
necircumcizia, ci credinţa** care
lucrează prin dragoste. Voi aler-
gaţi* bine; cine** v-a opritb, ca să
nu fiţi supuşi adevărului? Con-
vingerea aceasta nu vine de la Cel
care* vă cheamă. Puţin* aluat
dospeşte toată plămădeala. Eu*
am încredere în Domnul cu privire
la voi, că nimic altceva nu veţi
gândi; şi cel** care vă tulbură
va� suporta judecatac, oricine ar fi.

Dar eu*, fraţilor, dacă mai
predic circumcizia, pentru ce**
mai sunt persecutat? Atunci po-
ticnirea� crucii a fost înlăturată.
De* s-ar tăia chiar de totd cei
care** vă tulbură! Pentru că voi
aţi fost chemaţi la libertate*, fra-
ţilor; numai nu folosiţi libertatea
ca un prilej pentru carne, ci**
slujiţie unii altora prin dragoste.
Pentru că întreaga* lege este îm-
plinită într-un singur cuvânt, în aces-
ta**: �Iubeşte-l pe aproapele tău
ca pe tine însuţi!� Dar, dacă vă
muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii,
vedeţi să nu fiţi mistuiţi unii de alţii.

Spun dar: umblaţi* înf Duh
şi nicidecum nu veţi împlini pof-
ta cărnii. Deoarece carnea* pof-
teşte împotriva Duhului şi Duhul
împotriva cărnii; şi acestea se
împotrivesc unul altuia, ca** să
nu faceţi ceea ce aţi dori. Dar,
dacă* sunteţi călăuziţi de Duhulg,
nu sunteţi sub lege. Şi sunt arăta-
te faptele* cărnii, care sunt: hcur-
vie, necurăţie, destrăbălare, idola-
trie, vrăjitorie, vrăjmăşii, certuri,

gelozii, mânii, neînţelegeri, dezbi-
nări, secte, invidii, uciderii, beţii,
chefuri şi cele asemenea acestora,
despre care vă spun dinainte, după
cum am şi spus mai înainte, că cei*
care fac unele ca acestea nu vor
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Dar roada* Duhului este: dra-
goste, bucurie, pace, îndelun-
gă-răbdare, bunătate**, facere de
binej�, credincioşie��, blândeţe,
înfrânare; împotriva* unora ca
acestea nu este lege. Iar cei ai lui
Hristosk au răstignit* carnea îm-
preună cu patimile şi cu poftele
ei. Dacă* trăim în Duh, în Duh să
şi umblăm. Să* nu căutăm glorie
deşartă, provocându-ne unii pe
alţii, invidiindu-ne unii pe alţii.

Fraţilor, chiar dacă* va fi
căzut un om în vreo greşeală, voi,
cei spirituali**, îndreptaţi pe
unul ca acesta cu� duhul blânde-
ţii, fiind atent la tine însuţi, ca��
să nu fii ispitit şi tu.

Purtaţi-vă* poverile unii altora
şi împliniţi astfel legea** lui
Hristos. Pentru că, dacă* se soco-
teşte cineva a fi ceva, nefiind
nimic**, se înşală pe sine însuşi;
dar fiecare* să-şi încerce propria
faptă şi atunci va avea laudă
numai faţă de sine însuşi şi nu**
faţă de altul. Pentru că fiecare*
îşi va purta propria povară.

Cel care* primeşte învăţătură
în Cuvânt să-i facă parte celui
care-l învaţă, din toate bunurile.

Nu* vă amăgiţi: �Dumnezeu**
nu Se lasăl batjocorit�; pentru că
ce� seamănă omul, aceea va şi
secera. Pentru că cine* seamănă
înm carnea sa, din carne va sece-
ra  putrezire; dar cine seamănă în
Duhul, din Duhul va secera viaţă
eternă. Dar să* nu obosimn fă-
când binele, pentru că, la timpul
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*Cap. 6.12.
**1Cor.15.30
Cap. 4.29;
6.17.
�1 Cor. 1.23.

*Ios. 7.25.
1 Cor. 5.13.
Cap. 1.8,9.
**Fap. 15.1;
15.2,24.
*1 Cor. 8.9.
1 Pet. 2.16.
2 Pet. 2.19.
Iuda 4.
**1 Cor. 9.19
Cap. 6.2.
*Mt. 7.12;
22.40.
Iac. 2.8.
**Lev. 19.18.
Mt. 22.39.
Rom. 13.8,9.

*Rom. 6.12;
8.1,4,12;
13.14.
1 Pet. 2.11.
*Rom. 7.23;
8.6,7.
**Rom. 7.15;
7.19.
*Rom. 6.14;
8.2.
*1 Cor. 3.3.
Ef. 5.3.
Col. 3.5.
Iac. 3.14,15.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

21

22

23

24

25
26

2

3

4

5

6

7

8

9

21

22

23
24

25
26

a Lit. �să facă�    b Unele ms. �v-a împiedicat� sau �v-a tăiat calea�    c Sau
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potrivit, vom secera, dacă** nu
vom cădea de obosealăa. Aşadar*,
când avem ocazia, să** facem
bine tuturor, dar mai ales celor din
casa� credinţei.

Vedeţi cu ce litere marib v-am
scris cu mâna mea! Toţi câţi
doresc să aibă o înfăţişare bună
în carne, aceştia vă* obligă să fiţi
circumcişi, numai** ca să nu fie
persecutaţi� pentru crucea lui
Hristos. Pentru că nici ei înşişi, cei
circumcişi, nu păzesc legea, ci
doresc ca voi să fiţi circumcişi,
ca să se laude ei în carnea voastră.
Dar departe de mine* să mă laud

cu altceva decât cu crucea Dom-
nului nostru Isus Hristos, prin
care lumea este răstignită** faţă
de mine şi eu faţă de lume. Pentru
că*, în Hristos Isusc, nici circum-
cizia nu ested ceva, nici necircum-
cizia, ci o nouă** creaţie. Şi* cât
despre toţi cei care vor umblae

după** această regulă, pace şi în-
durare peste ei şi peste Israelul�
lui Dumnezeu!

În rest, nimeni să nu-mi facă su-
părare, pentru că eu port* în trupul
meu semnele Domnului Isusf. Ha-
rul* Domnului nostru Isus Hristos
fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.
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*Ioan 9.4;
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**1 Tes. 5.15
1 Tim. 6.18.
Tit 3.8.
�Ef. 2.19.

*Cap. 2.3,14.
**Filip. 3.18.
�Cap. 5.11.

*Filip. 3.3;
3.7,8.
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**Rom. 6.6.
Cap. 2.20.

*1 Cor. 7.19.
Cap. 5.6.
Col. 3.11.
**2 Cor.5.17
*Ps. 125.5.
**Filip. 3.16
�Rom. 2.29;
4.12; 9.6-8.
Cap.3.7,9,29
Filip. 3.3.

*2 Cor. 1.5;
4.10; 11.23.
Cap. 5.11.
Col. 1.24.
*2 Tim. 4.22
Filim. 25.

  a Sau �dacă nu vom deznădăjdui�    b Sau  �ce scrisoare lungă�    c Unele ms. omit �în Hristos Isus�
d Unele ms. �nu foloseşte la�    e Unele ms. �umblă�      f Unele ms. �semnele lui Isus�; alte ms.  �semnele
Domnului Hristos Isus�

Lauda
apostolului

Încheiere
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Evanghelia mântuirii voastre,
în care, de asemenea, crezând,
aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt
al promisiunii, care* este arvună
a moştenirii noastre, pentruk**
răscumpărarea posesiunii� do-
bândite, spre�� lauda gloriei
Sale.

De aceea şi eu, auzind* de
credinţa în Domnul Isus care
este în voi şi de dragostea
voastră faţă de toţi sfinţii,
nu* încetez să mulţumesc pen-
tru voi, amintind de voil în
rugăciunile mele, ca Dumne-
zeul* Domnului nostru Isus
Hristos, Tatăl gloriei, să** vă
dea duh de înţelepciune şi de
descoperire în cunoaşteream Lui,
luminând ochii* inimiin  voas-
tre, ca să ştiţi ce este speranţa**
chemării Lui, hce este bogăţia
gloriei moştenirii Lui în sfinţi
şi ce este nemărginita mărime a
puterii Lui faţă de noi, care
credem, după* lucrarea puterii
tăriei Lui, care a lucrat în Hris-
tos, înviindu-L* dintre morţi, şi
L-a aşezat** la dreapta Sa, în
cele cereşti, mai* presus de
orice stăpânire** şi autoritate
şi putere şi domnie şi de orice
nume care este numit, nu numai
în veacul acesta, ci şi în cel
viitor; şi a pus toate* sub picioa-
rele Lui şi L-a dat Cap** peste
toate, Adunării, care* este Tru-
pul Său, plinătatea** Celui care
umple totul în toţi;
şi voi* eraţi morţi în greşe-

lile şi în păcatele voastreo, în*
care aţi umblat odinioară, po-
trivit veacului lumii acesteia,

Pavel, apostol al lui Isus
Hristosa prin* voia lui Dumne-
zeu, către sfinţii** şi credincioşii�
în Hristos Isus care sunt în Efesb:
Har vouă* şi pace de la Dumne-
zeu Tatăl nostru şi de la Domnul
Isus Hristos.

Binecuvântat* fie Dumne-
zeul şi Tatăl Domnului nostru
Isus Hristos, care ne-a binecu-
vântat cu orice binecuvântare
spirituală în cele cereşti, în
Hristos; după cum ne-a* ales în
El mai înainte** de întemeierea
lumii, ca să fim� sfinţi şi fără
pată înaintea Lui, în dragoste;
El ne-a rânduit dinaintec* pentru
înfiere**, pentru Sine, prin Isus
Hristos, după� buna plăcere a
voii Sale, spre lauda gloriei ha-
rului Său, în* care ne-a făcut
plăcuţid în Cel Preaiubite**; în*
Elf avem răscumpărarea prin sân-
gele Lui, iertarea greşelilor, după
bogăţiile** harului Său, pe care
l-a făcut să prisosească faţă de
noi în toată înţelepciunea şi pri-
ceperea, făcându-ne cunoscut*
taina voii Sale, după buna Sa
plăcere pe care** Şi-a propus-o
în Sine Însuşi, pentru adminis-
trarea împlinirii* timpurilor,
ca** să adune din nou, împreu-
năg, toate� în Hristos, hcele din
ceruri şi cele de pe pământ; în
El, în* care am şi primit o moş-
tenire, fiind rânduiţi dinaintei,
după** planulj Celui care lu-
crează toate după sfatul voii
Sale, ca* să fim spre lauda glo-
riei Sale, noi, care am sperat
dinainte în Hristos; în care şi
voi, auzind cuvântul* adevărului,
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lui Pavel

a Unele ms. �Hristos Isus�    b Unele ms. omit �în Efes�    c Lit. �rânduindu-ne
dinainte�; sau �predestinându-ne�    d Unele ms. �pe care ni l-a dăruit�; sau �în care
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�şi�    i Sau �fiind predestinaţi�    j Sau �scopul�    k Sau �până la�    l Unele ms. omit
�de voi�   m  Cunoştinţă deplină    n Unele ms. �minţii�    o  Unele ms. omit  �voastre�

Mântuirea
prin har

1

(2)

Salut
introductiv

Bogăţiile
harului

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2



1218

EFESENI

după căpetenia** autorităţii văz-
duhului, a duhului care lucrează
acum în fiii� neascultării; prin-
tre* care şi noi toţi trăiam odi-
nioară în poftele** cărnii noas-
tre, făcând voiaa cărnii şi a
gândurilor şi eram�, din fire, co-
pii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
Dar Dumnezeu, fiind bogat* în
îndurare, pentru dragostea Lui
mare cu care ne-a iubit (fiind şi
noi* morţib în greşeli), ne-a**
adus la viaţă împreună cu Hristos
(prin har sunteţi mântuiţi) şi ne-a
înviat împreună şi ne-a aşezat
împreună în cele cereşti, în Hris-
tos Isus, ca să arate în veacurile
viitoare nemărginitele bogăţii ale
harului Său, în bunătate* faţă de
noi, în Hristos Isus. Pentru că
prin* harc sunteţi mântuiţi, prin
credinţă; şi aceasta nu de lad

voi; este darul** lui Dumnezeu:
nu* din fapte, ca să nu se laude
nimeni. Pentru că suntem lucra-
reae* Sa, creaţi în Hristos Isus
pentru fapte bune, pe care Dum-
nezeu le-a pregătit dinainte, ca
să umblăm în ele.

De aceea, amintiţi-vă că voi,
odinioară naţiuni* în carne, care
eraţi numiţi necircumcizie de că-
tre cei numiţi circumcizie, făcută
de mână în carne**, eraţi fărăf

Hristos în timpul acela*, înstră-
inaţi** de cetăţenia lui Israel şi
străini de legămintele� promisiu-
nii, neavând�� speranţă şi fără*�
Dumnezeug în lume. Dar acum*, în
Hristos Isus, voi, care odinioară
eraţi departe**, v-aţi apropiath

prin sângele lui Hristos. Pentru că
El* este pacea noastră, care din
cei doi a** făcut unul şi a surpat
zidul din mijloc al îngrădirii, după
ce a desfiinţat* în carnea Sa vrăj-
măşia**, legea poruncilor cuprin-

să în rânduieli, pentru ca pe cei
doi să-i creeze în Sine într-un sin-
gur om� nou, făcând pace; şi ca
să-i împace pe amândoi cu Dum-
nezeu, într-un singur trup, prin cru-
ce, după ce, prin ea, a omorât*
vrăjmăşia. Şi, venind*, a vestit
Evanghelia: pacei vouă celor de
departe şi pacej celor** de aproa-
pe. Pentru că, prin* El, avem şi
unii şi alţii intrare la Tatăl, într-un
singur** Duh. Aşadar nu mai
sunteţi străini şi locuitori tem-
porari, ci sunteţij împreună-ce-
tăţeni* cu sfinţii şi ai casei** lui
Dumnezeu, fiind zidiţi* pe**
temelia apostolilor� şi a profe-
ţilor, piatra�� de unghi fiind
Isus Hristos Însuşi, în care toată
zidirea, îmbinată împreună, creşte
spre a fi un templuk* sfânt în
Domnul, în care şi voi sunteţi zi-
diţi împreună, pentru a fi o locu-
inţă a lui Dumnezeu în Duh.

Pentru aceasta, eu, Pavel,
întemniţatul* lui Hristos Isusl

pentru voi**, naţiunile (dacă, în
adevăr, aţi auzit de administra-
rea* harului lui Dumnezeu care**
mi-a fost dată pentru voi: că
prin* descoperire mi-a fost fă-
cută cunoscutm taina** � după
cum am scris mai înainte pe scurt,
din care, citind, puteţi înţelege
priceperea mea în* taina lui
Hristos � care* în alte generaţii
n-a fost făcută cunoscut fiilor
oamenilor, aşa cum a fost desco-
perită acum sfinţilor Săi apostoli
şi profeţi prinn Duh; că naţiunile*
sunt împreună-moştenitoare şi
din acelaşi trup şi împreună-păr-
taşe** ale promisiunii în Hristos
Isusj, prin Evanghelie, al cărei*
slujitor am fost făcut eu, după**
darul harului lui Dumnezeu dat
mie, după lucrarea� puterii Lui.

**Cap. 6.12.
�Cap. 5.6.
Col. 3.6.

*Tit 3.3.
1 Pet. 4.3.
**Gal. 5.16.
�Ps. 51.5.
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**Rom. 6.4,5
Col. 2.12,13;
3.1.
*Tit 3.4.
Rom. 3.24.
*Rom. 4.16.
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Ioan 3.3,5.
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2 Cor. 5.5,17
Tit 2.14.
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**Rom. 2.28;
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Ioan 10.16.
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a Lit. �dorinţele�   b Sau �chiar când eram noi morţi�    c Sau �datorită harului�
d Lit. �din�    e O lucrare de artă; creaţie    f Sau �despărţiţi de�    g Sau �şi atei�
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Mie*, mai mic decât cel mai mic
dintre toţi sfinţiia, mi-a fost dat
harul acesta: să** vestesc printre
naţiuni Evanghelia bogăţiilor� de
nepătrunsb ale lui Hristos şi să pun
în lumină înaintea tuturorc care
este administraread tainei* ascun-
se din veacurie în Dumnezeu,
care** a creat toatef, pentru ca* în-
ţelepciunea atât de felurită a lui
Dumnezeu să** fie făcută cunos-
cut acum, prin Adunare, stăpâniri-
lor� şi autorităţilor în cele cereşti,
după planulg veacurilorh pe care
l-a făcut în Hristos Isus, Domnul
nostru, în care avem îndrăzneală*
şi intrare cu încredere, prin cre-
dinţa în Eli. De aceea, vă rogj* să
nu vă descurajaţi din cauza neca-
zurilor mele pentru voi, care
sunt** gloria voastră.

Pentru aceasta îmi plec genun-
chii înaintea Tatăluik, din care este
numită orice* familiel, în ceruri
şi pe pământ, ca să vă dea, după*
bogăţiile gloriei Sale, să** fiţi
întăriţi cu putere, prin Duhul Său,
în omul� dinăuntru, ca* Hristos
să locuiască prin credinţă în
inimile voastre, fiind** înră-
dăcinaţi şi întemeiaţi în dragoste,
ca să fiţi deplin în stare să în-
ţelegeţi împreună cu toţi sfinţii
care* sunt lărgimea şi lungimea şi
adâncimea şi înălţimea; şi să
cunoaşteţi dragostea lui Hristos,
care întrece cunoştinţa, ca să fiţi
umpluţi până la* toată plinătatea
lui Dumnezeu. Iar a Celui care
poate* să facă nespus** mai mult
decât toate câte cerem sau gândim
noi, potrivit�  puterii care lucrează
în noi, a Lui* fie gloria în Aduna-
rea în Hristos Isus, pentru toate ge-
neraţiile veacului veacurilor! Amin.)

 Vă îndemn deci eu, cel în-
temniţat în Domnul, să um-

blaţi* într-un chip vrednic de
chemarea cu carem aţi fost che-
maţi, cu* toată smerenia şi blân-
deţea, cu îndelungă-răbdare, în-
găduindu-vă unii pe alţii în dra-
goste, străduindu-vă să păstraţi
unitatea Duhului, în legătura
păcii. Este un* singur trup şi un**
singur Duh, după cum aţi şi fost
chemaţi la o singură speranţă a
chemării voastre; un* singur
Domn, o** singură credinţă, un
singur botez�; un* singur Dum-
nezeu şi Tată al tuturor**, care
este peste toţi şi prin toţi şi în
noin toţi. Iar fiecăruia* dintre noi
i s-a dat harul după măsura daru-
lui lui Hristos. De aceea El spune:
�Suindu-Se* în înălţime, a** robit
robia şi a dat daruri oamenilor�.
Iar* acest �S-a suit�, ce este decât
că a şi coborâto în părţile mai de
jos ale pământului? Cel care a
coborât este Acelaşi care S-a* şi
suit mai presus de toate cerurile,
ca** să umple totul. Şi El* a dat
pe unii apostoli şi pe unii profeţi
şi pe unii evanghelişti** şi pe
unii păstori� şi învăţători��, pen-
tru* desăvârşirea sfinţilor, în ve-
derea lucrării de slujire, pentru**
zidirea trupului� lui Hristos, până
vom ajunge toţi la unitatea credin-
ţei şi* a cunoştinţei depline a Fiu-
lui lui Dumnezeu, la starea de om
matur**, la măsura staturiip pli-
nătăţii lui Hristos; ca să nu mai
fim prunci*, bătuţi** de valuri şi
purtaţi încoace şi încolo de oriceq

vânt� de învăţătură prin înşelă-
ciunea oamenilor, prin�� vicle-
nia lor în uneltirea rătăcirii; ci,
ţinândr* adevărul în dragoste, să
creştem în toate până la Cel**
care este Capul, Hristos; din* care
tot trupul, îmbinat împreună şi
strâns legat prin ceea ce dă fiecare
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*Filip. 1.27.
Col. 1.10.
1 Tes. 2.12.
*Fap. 20.19.
Gal. 5.22,23.
Col. 3.12,13.

*Rom. 12.5.
1 Cor. 12.12;
12.13.
**1Cor.12.4;
12.11.

*1 Cor. 1.13;
8.6; 12.5.
2 Cor. 11.4.
**Iuda 3.
�Gal. 3.27;
3.28.
Ev. 6.6.
*Mal. 2.10.
1 Cor. 8.6;
12.6.
**Rom.11.36
*Rom.12.3,6
1 Cor.12.11.
*Ps. 68.18.
**Jud. 5.12.
Col. 2.15.
*Ioan 3.13;
6.33,62.
*Fap. 1.9,11.
1 Tim. 3.16.
Ev. 4.14;
7.26; 8.1;
9.24.
**Fap. 2.33.
*1Cor.12.28.
**Fap. 21.8.
2 Tim. 4.5.
�Fap. 20.28.
��Rom. 12.7
*1 Cor. 12.7.
**1Cor.14.26
�Col. 1.24.
*Col. 2.2.
**1Cor.14.20
Col. 1.28.

*Is. 28.9.
1 Cor. 14.20.
**Ev. 13.9.
�Mt. 11.7.
��Rom.16.18
2 Cor. 2.17.

*Zah. 8.16.
2 Cor. 4.2.
1 Ioan 3.18.
**Col. 1.18.
*Col. 2.19.
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a Unele ms. �dintre toţi cei sfinţi�    b Care nu pot fi cercetate     c Lit. �să luminez pe toţi�    d Unele ms.
�comuniunea�    e Sau �din eternitate�    f Unele ms. ad. �prin Isus Hristos�    g Sau �scopul�    h Sau �etern�
i Lit. �prin credinţa Lui�    j Sau �cer�    k Unele ms. ad. �Domnului nostru Isus Hristos�    l În gr., derivat
din cuvântul �Tată�    m Sau �potrivit căreia�    n Unele ms. �în voi toţi�; alte ms. �în toţi�    o Unele ms. ad.
�întâi�    p Sau �vârstei�    q Sau �acel�    r Sau �spunând�

Rugăciunea
lui Pavel

pentru toţi

(4)

*1 Cor. 15.9.
1Tim.1.13,15
**Gal. 1.16;
2.8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
�Col. 1.27.
*Rom. 16.25.
1 Cor. 2.7.
Col. 1.26.
**Ps. 33.6.
Ioan 1.3.
Col. 1.16.
Ev. 1.2.
*1 Cor. 2.7.
1 Tim. 3.16.
**1 Pet. 1.12
�Rom. 8.38.
Cap. 1.21.
Col. 1.16.
1 Pet. 3.22.

*Ev. 4.16.

*Fap. 14.22.
Filip. 1.14.
1 Tes. 3.3.
**2 Cor. 1.6.

*Filip.2.9-11
*Rom. 9.23.
Filip. 4.19.
Col. 1.27.
**Cap. 6.10.
Col. 1.11.
� Rom.7.22.
2 Cor. 4.16.
*Ioan 14.23.
**Col. 1.23;
2.7.
*Rom. 10.3;
10.11,12.

*Ioan 1.16.
Col. 2.9,10.

*Rom. 16.25.
Iuda 24.
**1 Cor. 2.9.
�Col. 1.29.

*Rom.11.36;
16.27.
Ev. 13.21.

Unitatea
credinţei şi a
credincioşilor
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încheieturăa de întărire, după lu-
crarea fiecărei părţi în măsura ei,
făcând creşterea trupului, spre zi-
direa sa în dragoste.

Spun deci aceasta, şi măr-
turisesc în Domnul, ca să* nu mai
umblaţi cum umblă naţiunileb

în** deşertăciunea minţii lor,
fiind întunecaţi* în înţelegere,
înstrăinaţi** de viaţa lui Dum-
nezeu prin neştiinţa care este în
ei, prin împietrireac� inimii lor;
aceştia*, pierzând orice simţire,
s-au** dedat la destrăbălare, ca
să lucreze cu lăcomie orice ne-
curăţie. Dar voi nu L-aţi cunos-
cut astfel pe Hristos, dacă*, în
adevăr, L-aţi auzit şi aţi fost în-
văţaţi în El, după cum este ade-
văr în Isus: că*, în ceea ce
priveş-te purtarea de mai înainte,
v-aţi dezbrăcat de omul** vostru
cel vechi, care se strică prin�
poftele înşelătoare; şi* sunteţi
înnoiţi în duhul minţii voastre;
şi* v-aţi îmbrăcat în omul cel
nou, care este creat** după Dum-
nezeu în dreptate şi în sfinţenia
adevărului. De aceea, lepădând
minciunad, vorbiţi* adevărul
fiecare cu aproapele său, pentru
că suntem** mădulare unii altora.
Mâniaţi-vă* şi nu păcătuiţi; să nu
apună soarele peste mânia voas-
tră, nici nu* daţi loc diavolului.
Cel care fura să nu mai fure, ci
mai degrabă să se ostenească,
lucrând* cu mâinile luie ce este
bine, ca să aibă să** împartă celui
care are nevoie. Nici un* cuvânt
stricat să nu iasă din gura voastră,
ci, dacă este vreunul** bun,
pentru� zidire, după cum este
nevoie, ca să dea har celor care-l
aud. Şi* nu-L întristaţi pe Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu, cu care
aţi fost pecetluiţi pentru ziua**

răscumpărării. Orice* amărăciu-
ne şi supărare şi mânie şi strigare
şi defăimare** să fie înlăturate de
la voi, împreună cu orice răutate.
Şi fiţi* buni unii cu alţii, miloşi,
iertându-văf** unii pe alţii, după
cum şi Dumnezeu v-ag iertatf în
Hristos.

Fiţi* deci imitatori ai lui
Dumnezeu, ca nişte copii prea-
iubiţi, şi umblaţi* în dragoste,
după cum** şi Hristos ne-ah iubit
şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru
noii, ca dar şi jertfă lui Dumnezeu,
ca parfum de bună mireasmă�.

Iar curvie* şi orice necurăţie
sau lăcomiej nici** să nu
fie numite între voi, cum se
cuvine unor sfinţi, şi nici* lucruri
ruşinoase, nici vorbire nechib-
zuită, nici glumă proastă, care**
nu sunt cuviincioase, ci mai
degrabă mulţumire. Pentru că ştiţi
aceasta, cunoscând că nici un
curvar, sau necurat, sau lacom
de bani, care este un idolatru*,
nu** are moştenire în Împărăţia
lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
Nimeni* să nu vă amăgească prin
cuvinte goale, căci pentru aceasta
vine** mânia lui Dumnezeu
peste fiii neascultării. Deci nu fiţi
împreună-părtaşi cu ei! Pentru că
odinioară eraţi* întuneric, dar
acum**, lumină în Domnul;
umblaţi ca nişte copii� ai luminii
(pentru că rodul* luminiik este în
orice bunătate şi dreptate şi
adevăr), încercând* ce este plă-
cut Domnului; şi nu* aveţi comu-
niune cu lucrările** neroditoare
ale întunericului, ci, mai degrabă,
dezaprobaţi-lel�, pentru că* este
ruşinos şi a spune cele făcute de
ei în ascuns. Dar toate*, fiind date
pe faţă, sunt arătate de lumină,
pentru că ceea ce face ca totul să
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*Col. 3.7.
1 Pet. 4.3.
**Rom. 1.21
*Fap. 26.18.
**Gal. 4.8.
1 Tes. 4.5.
�Rom. 1.21.

*1 Tim. 4.2.
**Rom. 1.24;
1.26.
1 Pet. 4.3.

*Cap. 1.13.

*Col. 2.11;
3.8,9.
Ev. 12.1.
1 Pet. 2.1.
**Rom. 6.6.
�1 Pet. 4.3.
*Rom. 12.2.
Col. 3.10.
*Rom. 6.4.
2 Cor. 5.17.
Gal. 6.15.
Cap. 6.11.
**Cap. 2.10.

*Zah. 8.16.
Col. 3.9.
**Rom. 12.5.

*Ps. 4.4;
37.8.

*2 Cor. 2.10;
2.11.
Iac. 4.7.
1 Pet. 5.9.
*Fap. 20.35.
1 Tes. 4.11.
2 Tes. 3.8;
3.11,12.
**Lc. 3.11.
*Mt. 12.36.
Cap. 5.4.
Col. 3.8.
**Col. 4.6.
�Col. 3.16.
1 Tes. 5.11.
*Is. 7.13;
63.10.
Ezec.16.43.
1 Tes. 5.19.
**Lc. 21.28.
Rom.  8.23.
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*Col. 3.8,19.
**Tit 3.2,3.
Iac. 4.11.
1 Pet. 2.1.

*2 Cor. 2.10.
Col. 3.12,13.
**Mt. 6.14.
Mc. 11.25.

*Mt. 5.45,48
Lc. 6.36.
*Ioan 13.34;
15.12.
1 Tes. 4.9.
1 Ioan 3.11;
3.23; 4.21.
**Gal. 1.4;
2.20.
Ev. 7.27;
9.14,26;
10.10,12.
1 Ioan 3.16.
�Gen. 8.21.
Lev. 1.9.
2 Cor. 2.15.
*Rom. 6.13.
1 Cor. 6.18.
2 Cor. 12.21
Col. 3.5.
1 Tes. 4.3.
**1 Cor. 5.1
*Mt. 12.36.
**Rom. 1.28
1 Cor. 6.9.
Gal. 5.19,21
*1 Tim. 6.17
**Gal. 5.21.
Apoc. 22.15.
*Ier. 29.8.
Mt. 24.4.
Col. 2.4,8,18
2 Tes. 2.3.
**Rom.1.18.
*Is. 9.2.
Mt. 4.16.
Fap. 26.18.
Rom. 1.21.
Tit 3.3.
1 Pet. 2.9.
**Ioan 8.12;
12.46.
2Cor.3.18;4.6
1 Tes. 5.5.
1 Ioan 2.9.
�Lc. 16.8.
Ioan 12.36.
*Gal. 5.22.
*Rom. 12.2.
Filip. 1.10.
1 Tes. 5.21.
1 Tim. 2.3.
*1 Cor. 5.9;
5.11; 10.20.
2 Cor. 6.14.
2 Tes. 3.6,14
**Rom. 6.21;
13.12.
Gal. 6.8.
�Lev. 19.17.
1 Tim. 5.20.
*Rom.1.24,26
*Ioan 3.20,21
Ev. 4.13.

4:17

a Lit. �prin toate încheieturile�   b Unele ms. �restul naţiunilor�
c Unele ms. �orbirea�  d Falsitatea    e Unele ms. omit �lui�; alte ms. omit �cu
mâinile lui�    f În sensul de a arăta har    g Unele ms. �ne-a�    h Unele ms.
�v-a�    i Unele ms. �voi�     j Sau �poftă nestăpânită�    k Unele ms. �Duhului�
l  Sau �aduceţi-le la lumină�

Haina morală a
omului cel nou

5 Rodul luminii
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fie arătat este lumina. De aceea
zice: �Trezeşte-te* tu, care dormi,
şi înviază** dintre cei morţi şi
Hristos va străluci peste tine�.
Vedeţi* deci cu grijă cum um-
blaţi, nu ca neînţelepţi, ci ca
înţelepţi, răscumpărând* tim-
pula, pentru că** zilele sunt rele.
De aceea, nu fiţi nepricepuţi,
ci înţelegeţi* care** este voia
Domnului. Şi nu* vă îmbătaţi
de vin, în care este destrăbălare,
ci fiţi umpluţi de Duh, vorbind
între voi cu* psalmi şi cântări
de laudă şi cântări spirituale,
lăudând şi cântând Domnului
în inima voastrăb, mulţumind*
întotdeauna pentru toate Celui
care este Dumnezeu şi Tată, în**
Numele Domnului nostru Isus
Hristos, supunându-vă* unii
altora în teamă de Hristosc.

Soţiilor*, supuneţi-văd soţilor
voştri ca Domnului, pentru că
soţule* este cap al soţieif, după
cum şi Hristos** este Cap
al Adunării. gEl esteh Mântuitor
al trupului. Dar, după cum Adu-
narea este supusă lui Hristos,
aşa şi soţiile soţilor lorh, în* toate.

Soţilor*, iubiţi-vă soţiile,
după cum şi Hristos a iubit Adu-
narea şi S-a** dat pe Sine În-
suşi pentru ea, ca s-o sfinţească,
după ce a curăţit-o prin* spă-
larea cu apă, prin Cuvânt**, ca*
să-Şi prezinte Lui Însuşi Adunarea
glorioasăi, neavând pată** sau
zbârcitură sau ceva de felul
acestora, ci� ca să fie sfântă şi fără
cusur. Astfel sunt datori şih soţii
să-şi iubească soţiile, ca pe pro-
priile trupuri. Cine îşi iubeşte
soţia se iubeşte pe sine însuşi.

Pentru că nimeni nu şi-a urât
vreodată propria sa carne, ci o
hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristosj Adunarea: pentru
că* suntem mădulare ale trupului
Său, din carnea Sa şi din oasele
Salek. �De aceea* va lăsa omull

pe tată şi pe mamăm şi se va
lipi de soţia sa, şi cei doi** vor
fi un singur trupn�. Taina aceasta
este mare: eu dar vorbesc cu pri-
vire la Hristos şi la Adunare. Însă
şi voi, fiecare, aşa să-şi iubească
soţia, ca pe sine însuşi; şi soţia
să se teamă de soţ.

Copii, ascultaţi* în Domnul
de părinţii voştri, pentru că aceas-
ta este drept. �Onorează* pe tatăl
tău şi pe mama ta� � esteo cea
dintâi poruncă însoţită de pro-
misiune � �ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti mulţi ani pe pământ�. Şi
voi, taţilor*, nu-i provocaţi la
mânie pe copiii voştri, ci creşte-
ţi-i** în disciplina şi sub mus-
trarea Domnului.

Robilor*, ascultaţi de stă-
pâniip pământeştiq, cu** teamă
şi tremur, în� simplitatea inimii
voastre, ca de Hristos, nu* în
slujire de ochii lorr, ca unii care
caută să placă oamenilor, ci
ca robi ai lui Hristos, făcând
voia lui Dumnezeu din suflet,
slujind cu bunăvoinţă cas Dom-
nului, şi nu ca oamenilor, ştiind*
că orice bine va face fiecare, a-
ceasta va primi de la Domnul,
fie** rob, fie liber. Şi voi, stă-
pânilor*, faceţi la fel faţă de ei,
renunţând la ameninţare**, şti-
ind că Stăpânul lor şi al� vostrut

este în ceruri; şi�� la El nu este
primire după înfăţişare.
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*Is. 60.1.
Rom.13.11,12
1 Cor. 15.34.
1 Tes. 5.6.
**Ioan 5.25.
Rom. 6.4,5.
Col. 3.1.
*Col. 4.5.
*Gal. 6.10.
**Ecl. 11.2;
12.1.
Ioan 12.35.
*Rom. 12.2.
**1 Tes. 4.3;
5.18.
*Pr. 20.1;
23.20,30.
Is. 5.11,22.
Lc. 21.34.
*Fap. 16.25.
1 Cor. 14.26.
Col. 3.16.
Iac. 5.13.
*Ps. 34.1.
Is. 63.7.
Col. 3.17.
2 Tes. 1.3.
**Ev. 13.15.
1 Pet. 2.5;
4.11.
*Filip. 2.3.
1 Pet. 5.5.

*Gen. 3.16.
1 Cor. 14.34.
Col. 3.18.
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1.
*1 Cor. 11.3.
**Col. 1.18.
*Col. 3.20;
3.22.
Tit 2.9.

*Col. 3.19.
1 Pet. 3.7.
**Fap. 20.28
Gal. 1.4;
2.20.
*Ioan 3.5.
Tit 3.5.
Ev. 10.22.
1 Ioan 5.6.
**Ioan 15.3;
17.17.
*2 Cor. 11.2.
Col. 1.22.
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1 Cor. 6.15;
12.27.
*Gen. 2.24.
Mt. 19.5.
Mc. 10.7,8.
**1Cor. 6.16

*Pr. 23.22.
Col. 3.20.
*Ex. 20.12.
Deut. 5.16.
Ezec. 22.7.
Mal. 1.6.
Mt. 15.4.
*Col. 3.21.
**Gen.18.19
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�1 Cr. 29.17.
*Col. 3.22;
3.23.

*Rom. 2.6.
2 Cor. 5.10.
Col. 3.24.
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Căminul
creştin. Soţiile

6

a Folosind ocaziile     b Unele ms. �în inimile voastre�     c Unele ms. �de Dumnezeu�     d Unele ms.
omit �supuneţi-vă�, dar păstrează acelaşi sens din v. 21    e Sau �bărbatul�; în gr. acelaşi cuvânt
înseamnă bărbat şi soţ     f Sau �femeii�;  în gr. acelaşi cuvânt înseamnă femeie şi soţie    g Unele
ms. ad. �Şi�    h Unele ms. omit     i  Unele ms. �ca să Şi-o prezinte Lui Însuşi, glorioasă, Adunarea�
j Unele ms. �Domnul�    k Unele ms. omit �din carnea Sa şi din oasele Sale�    l Lit. �un om�    m Unele
ms. �pe tatăl şi pe mama sa�; alte ms. �pe tatăl şi pe mama�    n Lit. �spre o singură carne�    o Lit.
�care este�   p Unele ms. ad. �voştri�    q Lit. �după carne�    r Lit. �slujire de ochi�   s Unele ms. omit
�ca�   t Unele ms. �ştiind că şi Stăpânul vostru�

 Copiii

Robii

Soţii
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Încolo, fraţilora, fiţi tarib în
Domnul şi în* tăria puterii Lui.
Îmbrăcaţi* toată armura lui
Dumnezeu, ca să puteţi sta îm-
potriva uneltirilor diavolului: pen-
tru că lupta noastră nu este îm-
potriva sângelui* şi a cărnii, ci
împotriva stăpânirilor**, împo-
triva autorităţilor, împotriva stă-
pânitorilor� lumii întunericului
acestuiac, împotriva puterilor
spirituale ale răutăţii în cele ce-
reşti. Pentru aceasta*, luaţi toată
armura lui Dumnezeu, ca să vă
puteţi împotrivi în** ziua cea rea
şi, după ce veţi fi învinsd toate,
să staţi în picioare. Staţi deci
în picioare, după ce v-aţi în-
cins* mijlocul cu adevărul şi
v-aţi îmbrăcat** cu platoşa drep-
tăţii şi v-aţi încălţat* picioarele
cu pregătireae Evangheliei
păcii, peste toatef luând scutul*
credinţei, cu care veţi putea stin-
ge toate săgeţile arzătoare ale
celui rău. Luaţig* şi coiful mân-
tuirii şi sabia** Duhului, care

este Cuvântul lui Dumnezeu,
rugându-vă* în orice timp în
Duh, prin orice rugăciune şi ce-
rere, şi veghind** la aceasta cu
toată stăruinţa şi cu cerere� pen-
tru toţi sfinţii, şi pentru* mine,
ca să-mi fie dat cuvânt la des-
chiderea gurii mele, ca să fac
cunoscut cu** îndrăzneală taina
Evangheliei, pentru care sunt* un
ambasador în** lanţurih, ca să
vorbesc  cu îndrăzneală� în ea,
aşa cum trebuie să vorbesc.

Iar ca* să ştiţi şi voi cele de-
spre mine, ce fac, toate vi le va
face cunoscut Tihic**, preaiubi-
tul frate şi slujitor credincios în
Domnul, pe care l-am* trimis la
voi chiar pentru aceasta, ca să
cunoaşteţi cele despre noi şi să
vă mângâie inimile.

Pace* fraţilor şi dragoste cu
credinţă, de la Dumnezeu Tatăl
şi de la Domnul Isus Hristos. Ha-
rul fie cu toţi cei care Îl iubesc pe
Domnul nostru Isus Hristos în*
curăţiei! Aminj.
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Pavel şi Timotei, robi ai lui
Isus Hristos, către toţi sfinţii* în
Hristos Isus care sunt în Filipi,
împreună cu supraveghetorii şi
slujitoriia: Har* vouă şi pace de
la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la
Domnul Isus Hristos.

Mulţumesc* Dumnezeului
meu pentru toată amintirea mea
despre voi, întotdeauna, în orice
cerere a mea, făcând cererea
pentru voi toţi cu bucurie, pentru*
comuniunea voastră la Evan-
ghelie, din cea dintâi zi până
acum; fiind încredinţat chiar de
aceasta, că Cel care a început în
voi o lucrare* bună o va sfârşi
până în ziua lui Isus Hristos; după
cum este drept pentru mine să
gândesc aceasta despre voi toţi,
pentru că voi mă aveţi* în inima
voastrăb şi, atât în lanţurile**
mele, cât şi înc apărarea şi întă-
rirea Evangheliei, voi� toţi sunteţi
împreună-părtaşi la haruld meu.
Pentru că martor* îmi este Dum-
nezeu cât** vă doresc pe toţi în
dragosteae lui Hristos Isusf.

Şi aceasta mă rog, ca* dra-
gostea voastră să prisosească tot
mai mult şi mai mult în cu-
noştinţăg şi în orice pricepere,
ca voi să* le deosebiţi pe cele
aleseh, ca** să fiţi curaţi şi fără
vină pentru ziua lui Hristos,
umpluţi* de roduli dreptăţii, care
este prin Isus Hristos, spre glo-
ria** şi lauda lui Dumnezeu.

Vreau dar să ştiţi, fraţilor, că
împrejurările în care suntj s-au în-
tors mai degrabă spre înaintarea
Evangheliei; astfel că lanţurile

mele s-au arătat ca fiind în Hris-
tos, în* tot pretoriul şi tuturor ce-
lorlalţik; şi că cei mai mulţi dintre
fraţi, încrezându-se în Domnul
prin lanţurile melel, îndrăznesc
mai mult să vorbească fără teamă
Cuvântul lui Dumnezeum.

Unii, în adevăr, Îl predică pe
Hristos şi din invidie şi ceartă*, iar
alţii, de asemenea, din bunăvoinţă;
aceştia, în adevăr, din dragoste,
ştiind că eu sunt pus pentru apăra-
rea Evangheliei; dar aceia Îl ves-
tesc pe Hristos din duh de partidă,
nu cu gând curat, intenţionând să
stârneascăn necaz lanţurilor mele.o

Atunci ce este? Oricum, în orice
fel, fie de ochii lumii, fie în adevăr,
Hristos este vestit; şi în aceasta eu
mă bucur, da, şi mă voi bucura.

Pentru că ştiu că aceasta mi se
va întoarce spre mântuire, prin*
cererea voastră şi prin ajutorul
Duhului** lui Isus Hristos, potri-
vit aşteptării* stăruitoare şi a
speranţei mele că în nimic nu voi
fi dat** de ruşine, ci, în� toată
îndrăzneala, ca întotdeauna, şi
acum Hristos va fi preamărit în
trupul meu, fie prin viaţă, fie prin
moarte. Pentru că pentru mine a
trăi este Hristos, şi a muri, câştig.
Dar, dacă a trăi în trupp, aceasta
este pentru mine rod pentru lucra-
re, atunci nu ştiu ce să aleg. Darq

sunt strâns din două părţi, având*
dorinţa să plec** şi să fiu împreună
cu Hristos, pentru căr este cu mult
mai bine, dar a rămâne în trupp

este mai necesar pentru voi. Şi, fiind
încredinţat* de aceasta, ştiu că voi
rămâne şi voi fi cu voi toţi, pentru
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înaintarea şi bucuria credinţei
voastre, pentru ca lauda* voastră
să prisosească în Hristos Isus,
prin minea, prin venirea mea din
nou la voi. Numai purtaţi-văb* în-
tr-un chip vrednic de Evanghelia
lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi
vă văd, fie că sunt absent, să aud
despre voi că** staţi tari într-un
singur duh, cu� un singur suflet,
luptând�� împreună cuc credinţa
Evangheliei şi neînfricoşaţi în ni-
mic de adversari: ceea ce pentru*
ei este o dovadă de pieire, iar
pentru void de** mântuire, şi
aceasta de la Dumnezeu; pentru
că vouă* vi s-a dat har, cu privire
la Hristos, nu** numai să credeţi
în El, ci să şi suferiţi pentru El,
având* aceeaşi luptă pe care**
aţi văzut-o în mine şi acum auziţi
că este în mine.

Dacă este deci vreo încu-
rajaree în Hristos, dacă este vreo
mângâiere a dragostei, dacă este
vreo comuniune* a Duhului, dacă
sunt sentimente şi îndurări**,
împliniţi-mi* bucuria să gândiţi
la fel, având aceeaşi dragoste,
cu un suflet, gândind** una; ni-
mic* să nu fie din duh de par-
tidă sau glorie deşartă, ci, în sme-
renie**, unul considerându-l pe
altul mai presus de sine însuşi,
nu* privind fiecare la ale lui, ci
fiecare şi la cele ale altora.

Pentru ca* acest gând să fie în
voif, care era şi în Hristos Isus:
care, fiind în* chip de Dumnezeu,
n-a** considerat de apucat să fie
egal cu Dumnezeu, ci* S-a golit
pe Sine Însuşi, luând chip de rob**,
făcându-Se� în asemănareag oa-
menilor. Şi, la înfăţişare fiind gă-
sit ca un om, S-a smerit pe Sine,
făcându-Se* ascultător până la
moarte, şi chiar moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a*
înălţat foarte sus şi I-a** dăruit un
Numeh care este mai presus de
orice nume, ca* în Numele lui
Isus să se plece orice genunchi, al
celor cereşti şi al celor pământeşti
şi al celor de sub pământ, şi orice*
limbă să mărturisească, spre
gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Isus
Hristos este Domn.

Aşadar, preaiubiţii mei, după
cum* întotdeauna aţi ascultat, nu
numai ca în prezenţa mea, ci cu
mult mai mult acum, în absenţa
mea, lucraţii cu teamă** şi tremur
mântuirea voastră. Pentru că
Dumnezeu* este Cel care lucrează
în voi şi voinţa şi înfăptuirea, după
buna Sa plăcere. Faceţi toate
fără* murmure şi fără** îndoieli,
ca să fiţi fără cusur şi curaţij, co-
pii* ai lui Dumnezeu fără vină
în** mijlocul unei� generaţii strâm-
be şi pervertite, în care străluciţi��
ca nişte luminători în lume, ţinând
sus Cuvântul vieţii, spre laudă*
pentru mine în ziua lui Hristos, că
n-am** alergat în zadar, nici nu
m-am ostenit în zadar. Şi chiar
dacă* sunt turnat ca jertfă de
băutură peste jertfa** şi slujba
credinţei voastre, mă� bucur şi
mă bucur cu voi toţi. kÎn acelaşi fel,
bucuraţi-vă şi voi şi bucuraţi-vă
împreună cu mine.

Dar sper în Domnul Isus să vi-l
trimit în curând pe Timotei*, ca să
fiu şi eu înviorat, când voi afla cele
despre voi. Pentru că nu am pe
nimeni* de acelaşi gând, care să se
îngrijească în adevăr de cele despre
voi; pentru că toţi caută* cele ale
lor, nu cele ale lui Isus Hristosl.
Cunoaşteţi însă încercaream lui, că
a slujitn împreună cu mine pentru
Evanghelie ca* un copil pentru ta-
tăl său. Pe el deci sper să-l trimit
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îndată ce voi vedea ce va fi cu
mine; dar am* încredere în Dom-
nul că şi eu voi veni curând.
Am socotit dar necesar să-l trimit
la voi pe Epafrodit*, fratele, şi îm-
preună-lucrător** şi împreună-
ostaş cu mine, dar trimisul� vostru
şi slujitor pentru�� nevoia mea,
fiindcă* vă dorea pe toţi şi era
mâhnit pentru că aţi auzit că a fost
bolnav; pentru că a şi fost bolnav
aproape de moarte, dar Dumnezeu
a avut milă de el, şi nu numai de
el, ci şi de mine, ca să nu am
întristare peste întristare. L-am
trimis deci mai în grabă, ca,
văzându-l, să vă bucuraţi din noua,
şi eu să fiu mai puţin întristat.
Primiţi-l deci în Domnul cu toată
bucuria şi onoraţib* pe unii ca
aceştia; fiindcă pentru lucrarec a
fost aproape de moarte, riscân-
du-şid viaţa, ca* să împlinească ce
lipsea slujirii voastre către mine.

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă*
în Domnul. Să vă scriu aceleaşi
lucruri, mie nu-mi este greu, iar
vouă vă este de folose. Păziţi-vă*
de câini, păziţi-vă de lucrători**
răi, păziţi-vă� de scrijelaref! Pentru
că noi suntem circumcizia*, cei
care** ne închinămg prin Duhul
lui Dumnezeuh şi ne� lăudăm în
Hristos Isus şi nu ne încredem în
carne, deşi eu* am motiv de în-
credere şi în carne. Dacă vreun altul
gândeşte să se încreadă în carne,
eu cu atât mai mult: circumcis* a
opta zi; din** neamul lui Israel,
din� seminţia lui Beniamin, evreu
din evrei; după lege, fariseu��; în
privinţa* râvnei, persecutor** al
Adunării; în privinţa dreptăţii�
care este în lege, fiind fără��
vină; dar cele* care îmi erau câştig
le-am socotit pierdere, datorită lui

Hristos. Dar în adevăr, şi socotesc
că toate sunt pierdere, datorită
valorii nespus de mari a cu-
noştinţeii* lui Hristos Isus, Dom-
nul meu, pentru care am pierdut
toate şi le socotesc ca fiindj gunoi,
ca să-L câştig pe Hristosk; şi să
fiu găsit în El nu având ca dreptate
a mea* pe cea din lege, ci pe
aceea** care este prin credinţa înl

Hristos, dreptatea de la Dumne-
zeu, prin credinţăm, ca să-L cu-
nosc pe El şi puterea învierii Lui
şi comuniunea* suferinţelor Lui,
fiind făcut asemenea cu moartea
Lui, dacă voi ajunge* cumva la
învierea dintre morţin. Nu că am
obţinut deja premiul sau că am
ajuns* deja desăvârşit**; însă
urmăresc, dacă aş putea să-l şi
apuc, întrucât şi eu am fost apucat
de Hristos Isuso. Fraţilor, eu în-
sumi nu consider că l-am apucat;
dar una fac: uitându-le* pe cele
din urmă şi întinzându-mă** spre
cele dinainte, alerg* drept spre
ţintă, pentru premiul chemării** de
sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
Deci câţi suntem desăvârşiţi* să
gândim aceasta; şi, dacă gândiţi
ceva altfel**, Dumnezeu vă va
descoperi şi aceasta. Dar la* ceea
ce am ajuns, să umblăm pe ace-
leaşi urmep. Fiţi împreună-imi-
tatori ai mei*, fraţilor, şi aţintiţi-vă
privirea la cei care umblă aşa
cum ne aveţi** model pe noi;
(pentru că mulţi, despre care v-am
spus deseori şi spun şi acum
plângând, umblă ca vrăjmaşii*
crucii lui Hristos, al căror sfârşit*
este pieirea, al căror dumnezeu**
este pântecele, şi� gloria le este
în ruşinea lor, care gândesc��
cele pământeşti). Pentru că ce-
tăţenia* noastră esteq în ceruri,
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Gal. 2.16.

*Rom.6.3-5;
8.17.
2Cor.4.10,11
2Tim.2.11,12
1 Pet. 4.13.

*Fap. 26.7.

*1 Tim. 6.11;
6.12.
**Ev. 12.23.

*Ps. 45.10.
Lc. 9.62.
2 Cor. 5.16.
**1Cor.9.24;
9.26.
Ev. 6.1.
*2 Tim. 4.7.
Ev. 12.1.
**Ev. 3.1.

*1 Cor. 2.6;
14.20.
**Gal. 5.10.

*Rom.12.16;
15.5.
Gal. 6.16.
Cap. 2.2.
*1 Cor. 4.16;
11.1.
Cap. 4.9.
1 Tes. 1.6.
**1 Pet. 5.3.
*Gal. 1.7;
2.21; 6.12.
Cap. 1.15,17
*2 Cor.11.15
2 Pet. 2.1.
**Rom.16.18
1 Tim. 6.5.
Tit 1.11.
�Osea 4.7.
2 Cor. 11.12.
Gal. 6.13.
��Rom. 8.5.
*Ef. 2.6,19.
Col. 3.1,3.
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a Sau �văzându-l din nou, să vă bucuraţi�    b Lit. �ţineţi în onoare�    c Unele ms. �lucrarea lui Hristos�; alte
ms. �lucrarea Domnului� şi alte ms. �lucrarea lui Dumnezeu�    d Unele ms. �nesocotindu-şi�    e Lit. �pentru
siguranţa voastră�    f Circumcizie, mutilare    g Sau �slujim�    h Unele ms. �ne închinăm lui Dumnezeu în
Duh�    i Datorită excelenţei cunoştinţei    j Unele ms. omit �ca fiind�    k Sau �ca să-L am pe Hristos
câştig al meu�    l Lit. �lui�    m Pe temeiul credinţei    n Unele ms. �la învierea morţilor�    o Unele ms. omit
�Isus�    p Unele ms. �să umblăm după aceeaşi regulă şi să fim cu acelaşi gând�    q Lit. �există�

Alergarea
pentru premiu
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de** unde Îl şi aşteptăm� ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hris-
tos, care* va transforma trupul
smereniei noastre în asemănarea

cu trupul gloriei Sale, potrivit lu-
crării puterii** pe care o areb, de
a-Şi� supune chiar toate lucrurile.

De aceea, fraţii mei preaiubiţi
şi doriţi*, bucuria** şi cununa
mea, staţi� astfel tari în Domnul,
preaiubiţilor! Îndemn pe Evodia
şi îndemn pe Sintihia să aibă*
acelaşi gând în Domnul. Dac, te
rog şi pe tine, adevărat tovarăş de
jug, ajută-le ca pe unele care au
luptat* împreună cu mine în
Evanghelie, şi cu Clement, şi cu
ceilalţi împreună-lucrători ai mei,
ale căror nume sunt în Cartea**
Vieţii.

Bucuraţi-vă* întotdeauna în
Domnul! Din nou voi spune:
bucuraţi-vă! Blândeţead voastră să
fie cunoscută de toţi oamenii.
Domnul este aproape*. Nu* vă
îngrijoraţi de nimic, ci, în orice,
faceţi cunoscut luie Dumnezeu
cererile voastre, prin rugăciune
şi prin cerere cu mulţumiri;
şi pacea* lui Dumnezeu, care în-
trece orice înţelegere, va păzi
inimile voastre şi gândurile voas-
tre în Hristos Isus. Încolo, fraţilor,
toate cele adevărate, toate cele
vrednice de respect, toate cele
drepte, toate cele curate, toate
cele vrednice de iubit, toate* cele
vorbite de bine, dacă este vreo
virtute şi dacă este vreo laudă, la
acestea gândiţi. Ce* aţi şi învăţat
şi aţi primit şi aţi auzit şi aţi văzut
în mine, pe acestea faceţi-le!
Şi Dumnezeul** păcii va fi cu
voi.

M-am bucurat însă mult în
Domnul că acum, în sfârşit, v-aţi
înviorat gândirea* despre mine,
deşi vă şi gândeaţi, dar vă lipsea
ocazia. Nu vorbesc despre lip-
suri, pentru că eu am învăţat, în
împrejurările în care sunt, să fiu*
mulţumit. Ştiu* să fiu şi smerit,
ştiu să fiu şi în belşug. În orice
şi în toate sunt deprins şi să fiu
sătul şi să fiu flămând, şi să
fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
Am putere* pentru toate, în Elf,
care mă întăreşte. Dar bine aţi
făcut luând* parte la necazul meu.
Şi ştiţi şi voi, filipenilor, că, la
începutul Evangheliei, când am
ieşit din Macedonia, nici* o adu-
nare n-a avut comuniune cu mine
în ceea ce priveşte darea şi pri-
mirea, decât numai voi singuri;
pentru căg şi în Tesalonic, o dată
şi chiar de două ori, mi-aţi tri-
mis ceva pentru nevoia mea. Nu
că eu caut darul, ci caut rodul*
care prisoseşte în folosul vostru.
Am însă de toate şi din belşug;
sunt copleşith, după ce am primit
de la Epafrodit* cele de la voi, un
parfum de bună mireasmă**, o
jertfă� primită, plăcută lui Dum-
nezeu. Iar Dumnezeul meu vă va
împlini* orice trebuinţă, potri-
vit** bogăţiilor Sale, în glorie, în
Hristos Isus. Iar* Dumnezeului şi
Tatălui nostru fie gloria, în vecii
vecilor! Amin.

Salutaţi pe fiecare sfânt în
Hristos Isus. Vă salută fraţii care*
sunt împreună cu mine. Vă salută
toţi sfinţii şi mai* ales cei din casa
Cezarului. Harul* Domnuluii Isus
Hristos fie cu duhul vostruj!
Amink.

**Fap. 1.11.
�1 Cor. 1.7.
1 Tes. 1.10.
Tit 2.13.
*1Cor.15.43;
15.48,49.
Col. 3.4.
1 Ioan 3.2.
**Ef. 1.19.
�1Cor.15.26;
15.27.

*Cap. 1.8.
**2 Cor.1.14
Cap. 2.16.
1 Tes.2.19,20
�Cap. 1.27.
*Cap. 2.2;
3.16.
*Rom. 16.3.
Cap. 1.27.
**Ex. 32.32.
Ps. 69.28.
Dan. 12.1.
Lc. 10.20.
Apoc. 3.5;
13.8; 20.12;
21.27.

*Rom. 12.12.
Cap. 3.1.
1 Tes. 5.16.
1 Pet. 4.13.
*2 Tes. 2.2.
Ev. 10.25.
Iac. 5.8,9.
1 Pet. 4.7.
2 Pet. 3.8,9.
*Ps. 55.22.
Pr. 16.3.
Mt. 6.25.
Lc. 12.22.
1 Pet. 5.7.
*Ioan 14.27.
Rom. 5.1.
Col. 3.15.

*1 Tes. 5.22.

*Cap. 3.17.
**Rom.15.33;
16.20.
1 Cor. 14.33.
2 Cor. 13.11.
1 Tes. 5.23.
Ev. 13.20.
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*2 Cor. 12.19

*1Tim. 6.6,9.

*1 Cor. 4.11.
2 Cor. 6.10;
11.27.

*Ioan 15.5.
2 Cor. 12.9.
*Cap. 1.7.

*2Cor.11.8,9

*Rom. 15.28.
Tit 3.14.

*Cap. 2.25.
**Ev. 13.16.
�2 Cor. 9.12.

*Ps. 23.1.
 2 Cor. 9.8.
**Ef. 1.7;
3.16.

*Rom. 16.27.
Gal. 1.4,5.

*Gal. 1.2.

*Cap. 1.13.

*Rom. 16.24.
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 a Unele ms. �ca să fie asemenea�    b Unele ms. �potrivit lucrării puterii Sale�    c Unele ms. �Şi�    d În sens
de caracter al unui om care nu insistă asupra drepturilor lui    e Unele ms. �înaintea lui�    f Unele ms. �în
Hristos�    g Sau �că�    h Lit. �umplut�    i Unele ms. ad. �nostru�    j Unele ms. �cu voi toţi�    k Unele ms.
omit �Amin�

Îndemnuri
la unitate

Îndemnuri la
bucurie

Îndemnuri la
comuniune

Saluturi
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delungă-răbdarek, cu bucurie�;
mulţumind* Tatălui, care ne-al

învrednicit să avem parte de moş-
teniream sfinţilor în lumină, care
ne-a eliberat din stăpânirea* în-
tunericului şi** ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Sale,
în* care avem răscumpărarea,n

iertarea păcatelor.
El este chipul* lui Dumnezeu

cel nevăzut, Cel întâi-născuto** din
întreaga creaţie; pentru că toate
au fost create prinp El*, cele care
sunt în ceruri şi cele care sunt pe
pământ, cele văzute şi cele nevă-
zute, fie tronuri, fie domnii**, fie
stăpâniri, fie autorităţi: toate au
fost create prin El� şi pentru El. Şi
El* este mai înainte de toate şi
toate se menţin prin El. Şi El* este
Capul trupului, al Adunării; El este
Începutul, Cel Întâi-născut** din-
tre cei morţi, ca El să aibă întâie-
tate în toate; pentru că întregii
plinătăţi a Dumnezeirii i-a plăcut
să locuiască în* El şi, prin Elq, să
împace toate* faţă de ear**, fie�
cele de pe pământ, fie cele din
ceruri, făcând pace prin sângele
crucii Lui � prin El. Şi pe voi, care*
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi
în gândire, prin lucrări rele**,
acum dar v-a împăcat în* trupul
cărnii Lui, prin moarte, ca** să vă
prezinte sfinţi şi fără pată şi de
neînvinuit înaintea Lui, dacă, în
adevăr, rămâneţi în credinţă, înte-
meiaţi* şi tari şi fără să vă lăsaţi**
abătuţi de la speranţa Evangheliei
pe care aţi� auzit-o, care a fost
predicată oricărei făpturi de sub cer,
al cărei�� slujitor am devenit eu, Pavel.

 Pavel, apostol* al lui Hristos
Isusa prin voia lui Dumnezeu,
şi fratele Timotei, către sfinţii
şi fraţii credincioşi în* Hristos
care sunt în Coloseb: Har**
vouă şi pace de la Dumnezeu Ta-
tăl nostru şi de la Domnul Isus
Hristosc.

Mulţumim* lui Dumnezeu şid

Tatăl Domnului nostru Isus Hris-
tos, rugându-ne întotdeauna pen-
tru voi, după ce am auzit despre
credinţa voastră în Hristos Isus şi
despre dragostea* pe care o aveţie

pentru toţi sfinţii, datorită speran-
ţei care vă este păstrată* în ceruri;
despre care aţi auzit mai înainte
în cuvântul adevărului Evanghe-
liei care a ajuns la voi*, ca şi în
toată lumea, şid aduce** rod şi
creştef, ca şi între voi, din ziua
în care aţi auzit şi aţi cunoscutg

harul� lui Dumnezeu în adevăr:
după cum aţi hînvăţat de la Epa-
fra*, preaiubitul împreună-rob cu
noi, care este un slujitor** cre-
dincios al lui Hristos pentru voi,
care ne-a şi arătat dragostea*
voastră în Duhul.

De aceea* şi noi, din ziua în
care am auziti, nu încetăm să ne
rugăm pentru voi şi să cerem ca
să** fiţi umpluţi de cunoştinţag�
voii Lui, în orice înţelepciune��
şi pricepere spirituală, ca* void

să umblaţi într-un chip vrednic
de Domnul, în toate plăcuţi** Lui,
aducând� rod în orice lucrare bu-
nă şi crescând prinj cunoaştereag

lui Dumnezeu: întăriţi* cu toată
puterea, potrivit tăriei gloriei
Sale, pentru orice răbdare** şi în-
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*Ef. 1.1.

*1 Cor. 4.17.
Ef. 6.21.
**Gal. 1.3.

*1 Cor. 1.4.
Ef. 1.16.
Filip. 1.3;
4.6.
*Ef. 1.15.
Filim. 5.
Ev. 6.10.
*2 Tim. 4.8.
1 Pet. 1.4.

*Mt. 24.14.
Mc. 16.15.
Rom. 10.18.
**Mc. 4.8.
Ioan 15.16.
Filip. 1.11.
�2 Cor. 6.1.
Ef. 3.2.
Tit 2.11.
1 Pet. 5.12.
*Cap. 4.12.
Filim. 23.
**2Cor.11.23
1 Tim. 4.6.
*Rom. 15.30.

*Ef. 1.15,16.
**1 Cor. 1.5.
�Rom. 12.2.
Ef. 1.17.
��Ef. 1.8.
*Ef. 4.1.
Filip. 1.27.
1 Tes. 2.12.
**1 Tes. 4.1.
�Ioan 15.16.
2 Cor. 9.8.
Filip. 1.11.
Tit 3.1.
Ev. 13.21.
*Ef. 3.16;
6.10.
**Ef. 4.2.
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�Fap. 5.41.
Rom. 5.3.
*Ef. 1.11;
5.20.
Cap. 3.15,17

*Ef. 6.12.
Ev. 2.14.
1 Pet. 2.9.
**1Tes. 2.12
2 Pet. 1.11.
*Ef. 1.7.

*2 Cor. 4.4.
Ev. 1.3.
**Apoc.3.14
*Ioan 1.3.
1 Cor. 8.6.
**Rom. 8.38
Cap. 2.10,15
�Rom. 11.36
Ev. 2.10.
*Ioan 1.1,3;
17.5.
1 Cor. 8.6.
*1 Cor. 11.3.
Ef. 1.10,22;
4.15; 5.23.
**Fap. 26.23
1 Cor. 15.20;
15.23.
Apoc. 1.5.
*Ioan 1.16;
3.34.
Cap. 2.9;
3.11.
*Ef. 2.14-16
**2 Cor.5.18
�Ef. 1.10.
*Ef. 2.1,2;
2.12,19; 4.18
**Tit 1.15;
1.16.
*Ef. 2.15,16.
**Lc. 1.75.
Ef. 1.4; 5.27.
1 Tes. 4.7.
Tit 2.14.
Iuda 24.
*Ef. 3.17.
Cap. 2.7.
**Ioan 15.6.
�Rom. 10.18
��Fap. 1.17.
2 Cor. 3.6;
4.1; 5.18.
Ef. 3.7.
1 Tim. 2.7.

EPISTOLA  CĂTRE  COLOSENI

a Unele ms. �al lui Isus Hristos�      b Unele ms.  �Colase�  c Unele ms. omit �şi de la Domnul Isus
Hristos�    d Unele ms. omit      e Unele ms. omit �pe care o aveţi�      f Unele ms. omit �şi creşte�
g Cunoştinţă deplină      h Unele ms. ad. �şi�      i Unele ms. ad. �despre credinţa şi dragostea voastră�
j Unele ms. �în�      k Sau �îndelungă-îngăduinţă�      l Unele ms. �v-a�      m Sau �sorţul�      n Unele
ms. ad. �prin sângele Său,�      o Cel care are întâietatea    p Lit. �în�     q Prin puterea Lui    r Se
referă la �plinătatea� din v.19.

1Salut
introductiv

Mulţumire
pentru credinţa
şi dragostea
colosenilor

Rugăciune

Gloria Fiului
dragostei Sale
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Mă bucur* acum în suferinţea

pentru** voi şi împlinesc în tru-
pulb meu cele ce rămân� de suferit
din necazurile lui Hristos, pen-
tru�� trupul Său, care este Adu-
narea, al cărei slujitor am devenit
eu, potrivit administrării* lui Dum-
nezeu care îmi este dată pentru
voi, ca să întregesc Cuvântul lui
Dumnezeu: taina* cea ascunsă din
veacuri şi din generaţii, dar**
arătată acum sfinţilor Săi, cărora*
Dumnezeu a vrut să le facă cunos-
cut care sunt bogăţiile** gloriei
tainei acesteia printrec naţiuni,
care este Hristos� în voi, speranţa
gloriei; pe care noi Îl vestim, în-
demnând* pe orice om şi învă-
ţând pe orice om, în toată înţe-
lepciunea, ca** să prezentăm pe
orice om desăvârşit în Hristosd.
Pentru aceasta mă* şi ostenesc,
luptându-mă** potrivit� lucrării
Lui, care lucrează în mine cu
putere.

 Pentru că vreau ca voi să ştiţi
ce mare luptă* duc pentru voi şi
pentru cei din Laodiceea şi pentru
toţi câţi nu mi-au văzut faţa în
trupb, pentru ca* să le fie încura-
jatee inimile, fiind strâns uniţi**
în dragoste, şi pentru toate bo-
găţiile  siguranţei depline a înţe-
legerii, pentru cunoaştereaf� tai-
nei lui Dumnezeug, în* care sunt
ascunse toate comorile înţelep-
ciunii şi ale cunoştinţei. Şi spun
aceasta, pentru  ca* nimeni să nu
vă înşeleh prin vorbire convin-
gătoare. Pentru că*, în adevăr,
dacă în trupb sunt absent, totuşi
cu duhul sunt împreună cu voi,
bucurându-mă şi văzând ordi-
nea** voastră şi tăria� credinţei
voastre în Hristos. Deci, după
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*Rom. 5.3.
2 Cor. 7.4.
**Ef. 3.1,13
�2 Cor. 1.5,6
Filip. 3.10.
2 Tim. 1.8;
2.10.
��Ef. 1.23.
*1 Cor. 9.17.
Gal. 2.7.
Ef. 3.2.
*Rom. 16.25.
1 Cor. 2.7.
Ef. 3.9.
**Mt. 13.11.
2 Tim. 1.10.
*2 Cor. 2.14.
**Rom. 9.23.
Ef. 1.18; 3.8.
�1 Tim. 1.1.
*Fap. 20.20;
20.27,31.
**2 Cor.11.2
Ef. 5.27.

*1Cor. 15.10
**Cap. 2.1.
�Ef. 1.19;
3.7,20.

*Filip. 1.30.
1 Tes. 2.2.

*2 Cor. 1.6.
**Cap. 3.14.
�Filip. 3.8.
Cap. 1.9.

*1 Cor. 1.24;
2.6,7.
Ef. 1.8.
Cap. 1.9.
*Rom. 16.18.
2 Cor. 11.13.
Ef. 4.14; 5.6.

*1 Cor. 5.3.
1 Tes. 2.17.
**1Cor.14.40
�1 Pet. 5.9.
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cum* L-aţi primit pe Hristosi

Isus, Domnul, aşa să umblaţi în
El, înrădăcinaţi şi fiind zidiţi în
El şi întăriţi în credinţă, după cum
aţi fost învăţaţi, prisosind în ea
cuj mulţumire. Vedeţi* să nu fie
nimeni care să vă fure prin filoso-
fie şi amăgire deşartă, după tra-
diţia** oamenilor, după cunoş-
tinţele� elementarek ale lumii şi
nu după Hristos. Pentru că în El*
locuieşte trupeşte toată plinătatea
Dumnezeirii; şi voi sunteţi îm-
pliniţi* în El, care** este Capul
oricărei stăpâniri şi autorităţi�,
în care aţi şi fost circumcişi* cu o
circumcizie nefăcută de mână, în
dezbrăcarea** trupuluil cărnii, în
circumcizia lui Hristos; fiind în-
mormântaţi* împreună cu El în
botez, în care aţi şi fost înviaţi**
împreună cu El, prin credinţa� în
lucrarea lui Dumnezeu, care��
L-a înviat dintre cei morţi. Şi pe
voi*, care eraţi morţi în greşelile
şi în necircumcizia cărnii voastre,
v-a înviat împreună cu El, după
ce ne-am iertat toate greşelile, după
ce a ştersn* înscrisul cu porunci,
care era împotriva noastră, care ne
era potrivnic, şi l-a înlăturat din
cale, pironindu-l pe cruce; dezbră-
când* stăpânirile şi autorităţile**,
le-a făcut de ruşine în public,
triumfând asupra lor prino crucep.

Deci nimeni să* nu vă judece
pentru mâncare** sau băutură, sau
cu� privire la o zi de sărbătoare sau
de lună nouă sau zile de sabat,
care* sunt o umbră a lucrurilor ce
aveau să vină; dar trupul este al lui
Hristos. Nimeni să nu vă facăq să
pierdeţi premiul, făcându-şi voia lui
însuşi în smerenie şi închinare la
îngeri, amestecându-se în* cele pe

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*1 Tes. 4.1.
Iuda 3.

*Ier. 29.8.
Rom. 16.17.
Ef. 5.6.
Ev. 13.9.
**Mt. 15.2.
Gal. 1.14.
�Gal. 4.3,9.
*Ioan 1.14.
Cap. 1.19.

*Ioan 1.16.
**Ef.1.20,21
1 Pet. 3.22.
�Cap. 1.16.
*Deut.10.16;
30.6.
Ier. 4.4.
Rom. 2.29.
Filip. 3.3.
**Rom. 6.6.
Ef. 4.22.
Cap. 3.8,9.
*Rom. 6.4.
**Cap. 3.1.
�Ef. 1.19;
3.7.
��Fap. 2.24.
*Ef. 2.1,5,6;
2.11.

*Ef. 2.15,16.
*Gen. 3.15.
Ps. 68.18.
Is. 53.12.
Mt. 12.29.
Lc. 10.18;
11.22.
Ioan 12.31;
16.11.
Ef. 4.8.
Ev. 2.14.
**Ef. 6.12.

*Rom. 14.3;
14.10,13.
**Rom.14.2;
14.17.
1 Cor. 8.8.
�Rom. 14.5.
Gal. 4.10.
*Ev. 8.5;
9.9; 10.1.
*Ezec. 13.3.
1 Tim. 1.7.

1:24

Lucrarea
lui Pavel
pentru
naţiuni

a Unele ms. �în suferinţele mele�    b Lit. �carne�; în v.24: �carnea mea�    c Lit. �în�    d Unele ms. ad.
�Isus�    e Sau  �mângâiate�     f Cunoaştere deplină    g Unele ms. ad.  �şi Tată şi a lui Hristos�; alte ms.
ad. �Hristos�;  alte ms. ad. �Tatăl, Hristos�; alte ms. ad. �adică a lui Hristos�    h Unele ms. �ca nu
cumva să vă înşele cineva�    i Lit. �Hristosul�, Unsul    j Unele ms. omit �ea cu�; alte ms. omit �cu
mulţumire�    k Lit. �după elementele�    l Unele ms. ad. �păcatelor�    m Unele ms. �v-a�    n Cuvânt
folosit pentru anularea unui decret de lege    o Sau �în�    p Lit. �ea�; sau �El�, referindu-se la Hristos
q În mod fraudulos

2Lupta lui
Pavel pentru
credincioşi

Eliberarea
prin Hristos
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minţiţi unii pe alţii, pentru
căi** v-aţi dezbrăcat de omul cel
vechi cu faptele lui şi v-aţi îm-
brăcat cu cel nou, care se înno-
ieşte în* cunoştinţăj, după**
chipul Celui care l-a� creat,
unde nu este grec* şi iudeu, cir-
cumcizie şi necircumcizie, bar-
bar, scit, rob, liber, ci** Hristos
este totulk şi în toţi.

Îmbrăcaţi-vă deci, ca* nişte
aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi
preaiubiţi, cu o inimă** plină de
îndurare, cu bunătate, smerenie,
blândeţe, îndelungă-răbdare, în-
găduindu-vă* unii pe alţii şi ier-
tând unii altora, dacă are cineva
vreo plângere împotriva cuiva;
după cum şi Hristosl v-a iertat,
aşa şi voi; iar* peste toate acestea,
îmbrăcaţi dragostea**, care este
legătura� desăvârşirii. Şi pacea*
lui Hristosm, la** care aţi şi fost
chemaţi într-un� singur trup, să
stăpâneascăn în inimile voastre
şi fiţi�� mulţumitorio.

Cuvântul lui Hristosp să lo-
cuiască din belşug în voi, în toată
înţelepciunea, învăţându-vă şi
îndemnându-vă unii pe alţiiq cu
psalmi* şia cântări de laudă şia cân-
tări spirituale, cântând** în ini-
mile voastre lui Dumnezeur în har.
Şi totul, orice* faceţi în cuvânt
sau în faptă, faceţi toate în Nu-
mele Domnului Isuss, mulţumind**
lui Dumnezeu Tatălt prin El.

Soţiilor*, fiţi supuse soţilor
voştriu, cum** se cuvine în Dom-
nul. Soţilor*, iubiţi-vă soţiile şi
nu vă purtaţi cu ele cu amărăciu-
ne**. Copii*, ascultaţi de părinţii
voştri în** toate, pentru că aceas-
ta este plăcut în Domnulv. Taţilor*,
nu-i întărâtaţiy pe copiii voştri, ca
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*Ef. 4.15,16.

*Rom. 6.3,5;
7.4,6.
Gal. 2.19.
Ef. 2.15.
**Vers. 8.

*Gal. 4.3,9.
**1 Tim. 4.3.

*Is. 29.13.
Mt. 15.9.
Tit 1.14.
*1 Tim. 4.8.
**Vers. 18.

*Rom. 6.5.
Ef. 2.6.
**Rom. 8.34.
Ef. 1.20.
*Rom. 6.2.
Gal. 2.20.
**2 Cor. 5.7.
*1 Ioan 3.2.
**Ioan11.25;
14.6.
�1Cor. 15.43
Filip. 3.21.
*Rom. 8.13.
Gal. 5.24.
**Rom. 6.13.
�Ef. 5.3.
��1 Tes. 4.5.
*�Ef. 5.5.
*Rom. 1.18.
Ef. 5.6.
Apoc. 22.15.
**Ef. 2.2.
*Rom. 6.19;
6.20; 7.5.
1 Cor. 6.11.
Tit 3.3.
*Ef. 4.22.
Ev.12.1.
Iac. 1.21.
1 Pet. 2.1.
**Ef. 5.4.
*Lev. 19.11.
Ef. 4.25.
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care nua le-a văzut, îngâmfat za-
darnic prin gândirea cărnii sale şi
neţinându-se strâns de Capul*, din
care tot trupul, hrănit şi strâns unit
prin încheieturi şi legături, creşte
cu creşterea de la Dumnezeu.

Dacăb aţi murit* împreună cu
Hristos faţă de cunoştinţele**
elementarec ale lumii, pentru ce, ca
şi cum aţi fi încă în viaţă în lume,
vă supuneţi la rânduieli: �nu* pune
mâna, nu** gusta, nu atinge!�
(care sunt toate spre distrugere
prin întrebuinţare), după* porun-
cile şi învăţăturile oamenilor (care
au*, în adevăr, o aparenţă de în-
ţelepciune în închinare** voită
şi în smerenie şi în necruţare a
trupului, nedându-i vreo onoared),
pentru satisfacerea cărnii?

Deci, dacă aţi* fost înviaţi îm-
preună cu Hristos, căutaţi cele de
sus, unde Hristos este aşezat** la
dreapta lui Dumnezeu: gândiţi la
cele de sus, nu la cele de pe
pământ, pentru că* voi aţi murit
şi** viaţa voastră este ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu. Când*
Se va arăta Hristos, care este
viaţa** noastrăe, atunci veţi fi
arătaţi şi voi, împreună cu El,
în� glorie.

Omorâţi* deci mădularele**
voastre, cele de pe pământ:
curvie�, necurăţie, patimă, poftă
rea�� şi lăcomie, care*� este ido-
latrie, din cauza* cărora vine
mânia lui Dumnezeu peste fiii**
neascultăriif, printre* care aţi
umblat şi voi odinioară, când tră-
iaţi în acesteag. Dar* acum dez-
brăcaţi-văh şi voi de toate aces-
tea: mânie, supărare, răutate, de-
făimare, vorbire ruşinoasă** care
ar ieşi din gura voastră. Nu* vă
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16

17
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19

20

21

**Ef. 4.22;
4.24.

*Rom. 12.2.
**Ef.4.23,24
�Ef. 2.10.

*Rom.10.12.
1 Cor. 12.13.
Gal. 3.28;
5.6.
Ef. 6.8.
**Ef. 1.23.
*1 Tes. 1.4.
1 Pet. 1.1,2.
2 Pet. 1.10.
**Gal. 5.22.
Ef. 4.2,32.
Filip. 2.1.
*Mc. 11.25.

*1 Pet. 4.8.
**Ioan 13.34
Rom. 13.8.
1 Cor. 13.
Ef. 5.2.
Cap. 2.2.
1 Tes. 4.9.
1 Tim. 1.5.
1 Ioan 3.23;
4.21.
�Ef. 4.3.
*Rom.14.17.
Filip. 4.7.
**1Cor. 7.15
�Ef. 2.16,17;
4.4.
��Cap. 2.7.
*1 Cor.14.26
Ef. 5.19.
**Cap. 4.6.
*1 Cor.10.31
**Rom. 1.8.
Ef. 5.20.
Cap.1.12;2.7
1 Tes. 5.18.
Ev. 13.15.

*Ef. 5.22.
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1.
**Ef. 5.3.
*1 Pet. 3.7.
**Ef. 4.31
*Ef. 6.1.
** Tit 2.9.
*Ef.6.4.
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3

a Unele ms. omit    b Unele ms. ad. �deci�    c Lit. �faţă de elementele�      d Sau �fără vreun preţ�    e Unele
ms. �voastră�    f Unele ms. omit �peste fiii neascultării�    g Unele ms. �în ele�    h Fiţi în starea de a
renunţa la ...    i Lit. �după ce�    j Cunoştinţă deplină    k Lit. �toate�    l  Unele ms. �Domnul�; alte ms.
�Dumnezeu�    m Unele ms. �lui Dumnezeu�    n Sau �să hotărască�    o Sau �recunoscători�    p Unele ms.
�lui Dumnezeu�; alte ms. �Domnului�    q  Unele ms. ad. aici �în toată înţelepciunea�    r Unele ms. �în inima
voastră, Domnului�    s Unele ms. ad. �Hristos�    t Unele ms. �lui Dumnezeu şi Tată�   u Unele ms. omit
�voştri�; alte ms. �propriilor soţi�    v Unele ms. �Domnului�    y Unele ms. �nu-i provocaţi la mânie�

Viaţa
ascunsă cu

Hristos

Căminul
credinţei
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*Filim. 10.

*Fap. 19.29;
20.4; 27.2.
Filim. 24.
**Fap. 15.37
2 Tim. 4.11.

*Cap. 1.7.
Filim. 23.
**Rom.15.30
�Mt. 5.48.
1 Cor. 2.6;
14.20.
Filip. 3.15.
Ev. 5.14.

*2 Tim.4.10;
4.11.
Filim. 24.
*Rom. 16.5.
1 Cor. 16.19

*1 Tes. 5.27.

*Filim. 2.
**1 Tim. 4.6

*1Cor. 16.21
2 Tes. 3.17.
**Ev. 13.3.
�Ev. 13.25.
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cele despre voij şi ca să vă mân-
gâie inimile, împreună cu Oni-
sim*, credinciosul şi preaiubi-
tul frate, care este dintre voi. Ei
vă vor face cunoscut toate cele
de aici.

Vă salută Aristarh*, cel împre-
ună-întemniţat cu mine, şi Mar-
cu**, vărulk lui Barnaba, despre
care aţi primit porunci (dacă va
veni la voi, primiţi-l!), şi Isus,
cel numit Iust, care sunt din cir-
cumcizie. Aceştia sunt singurii îm-
preună-lucrători cu mine pentru
Împărăţia lui Dumnezeu care mi-au
fost mângâiere. Vă salută Epafra*,
care este dintre voi, rob al lui
Hristos Isusl, luptându-se întot-
deauna** pentru voi în rugăciuni,
ca să fiţim desăvârşiţi� şi împli-
niţin în toată voia lui Dumnezeu.
Pentru că mărturisesc despre el că
se osteneşte multo pentru voi şi
pentru cei din Laodiceea şi pentru
cei din Ierapole. Vă salută Luca*,
doctorul preaiubit, şi Dima.
Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea
şi pe Nimfa şi adunarea* din ca-
sa luip. Şi, când epistola va fi
citită între voi*, faceţi să fie
citită şi în adunarea laodice-
enilor şi să o citiţi şi voi pe
cea din Laodiceea. Şi spuneţi-i
lui Arhip*: �Ia seama la slujba**
pe care ai primit-o în Domnul,
ca s-o împlineşti!� Salutul* este
cu mâna mea, a lui Pavel. Amin-
tiţi-vă** de lanţurile mele.
Harul� fie cu voi! Aminq.

să nu fie descurajaţi. Robilor*, as-
cultaţi în toate de stăpânii voştri
pământeştia**, slujind nu numai
când sunteţi sub ochii lor, ca cei
care caută să placă oamenilor, ci
în simplitateb de inimă, temân-
du-vă de Domnulc. dOrice* faceţi,
lucraţi din suflet, ca pentru Dom-
nul şi nu ca pentru oameni, ştiind
că* de la Domnul veţi primi răs-
plata moştenirii; eslujiţif** Dom-
nului Hristos! Pentru căg cine
face nedreptate va primi nedrep-
tatea pe care a  făcut-o; şi nu*
este părtinireh.

Stăpânilor, daţi* robilor ce este
drept şi corect, ştiind că şi
voi aveţi un Stăpân în ceruri.

Stăruiţi* în rugăciune, ve-
ghind în ea cu** mulţumire,
rugându-vă* totodată şi pentru
noi, ca Dumnezeu să ne des-
chidă** o uşă a Cuvântului, ca să
vorbim� taina lui Hristos, pen-
tru�� care şi sunt legat, ca s-o
fac cunoscut aşa cum trebuie să
vorbesc.

Umblaţi* cu înţelepciune faţă
de cei de afară, răscumpărând**
timpuli. Cuvântul vostru să fie
întotdeauna în har, dres* cu sare,
ca** să ştiţi cum trebuie să
răspundeţi fiecăruia.

Toate* cele despre mine vi le
va face cunoscut Tihic, preaiu-
bitul frate şi slujitor credincios
şi împreună-rob în Domnul,
pe care l-am* trimis la voi chiar
pentru aceasta, ca să cunoască

*Ef. 6.5-8.
1 Tim. 6.1.
Tit 2.9.
1 Pet. 2.18.
**Filim. 16.

*Ef. 6.6,7.

*Ef. 6.8.
**1 Cor.7.22

*Deut.10.17.
Rom. 2.11.
Ef. 6.9.
1 Pet. 1.17.

*Ef. 6.9.

*Lc. 18.1.
Rom. 12.12.
Ef. 6.18.
1Tes.5.17,18
**Cap. 2.7.
*Ef. 6.19.
2 Tes. 3.1.
**1Cor. 16.9
2 Cor. 2.12.
�Mt. 13.11.
1 Cor. 4.1.
Cap.1.26;2.2
��Ef. 6.20.
Filip. 1.7.
*Ef. 5.15.
1 Tes. 4.12.
**Ef. 5.16.
*Mc. 9.50.
**1 Pet.3.15.

*Ef. 6.21.
*Ef. 6.22.
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Saluturi
finale

(4)

Trimiterea
lui Tihic şi

a lui Onisim

 a Lit. �după carne�    b Sau �curăţie�    c Unele ms. �Dumnezeu�    d Unele ms. ad. �Şi totul,�    e Unele
ms. ad. �pentru că�    f Slujire de rob    g Unele ms. �Dar�    h Lit. �primire după înfăţişare�    i În sensul
de a folosi orice ocazie    j Unele ms. �ca să cunoaşteţi cele despre noi�    k Sau �nepotul�
l Unele ms. omit �Isus�    m Unele ms. �staţi�    n Unele ms. �deplin încredinţaţi�    o Unele ms. �are multă
râvnă�    p Unele ms. �lor�    q Unele ms. omit �Amin�

Îndemn la
rugăciune
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Pavel şi Silvan* şi Timotei,
către adunarea tesalonicenilor ca-
re este în Dumnezeu Tatăl şi în
Domnul Isus Hristos: Har** vouă
şi pacea.

Mulţumim* întotdeauna lui
Dumnezeu pentru voi toţi, amin-
tind de voib în rugăciunile noas-
tre, aducându-ne aminte neîncetat
de lucrarea* credinţei voastre şi
de** osteneala dragostei şi de
răbdarea speranţei în Domnulc

nostru Isus Hristos, înaintea lui
Dumnezeu şi Tatăl nostru, ştiind,
fraţi preaiubiţi de Dumnezeu,
alegerea* voastră. Pentru că
Evanghelia* noastră nu a fost la
void numai în cuvânt, ci şi în pu-
tere şi în Duh Sfânt** şi în sigu-
ranţă� deplinăe, după cum ştiţi��
ce fel de oameni am fost între voi,
pentru voi. Şi voi* v-aţi făcut
imitatori ai noştri şi ai Domnului,
primind Cuvântul în mult necaz,
cu bucuria** Duhului Sfânt, încât
voi aţi devenit modelef tuturor
credincioşilor din Macedonia şi
ding  Ahaia. Pentru că, de la voi,
Cuvântul Domnului a* răsunat nu
numai în Macedonia şi Ahaia, ci
credinţa** voastră faţă de Dum-
nezeu s-a răspândith în orice loc,
încât nu avem nevoie să vorbim
ceva; pentru că ei înşişi istori-
sesc despre noi ce* intrare am
avuti la voi şi** cum v-aţi întors
de la idoli la Dumnezeu, ca să slu-
jiţij unui Dumnezeu viu şi ade-
vărat şi să* aşteptaţi din** ceruri
pe Fiul Său, pe� care L-a înviat
dintre ceig morţi, pe Isus, care ne
scapă de�� mânia care vine.

Pentru că voi înşivă ştiţi,
fraţilor, că venireak noastră la voi

nu a fost zadarnică; ci, după ce am
şig suferit* mai înainte şi am fost
insultaţi în Filipi, după cum ştiţi,
am** îndrăznit în Dumnezeul
nostru să vă vestim� Evanghelia
lui Dumnezeu, cu multă�� luptă.
Pentru că* îndemnul nostru nu
era din rătăcire, nici din necu-
răţie, nici în  înşelăciune; ci, după
cum* am fost aprobaţi de Dum-
nezeu ca să** ni se încredinţeze
Evanghelia, aşa vorbim, nu ca să
plăcem� oamenilor, ci lui Dum-
nezeu, care�� încearcă inimile
noastre. Pentru că nu* am fost
niciodată cu vorbire linguşi-
toare, după cum ştiţi, nici cu lăco-
mie ascunsă, Dumnezeu** este
martor; nici* n-am căutat glorie de
la oameni, nici de la voi, nici de
la alţii, deşi am fi putut să fim**
cu greutate, ca apostoli� ai lui
Hristos; ci* am fost blânzi** în
mijlocul vostru, aşa cum o doică
îşi îngrijeşte cu drag copiii. Ast-
fel, plini de dragoste pentru voi,
ne găseam plăcerea să vă dăm*
nu numai Evanghelia lui Dum-
nezeu, ci şi propriile noastre vieţi**,
pentru că ne eraţi preaiubiţi. Pentru
că, fraţilor, vă amintiţi osteneala
şi truda noastră: llucrând* noapte
şi zi, spre** a nu împovăra pe
cineva dintre voi, v-am predicat
Evanghelia lui Dumnezeu. Voi
înşivă sunteţi martori, şi Dumnezeu
de asemenea, cu câtă* sfinţeniem şi
dreptate şi fără vină ne-am purtat
faţă de voi, care credeţi: după cum
ştiţi, cum vă îndemnam pe fiecare
dintre voi ca un tată pe copiii lui, şi
vă mângâiam şi vă mărturiseam, ca
să* umblaţi într-un chip vrednic de
Dumnezeu, care** vă cheamă

EPISTOLA  ÎNTÂI  CĂTRE  TESALONICENI

*2 Cor. 1.19.
2 Tes. 1.1.
1 Pet. 5.12.
**Ef. 1.2.

*Rom. 1.8.
Ef. 1.16.
Filim. 4.
*Ioan 6.29.
Gal. 5.6.
Cap. 3.6.
2 Tes.1.3,11.
Iac. 2.17.
**Rom.16.6.
Ev. 6.10.
*Col. 3.12.
2 Tes. 2.13.
*Mc. 16.20.
1 Cor. 2.4;
4.20.
**2 Cor. 6.6.
�Col. 2.2.
Ev. 2.3.
��Cap.2.1,5;
2.10,11.
2 Tes. 3.7.
*1 Cor. 4.16;
11.1.
Filip. 3.17.
Cap. 2.14.
2 Tes. 3.9.
**Fap. 5.41.
Ev. 10.34.

*Rom.10.18.
**Rom.  1.8.
2 Tes. 1.4.

*Cap. 2.1.
**1Cor.12.2.
Gal. 4.8.
*Rom. 2.7.
Filip. 3.20.
Tit 2.13.
2 Pet. 3.12.
Apoc. 1.7.
**Fap. 1.11.
Cap. 4.16.
2 Tes. 1.7.
�Fap. 2.24.
��Mt. 3.7.
Rom. 5.9.
Cap. 5.9.
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*Fap. 16.22.
**Cap. 1.5.
�Fap. 17.2.
��Filip.1.30.
Col. 2.1.
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*1 Cor. 7.25.
1 Tim. 1.11;
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**1Cor. 9.17
Gal. 2.7.
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��Pr. 17.3.
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**Rom. 1.9.
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1 Tim. 5.17.
**2Cor.11.9;
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2 Tes. 3.8.
�1Cor. 9.4,6;
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2 Cor.10.1,2;
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2 Tes. 3.9.
Filim. 8,9.
*1Cor.9.1,2,9
**1 Cor. 2.3;
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2 Cor. 13.4.
2 Tim. 2.24.
*Rom. 1.11;
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Lucrarea lui
Pavel în

Tesalonic

a Unele ms. ad. �de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos�    b Unele ms. omit �de voi�
c Lit. �speranţei Domnului�    d Sau  �nu a fost adusă la voi�    e Lit. �în multă siguranţă�    f Unele ms.
�model�    g Unele ms. omit    h Unele ms. ad. �şi�    i Unele ms. �avem�    j  Slujire de rob    k Lit. �intrarea�
l Unele ms. ad. �pentru că�    m Sau  �cu câtă evlavie�
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2

Salut
introductiv

Mulţumire
pentru credinţa
tesalonicenilor
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*Cap. 1.3.
**Mt. 10.40.
Gal. 4.14.
2 Pet. 3.2.

*Gal. 1.22.
**Fap. 17.5;
17.13.
�Ev. 10.33;
10.34.

*Fap. 2.23;
3.15; 5.30;
7.52.
**Mt. 5.12;
23.34,37.
Lc. 13.33;
13.34.
�Est. 3.8.
*Lc. 11.52.
Fap. 13.50;
14.5,19;
17.5,13;
18.12; 19.9;
22.21,22.
**Gen.15.16.
Mt. 23.32.
�Mt.24.6,14

*1 Cor. 5.3.
Col. 2.5.

*Rom. 1.13;
15.22.

*2 Cor. 1.14
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�1Cor.15.23
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*Rom.16.21
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2 Cor. 1.19.

la Împărăţia şi gloria Sa. Şia

pentru aceasta şi noi mulţumim
lui Dumnezeu neîncetat* că, după
ce aţi primit Cuvântul lui Dumne-
zeu auzit de la noi, aţi primit nu**
un cuvânt al oamenilor, ci, aşa
cum este, în adevăr, Cuvântul lui
Dumnezeu, care şi lucrează în voi
care credeţi. Pentru că voi, fraţi-
lor, v-aţi făcut imitatori ai adună-
rilor* lui Dumnezeu în Hristos
Isus care sunt în Iudeea; pentru că
aţi suferit şi voi aceleaşi** lucruri
de la cei de un neam cu voi, ca şi
ei de la� iudei, care* au omorât şi
pe Domnul Isus şi pe profeţib**,
şi pe noi  ne-auc alungat prin per-
secuţie, şi nu Îi plac lui Dumnezeu
şi� sunt împotriva tuturor oame-
nilor; ne opresc* să vorbim na-
ţiunilor, ca să fie mântuite, pentru
ca** să umple întotdeauna măsu-
ra păcatelor lor: dar mânia a ve-
nit peste ei până la urmăd�.

Dar noi, fraţilor, după ce
am fost despărţiţi de voi* pentru
un timpe, cu faţa, nu cu inima,
ne-am străduit mult mai mult, cu
multă dorinţă, să vă vedem faţa.
De aceea am dorit să venim la
voi, chiar eu, Pavel, o dată şi
chiar de două ori; dar ne-a împie-
dicat Satan*. Pentru că cine* ne
este speranţă, sau bucurie, sau cu-
nună** a laudei? Nu sunteţi chiar
voi, înaintea Domnului nostru
Isusf, la� venirea Sa? Pentru că
voi sunteţi gloria şi bucuria
noastră.

De aceea, nemairăbdând*,
am** gândit că ar fi bine să fim
lăsaţi singuri în Atena şi am trimis
pe Timotei*, fratele nostru şi
slujitor al lui Dumnezeug în
Evanghelia lui Hristos, ca să vă
întărească şi să văa încurajeze în

ceea ce  priveşte  credinţa voastră,
pentru ca* nimeni să nu fie
clătinat în necazurile acestea.
(Pentru că voi înşivă ştiţi că
pentru** aceasta suntem rânduiţi;
pentru că şi* când eram la voi vă
spuneam dinainte că vom suferi
necaz, după cum a şi fost, şi ştiţi.)
De aceea şi eu, nemairăbdând,
am trimis ca să aflu despre cre-
dinţa voastră, ca* nu cumva să
vă fi ispitit ispititorul şi oste-
neala** noastră să fie în zadar.
Dar* acum, Timotei a venith de
la voi la noi şi ne-a adus vestea
bună despre credinţa şi dragostea
voastră şi că aveţi întotdeauna o
plăcută amintire despre noi,
dorind** mult să ne vedeţi, după
cum şi noi dorim să vă vedem;
de aceea am* fost mângâiaţi,
fraţilor, cu privire la voi în toată
strâmtorarea şi necazul nostrui,
prin credinţa voastră. Pentru că
acum trăim, pentru căj voi staţi*
tari în Domnul. Pentru că ce*
mulţumiri putem da în schimb lui
Dumnezeu pentru voi, pentru
toată bucuria cu care ne bucurăm
datorită vouă înaintea Dumneze-
ului  nostru, rugându-nek* nespus
de mult, noapte** şi zi, ca să vă
vedem faţa şi� să împlinim ce
lipseşte credinţei voastre?

Iar Însuşi Dumnezeu şi Tatăl
nostru şi Domnul nostru Isusf să*
ne îndrepte drumul spre voi! Iar
pe voi, Domnul să* vă facă să
sporiţi şi să prisosiţi în dragoste
unii faţă de alţii** şi faţă de toţi,
după cum facem şi noi faţă de voi,
ca* să vă întărească inimile, ca
să fie fără vină în sfinţenie,
înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl
nostru, la venirea Domnului
nostru Isusf cu** toţi sfinţii Săi!
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1 TESALONICENI

Încolo deci, fraţilor, vă rugăm
şi vă îndemnăm în Domnul Isus
ca, după cum aţi* primit de la noi
cum trebuie să umblaţi şi să fiţi
plăcuţia** lui Dumnezeu, cum şi
umblaţib, să prisosiţi şi mai mult�.
Pentru că ştiţi ce porunci v-am dat
prin Domnul Isus. Pentru că
aceasta este voia* lui Dumnezeu:
sfinţireac** voastră, ca să vă feriţi
de curvie�; fiecare dintre voi să
ştie* să-şi ţină vasul în sfinţenie
şi onoare (nu* în patima poftei,
ca** şi naţiunile care� nu-L cu-
nosc pe Dumnezeu); nimeni să nu
treacă* peste măsură şi să nu
nedreptăţească în aceastad pe
fratele său, pentru că Domnul este
răzbunătorul** tuturor acestora,
după cum v-am şi spus mai înainte
şi am mărturisit deplin. Pentru că
Dumnezeu nu ne-a chemat la necu-
răţie, ci* lae sfinţenie. De aceea,*
cel care dispreţuieşte pe fratele său
în aceasta, nu dispreţuieşte pe
om, ci pe Dumnezeu, care** v-af

şi dat Duhul Său cel Sfânt.
Iar despre dragostea fră-

ţească nu aveţi nevoie să vă scri-
emg, pentru că voi înşivă* sunteţi
învăţaţi de Dumnezeu să** vă
iubiţi unii pe alţii. Pentru că şi
faceţi aceasta faţă de toţi fraţii din
întreaga Macedonie. Dar vă în-
demnăm, fraţilor, să prisosiţi şi
mai mult şi să căutaţi cu stăruinţă
să fiţi liniştiţi şi să* vă vedeţi de
ale voastre şi să** lucraţi cu
mâinile voastre, după cum v-am
poruncit, ca* să umblaţi cuvi-
incios faţă de cei de afară şi să
n-aveţi nevoie de nimenih.

Dar nu dorimi, fraţilor, să fiţi
în necunoştinţă despre cei care
au adormit, ca* să nu vă întris-
taţi ca şi ceilalţi care** nu au
speranţă. Pentru că, dacă* cre-

dem că Isus a murit şi a înviat,
tot aşa şi Dumnezeu va aduce
împreună cu El pe** cei care au
adormit înj Isus. (Pentru că vă
spunem aceasta prin* Cuvântul
Domnului, că noi, cei** vii, care
rămânem până la venirea Dom-
nului, nu o vom lua nicidecum
înaintea celor care au adormit;
pentru că Domnul* Însuşi, cu un
strigăt, cu glasul arhanghelului
şi cu trâmbiţa** lui Dumnezeu,
va coborî din cer; şi întâi
vor învia cei morţi� în Hristos;
apoi noi cei vii, care rămânem,
vom fi răpiţi în* nori împreună
cu ei, pentru a-L întâmpina pe
Domnul în văzduh: şi astfel
vom** fi întotdeauna  împreună
cu Domnul. Astfel* încurajaţi-vă
unii pe alţii cu aceste cuvinte.)

Iar despre timpuri* şi vre-
muri, fraţilor, nu aveţi nevoie
să vi se scrie, pentru că voi în-
şivă ştiţi prea bine că ziua*
Domnului aşa vine, ca un hoţ în
noapte. kCând spun: �Pace şi
siguranţă!�, atunci deodată vine
pieirea* peste ei, ca** durerea
peste cea însărcinată; şi nicide-
cum nu vor scăpa. Dar* voi, fra-
ţilor, nu sunteţi în întuneric, ca
ziua să vă surprindă ca un hoţ.
Pentru căl voi toţi sunteţi fii*
ai luminii şi fii ai zilei; noi nu
suntem ai nopţii, nici ai întu-
nericului. Astfel deci* să nu dor-
mim, cam ceilalţi, ci să** ve-
ghem şi să fim trejin; pentru că
cei care* dorm, dorm noaptea;
şi cei** care se îmbată, se îm-
bată noaptea; dar noi, fiind ai
zilei, să fim treji, îmbrăcând*
platoşa credinţei şi a dragostei
şi, drept coif, speranţa mântuirii;
pentru că Dumnezeu* nu ne-a
rânduit spre mânie, ci** spre
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Domnului
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pentru ai Săi

(5)



1234

1 TESALONICENI

dobândirea mântuirii prin Dom-
nul nostru Isus Hristos, care* a
murit pentru noi, ca, fie că ve-
ghem, fie că dormim, să trăim îm-
preună cu El. De aceea*, încu-
rajaţi-vă unii pe alţii şi zidiţi-vă
unul pe altul, după cum şi faceţi.

Vă rugăm dar, fraţilor, să*
recunoaşteţi pe cei care se os-
tenesc între voi şi vă conduc în
Domnul şi vă sfătuiesc; şi să-i
preţuiţi nespus de mult, în dra-
goste, datorită lucrării lor. Fiţi
în pace* între voi! Vă îndemnăm
dar, fraţilor, mustraţi* pe cei în
neorânduială, mângâiaţi** pe cei
descurajaţi, sprijiniţi� pe cei
slabi, fiţi�� îndelung-răbdători
faţă de toţi. Vedeţi* ca nimeni să
nu întoarcă altuia rău pentru rău,
ci întotdeauna** urmăriţi ce
este binea unii faţă de alţii

şi faţă de toţi; bucuraţi-vă* întot-
deauna; rugaţi-vă* neîncetat;
mulţumiţi* pentru toate; pentru că
aceasta este voia lui Dumnezeu,
în Hristos Isus, faţă de voi; nu*
stingeţi Duhul; nu* dispreţuiţi
profeţiile; darb cercetaţi* toate,
ţineţi** ce este bun; feriţi-vă de
orice formăc a răului. Iar Însuşi
Dumnezeul păcii* să** vă sfin-
ţească deplin: şi întreg duhul
vostru şi sufletul şi trupul să�
fie păstrate fără vină la venirea
Domnului nostru Isus Hristos.
Credincios* este Cel care vă chea-
mă, care va şi face aceasta. Fra-
ţilor, rugaţi-vă* pentru noi. Sa-
lutaţi* pe toţi fraţii cu o sărutare
sfântă. Vă rog fierbinte în Dom-
nul ca* epistola să fie citită tuturor
fraţilord. Harul* Domnului nostru
Isus Hristos fie cu voi! Amine.
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Pavel* şi Silvan şi Timotei,
către adunarea tesalonicenilor
care este în** Dumnezeu Tatăl
nostru şi în Domnul Isus Hristos:
Har* vouă şi pace de la Dumne-
zeu Tatăl nostrua şi de la Domnul
Isus Hristos.

Suntem datori* să-I mulţumim
întotdeauna lui Dumnezeu pentru
voi, fraţilor, după cum se cuvine,
deoarece credinţa voastră creşte
peste măsură şi dragostea fiecă-
ruia dintre voi toţi, unii faţă de
alţii, prisoseşte, încât noi înşine
ne* lăudăm cu voi în adunările lui
Dumnezeu, pentru** răbdarea şi
credinţa voastră în� toate perse-
cuţiile  şi  necazurile voastre pe
care le suferiţi. Aceasta este o*
dovadă a dreptei judecăţi a lui
Dumnezeu, ca voi să fiţi socotiţi
vrednici de Împărăţia lui Dum-
nezeu, pentru care şi suferiţi, de*
vreme ceb este drept înaintea lui
Dumnezeu să dea în schimb necaz
celor care vă necăjesc; şi vouă,
care sunteţi necăjiţi, odihnă* cu
noi, la descoperireac Domnului**
Isus din cer, cu îngerii puterii Sale,
într-o* flacără de foc, aducând
răzbunare peste cei care** nu-L cu-
nosc pe Dumnezeu şi peste cei care
nu� ascultă de Evanghelia Domnu-
lui nostru Isus Hristosd; care* vor
suferi pedeapsă, pieirea eternă de
la faţa Domnului şi de la** gloria
puterii Sale, când* va veni ca să
fie glorificat în sfinţii Săi şi** să fie
privit cu uimiree, în ziua aceea, în
toţi cei care au crezutf (pentru că
mărturia noastră faţă de voi a fost
crezută). Pentru aceasta ne şi ru-
găm întotdeauna pentru voi, ca
Dumnezeul nostru să* vă soco-

tească vrednici de chemare şi să
împlinească orice bună plăcere a
bunătăţii şi lucrare** a credinţei,
cu putere, astfel încât* Numele
Domnului nostru Isusg să fie glo-
rificat în voi, şi voi în El, după ha-
rul Dumnezeului nostru şi al Dom-
nului Isus Hristos.

Vă rugăm dar, fraţilor, pentru*
venirea Domnului nostru Isus
Hristos şi** strângerea noastră
împreună la El, ca voi să* nu vă
lăsaţi repede clătinaţi în gândire,
nici să nu vă tulburaţi, nici prin
duh, nici prin cuvânt, nici prin
epistolă, ca fiind de la noi, ca şi
cum ziua Domnuluih ar fi prezentă
acum. Nimeni să nu vă înşele în
nici un fel, pentru că* această zi
nu va fi dacă nu va veni întâi lepă-
darea de credinţăi şi nu va fi des-
coperit omul** păcatului, fiul�
pieirii, care se împotriveşte şi se*
înalţă mai** presus dej tot ce se
numeşte Dumnezeu sau de ce
este vrednic de închinare, încât
el însuşi se aşazăk în templull lui
Dumnezeu, prezentându-se pe
sine că este Dumnezeu. Nu vă
amintiţi că, fiind încă la voi, vă
spuneam acestea? Şi acum ştiţi
ce-l opreşte ca să fie descoperit
la timpul său. Pentru că taina*
fărădelegii lucrează deja, numai
până când cel care o opreşte acum
va fi luat din cale; şi atunci va fi
descoperit cel fărădelege � pe*
care Domnul Isusm îl va mistuin

cu** suflarea gurii Sale şi-l va
desfiinţa prin arătarea� venirii Sale
�  a căruio venire este potrivit*
lucrării lui Satan, în orice putere şi
semne** şi minuni ale minciunii
şi în orice amăgire a nedreptăţii
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*1 Tes. 4.16.
**Mt. 24.31.
Mc. 13.27.
1 Tes. 4.17.
*Mt. 24.4.
Ef. 5.6.
1 Ioan  4.1.

*1 Tim. 4.1.
**Dan. 7.25.
1 Ioan 2.18.
Apoc. 13.11.
�Ioan 17.12.

*Is. 14.13.
Ezec. 28.2,6;
28.9.
Dan. 7.25;
11.36.
Apoc. 13.6.
**1 Cor. 8.5.

*1 Ioan 2.18;
4.3.
*Dan. 7.10;
7.11.
**Iov 4.9.
Is. 11.4.
Osea 6.5.
Apoc. 2.16;
19.15,20,21.
�Cap. 1.8,9.
Ev. 10.27.
*Ioan 8.41.
Ef. 2.2.
Apoc. 18.23.
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Mt. 24.24.
Apoc. 13.13;
19.20.

a Unele ms. omit �nostru�    b Sau �dacă cel puţin�     c Revelarea     d Unele ms. omit  �Hristos�    e Sau
�să fie admirat�    f Unele ms. �cei care cred�    g Unele ms. ad. �Hristos�     h Unele ms. �ziua lui Hristos�
i Gr. �apostasia�     j Sau  �împotriva  a�     k Unele ms. ad. �ca Dumnezeu�    l Gr. �naos�, templul propriu-
zis    m Unele ms. omit �Isus�    n Unele ms. �îl va distruge�    o A celui nelegiuit
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pentrua cei care pier*, pentru că
ei n-au primit dragostea adevă-
rului, ca să fie mântuiţi. Şi de
aceea* Dumnezeu le trimiteb o lu-
crare de rătăcire, ca ei să** creadă
minciuna, ca să fie judecaţi toţi
cei care nu au crezut adevărul,
ci au* găsit plăcere în nedreptate.

Iar noi* suntem datori să-I
mulţumim întotdeauna lui Dum-
nezeu pentru voi, fraţi preaiubiţi
de Domnul, că Dumnezeu** v-a
ales de la început� pentru mântu-
ire în�� sfinţireac Duhului şi în
credinţa adevărului, la care v-a
chemat prin Evanghelia noastră,
ca să dobândiţi* gloria Domnului
nostru Isus Hristos. Astfel deci,
fraţilor, staţi* tari şi ţineţi**
învăţăturile în care aţi fost învă-
ţaţi, fie prin cuvântd, fie prin epis-
tola noastră. Iar Însuşi* Domnul
nostru Isus Hristos şi Dumnezeul
şi Tatăl nostru, care** ne-a iubit
şi ne-a dat mângâiere eternă şi bu-
nă speranţă� prin har, să vă în-
curajeze inimile şi să* văe întă-
rească în orice faptă şi cuvânt
bunf.

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă*
pentru noi, ca să se răspândeas-
căg şi să fie glorificat Cuvântul
Domnului, ca şi la voi, şi ca să*
fim scăpaţi de oamenii nechib-
zuiţi şi răi; deoarece nu toţi au
credinţah**. Dar credincios* este
Domnul, care vă va întări şi vă
va** păzi de răui. Şi ne* încredem
în Domnul cu privire la voi,  că
faceţi şi veţi face cele cej porun-
cim. Iar Domnul* să vă îndrepte
inimile spre dragostea lui Dum-
nezeu şi spre răbdareak lui Hristos.

Vă poruncim dar, fraţilor, în
Numele Domnului nostrul Isus
Hristos, să* vă îndepărtaţim de**
orice frate care umblă în� neo-
rânduială şi nu după învăţătu-
ra�� pe care a primit-on de la noi.
Pentru că voi înşivă ştiţi cum*
trebuie să ne imitaţi; pentru că**
noi n-am umblat în neorânduială
între voi, nici n-am mâncat pâine
de la cineva fără plată, ci în trudă
şi osteneală*, lucrând noapte şi
zi, ca să nu împovărăm pe cineva
dintre voi; nu* că nu avem drep-
tul, dar ca să ne dăm pe noi în-
şine model vouă, spre a ne imita.
Pentru că şi când eram la voi
v-am poruncit aceasta: �Dacă ci-
neva* nu vrea să lucreze, nici să
nu mănânce�. Pentru că auzim că
unii umblă în neorânduială între
voi, nelucrând deloc*, dar ocu-
pându-se de toateo. Dar unora ca
aceştia le poruncim şi îi îndem-
năm*, în Domnulp Isus Hristosq,
ca, lucrând paşnic, să-şi mănânce
pâinea lor. Dar voi, fraţilor, nu*
obosiţir făcând binele. Iar dacă
cineva nu ascultă de cuvântul
nostru prin epistolă, să-l însemnaţi
şiq să* nu vă însoţiţi cu el, ca să-i
fie ruşine; şi* nu-l socotiţi ca pe
un vrăjmaş, ci** mustraţi-l ca pe
un frate. Iar Însuşi Domnul* păcii
să vă dea pacea întotdeauna în
orice fels. Domnul  fie cu voi
toţi!

Salutul* este cu propria
mea mână, Pavel; acesta este
semnul meu în fiecare epistolă:
aşa scriu eu. Harul* Domnului
nostru Isus Hristos fie cu voi
toţi! Amint.

*Rom.16.17.
1 Tim. 6.5.
2 Ioan 10.
**1Cor.5.11;
5.13.
�1 Tes. 5.14.
��1 Tes. 4.11
Cap. 2.15.
*1Cor. 4.16;
11.1.
1 Tes. 1.6,7.
**1Tes. 2.10
*Fap. 18.3;
20.34.
2 Cor. 11.9.
1 Tes. 2.9.
*1 Cor. 9.6.
1 Tes. 2.6.

*Gen. 3.19.

*1 Tim. 5.13
1 Pet. 4.15.

*1 Tes. 4.11.
Ef. 4.28.

*Gal. 6.9.
*Mt. 18.17.
1 Cor. 5.9.

*Lev. 19.17.
1 Tes. 5.14.
**Tit 3.10.
*Rom.15.33;
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1 Cor. 14.33.
2 Cor. 13.11.
1 Tes. 5.23.

*1Cor.16.21.
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*Rom.16.24.
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*Rom. 1.32.

*Cap. 1.3.
**Ef. 1.4.
�1 Tes.1.4.
��Lc. 1.75.
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*Ioan 17.22.
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*1Cor. 16.13
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**1 Cor.11.2.
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�1 Pet. 1.3.

*1 Cor. 1.8.
1 Tes. 3.13.
1 Pet. 5.10.
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**Fap. 28.24
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**Ioan 17.15
2 Pet. 2.9.
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a Unele ms. �în�    b Unele ms. �le va trimite�     c Sau  �sfinţenia�     d Sau  �prin cuvântul nostru�     e Unele
ms. �să le�     f Unele ms. �cuvânt şi lucrare bună�    g Lit. �să alerge�    h Lit. �credinţa nu este a tuturor�
i Sau  �de cel rău�     j Unele ms. ad. �vă�    k Unele ms. �răbdare a�    l Unele ms. omit  �nostru�     m Sau
�să evitaţi pe�    n Unele ms. �aţi primit-o�; alte ms. �au primit-o�    o Sau  �amestecându-se  în treburile
altora�    p Unele ms. �prin Domnul nostru�    q Unele ms. omit    r Sau  �nu vă descurajaţi�    s Sau  �loc�
t Unele ms. omit �Amin�
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Pavel, apostol al lui Isus
Hristosa, după* porunca lui**
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi
a lui Hristos Isusb, speranţa�
noastră, către Timotei*, adevă-
ratul** meu copil în credinţă:
Har�, îndurare, pace, de la Dum-
nezeu Tatăl nostruc şi de la
Hristos Isus, Domnul nostru!

Aşa te-am rugat când mer-
geam* spre Macedonia, să rămâi
în Efes, ca** să porunceşti unora
să nu înveţe pe alţii învăţături
străine, nici să* nu ia aminte la mi-
turi şi la genealogii fără sfârşit, ca
unele care duc mai degrabă la ne-
înţelegeri decât la lucrarea lui Dum-
nezeud care este în credinţă. Iar ţin-
ta* poruncii este dragostea din-
tr-o** inimă curată şi dintr-o con-
ştiinţă bună şi din credinţă neprefă-
cută, de la care unii, abătându-see,
s-au întors spre vorbire deşartă,
dorind să fie învăţători ai legii,
neînţelegând nici cele ce spun, nici
cele despre care afirmă cu tărie.
Ştim dar că legea* este bună, dacă
se foloseşte cineva de ea  potrivit
legii, ştiind* aceasta, că legea nu
este datăf pentru cel drept, ci
pentru cei nelegiuiţi şi nesupuşi,
pentru neevlavioşi şi păcătoşi,
pentru cei fără sfinţenie şi lumeşti,
pentru ucigaşig de tată şi ucigaşig

de mamă, pentru criminali, pentru
curvari, pentru homosexuali, pen-
tru răpitori de oameni, pentru minci-
noşi, pentru cei care jură strâmb şi
dacă este orice altceva împotriva
învăţăturii* sănătoase, după Evan-
ghelia gloriei fericitului* Dumne-
zeu, care** mi-a fost încredinţată.

hMulţumesc Celui care* m-a
întărit, lui Hristos Isus, Domnul

nostru, că** m-a socotit cre-
dincios, punându-mă� în slujbăi,
pe mine,  care* mai înainte eram
un hulitor şi un persecutor şi un
batjocoritor; dar mi s-a arătat
îndurare, pentru că am făcut-o
neştiind**, în necredinţă. Iar
harul* Domnului nostru a prisosit
peste măsură, cu** credinţă şi� cu
dragoste, care sunt în Hristos Isus.
Vrednic de încredere* este cuvân-
tul şi demn de toată primirea, că
Hristos** Isus a venit în lume ca
să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre
care cel dintâi sunt eu. Dar pentru
aceasta mi s-a arătat* îndurare, ca
Isus Hristos să arate în mine, cel
dintâi, toată îndelunga-răbdare,
ca** model pentru aceia care vor
crede în El, pentru viaţa eternă.
Iar Împăratului* veacurilor, ne-
pieritorului**, nevăzutului�, sin-
guruluij�� Dumnezeu  fie onoa-
re*� şi glorie în vecii vecilor!
Amin. Îţi* încredinţez această po-
runcă, copilul meu Timotei,
după** profeţiile făcute mai îna-
inte despre tine, ca prin ele să te
lupţi� lupta cea bună, păstrând* o
credinţă şi o conştiinţă bună, pe
care unii, lepădând-o, au naufra-
giatk** în ceea ce priveşte credin-
ţa; dintre aceştia sunt Imeneu* şi
Alexandru**, pe care i-am� dat
lui Satan, ca să fie învăţaţi prin
disciplină să nu hulească��.

Îndemn deci, întâi de toate, să
se facă cereri, rugăciuni, mijlo-
ciril, mulţumiri pentru toţi oame-
nii � pentru* împăraţi şi pentru**
toţi cei care sunt în poziţii înal-
te, ca să ducem o viaţă paşnică
şi liniştită, în toată evlavia şi dem-
nitatea. Pentru căm lucrul acesta
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**Cap. 2.3.
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**Tit 1.4.
�2 Tim. 1.2.
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Filip. 2.24.
**Gal. 1.6,7.
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*Rom. 13.8;
13.10.
Gal. 5.14.
**2Tim. 2.22

*Rom. 7.12.

*Gal. 3.19;
5.23.

*Cap. 6.3.
2 Tim. 4.3.
Tit 1.9; 2.1.
*Cap. 6.15.
**1 Cor. 9.17
Gal. 2.7.
Col. 1.25.
1 Tes. 2.4.
Cap. 2.7.
2 Tim. 1.11.
Tit 1.3.
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**Mt. 9.13.
Mc. 2.17.
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1 Ioan 3.5.
*2 Cor. 4.1.
**Fap. 13.39
*Ps. 10.16;
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Dan. 7.14.
Cap. 6.15,16
**Rom.1.23.
�Ioan 1.18.
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1 Ioan 4.12.
��Rom.16.27
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*�1Cr. 29.11
*Cap. 6.13;
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a Unele ms. �al lui Hristos Isus�    b Unele ms. �şi a Domnului Isus Hristos�    c Unele ms. omit    d Unele
ms. �decât la zidirea divină�    e Lit. �nenimerind ţinta�    f Sau �nu este în vigoare�    g Sensul principal este
mai degrabă de a lovi sau a bate, decât de a ucide    h Unele ms. ad. �Şi�    i Sau �să-I slujesc�    j Unele
ms. ad. �înţelept�   k Lit. �au suferit ruperea corăbiei�    l Pentru sine sau pentru alţii    m Unele ms. omit
�Pentru că�

EPISTOLA  ÎNTÂI   CĂTRE  TIMOTEI

False
învăţături şi
Evanghelia

Harul dat
lui Pavel
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de oaspeţil, capabil� să înveţe
pe alţii; nu dedat vinului*, nu bă-
tăuş,m ci blând, nu certăreţ, nu**
iubitor de bani; conducându-şi
bine propria casă, având* copiii în
supunere, cu toată demnitatea
(dar, dacă cineva nu ştie să-şi
conducă propria casă, cum va
îngriji de Adunarea lui Dumne-
zeu?); să nu fie de curând venitn,
ca să nu se îngâmfeo şi să* cadă
în vinap diavolului. Dar trebuie să
aibă şi o bună mărturie de la* cei
de afară, ca să nu cadă în dispreţ
şi** în cursa diavolului. Sluji-
toriiq*, la fel: demni, nu cu două
feţer, nu** dedaţi la mult vin,
nu doritori de câştig josnic, păs-
trând* taina credinţei într-o con-
ştiinţă curată. Şi aceştia, de ase-
menea, să fie întâi încercaţi, apoi
să slujească, fiind de neînvinuit.
Femeile, la fel*: demne, nu defăi-
mătoare, cumpătate, credincioase
în toate. Slujitorii să fie soţi ai
unei singure soţii, conducându-şi
bine copiii şi propriile case; pen-
tru că cei* care au slujit bine îşi
dobândesc o poziţie bună şi mul-
tă îndrăzneală în credinţa care
este în Hristos Isus.

Îţi scriu acestea sperând să
vin la tine mai curând; iar dacă
voi întârzia, ca să ştii cum trebuie
să se poarte cineva în* casa lui
Dumnezeu, care este Adunarea
Dumnezeului celui viu, stâlp şi
temelie a adevărului. Şi cu ade-
vărat, mare este taina evlaviei:
�Dumnezeus* S-a arătat în carne,
a fost îndreptăţit** în Duh, a fost
văzut� de îngeri, a fost predicat��
între naţiuni, a fost crezut*� în
lume, a fost primit sus�* în
glorie�.
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*Rom. 12.2.
**2 Tim. 1.9
*Ezec.18.23.
Ioan 3.16,17
Tit 2.11.
2 Pet. 3.9.
**Ioan 17.3.
2 Tim. 2.25.
*Rom. 3.29;
3.30; 10.12.
Gal. 3.20.
**Ev.8.6;9.15
*Mt. 20.28.
Ef. 1.7.
Tit 2.14.
**1 Cor. 1.6.
2 Tes. 1.10.
2 Tim. 1.8.
�Rom. 5.5.
Gal. 4.4.
Ef. 1.10; 3.5.
Tit 1.3.
*Ef. 3.7,8.
2 Tim. 1.11.
**Rom. 9.1.
�Rom. 11.13;
15.16.
Gal. 1.16.
*Mal. 1.11.
Ioan 4.21.
**Ps. 134.2.
Is. 1.15.
*1 Pet. 3.3.

*1 Pet. 3.4.

*1 Cor.14.34
**Ef. 5.24.

*Gen. 1.27;
2.18,22.
1 Cor. 11.8,9
*Gen. 3.6.
2 Cor. 11.3.

*Cap. 1.15.
**Fap. 20.28
Filip. 1.1.
�Ef. 4.12.
*Tit 1.6.
**Cap. 5.9.

este bun* şi primit înaintea lui**
Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
care* doreşte ca toţi oamenii să
fie mântuiţi şi** să vină la cu-
noştinţaa adevărului. Pentru că*
este un singur Dumnezeu şi un**
singur Mijlocitor între Dumnezeu
şi oameni: Omul Hristos Isus,
care* S-a dat pe Sine Însuşi preţ
de răscumpărare pentru toţi, măr-
turia** fiind dată la timpul eib�,
pentru* care eu am fost rânduit
vestitor şi apostol (spun** adevă-
rulc, nu mint), un învăţător� al
naţiunilor în credinţă şi  adevăr.

Vreau deci ca bărbaţii să se roa-
ge în* orice loc, ridicând** mâini
sfinted, fără mânie şi fără îndoială.

La fel şie femeile*, să se gă-
tească în ţinută cuviincioasă, cu
modestie şi discreţie, nu cu îm-
pletituri de păr, sauf cu aur, sau
perle, sau îmbrăcăminte scumpă,
ci* cug fapte bune, cum se cuvine
femeilor care mărturisesc temerea
de Dumnezeu. Femeia să înveţeh în
linişte, în toată supunerea; dar
nu-i* permit unei femei să înveţe
pe alţii, nici** să exercite autori-
tate peste bărbat, ci să rămânăi în
linişte. Pentru că Adam* a fost în-
tocmit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam*
a fost amăgit; ci femeia, fiind
amăgită, a ajuns la călcare de po-
runcă. Dar ea va fi mântuităj prin
naşterea de copii, dacă rămâne în
credinţă şi în dragoste şi în sfin-
ţenie, cu discreţie.

Vrednic de încredere* este cu-
vântul: �Dacă doreşte cineva sluj-
ba de supraveghere**, bună lu-
crare� doreşte�. Trebuie deci ca su-
praveghetorulk* să fie fără vină,
soţ** al unei singure soţii, cumpă-
tat, chibzuit, cuviincios, primitor

�2 Tim. 2.24

*Tit 1.7.
**1 Pet. 5.2.

*Tit 1.6.

*Is. 14.12.

*Fap. 22.12.
1 Cor. 5.12.
1 Tes. 4.12.
**Cap. 6.9.
2 Tim. 2.26.
*Fap. 6.3.
**Lev. 10.9.
Ezec. 44.21.

*Cap. 1.19.

*Tit 2.3.

*Mt. 25.21.

*Ef. 2.21,22
2 Tim. 2.20.
*Ioan 1.14.
1 Ioan 1.2.
**Mt. 3.16.
Ioan 1.32,33;
15.26;16.8,9.
Rom. 1.4.
1 Pet. 3.18.
1 Ioan 5.7.
�Mt. 28.2.
Mc. 16.5.
Lc.2.13;24.4
Ioan 20.12.
Ef. 3.10.
1 Pet. 1.12.
��Fap.10.34;
13.46,48.
Rom. 10.18.
Gal. 2.8.
Ef. 3.5,6,8.
Col. 1.27,28.
Cap. 2.7.
*�Col.1.6,23
�*Lc. 24.51.
Fap. 1.9.
1 Pet. 3.22.
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a Cunoştinţă deplină    b Lit. �la timpurile ei�    c Unele ms. ad. �în Hristos�
d Sau �curate�    e Unele ms. omit    f Unele ms. �şi�    g Lit. �prin�    h Să
primească învăţătură    i Lit. �să fie�    j Sau �păstrată�    k Gr. �episkopos�
l Străini ca oaspeţi    m Unele ms. ad. �nu doritor de câştig josnic�    n Nu de
curând convertit (gr. �neofit�; lit. �nu de curând plantat�)    o  Lit. �ca să nu se
umfle  de mândrie�    p Motivul condamnării    q Gr. �diaconii�    r Lit. �dublu
în cuvânt�, înşelător în vorbire    s Unele ms. �Cel care�
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Dar Duhul spune* lămurit
că**, în timpurile din urmă, unii
se vor depărtaa de credinţă, lu-
ând aminte� la duhuri amăgi-
toare şi�� la învăţături ale demo-
nilor, spunând* minciuni în fă-
ţărnicieb, însemnaţi cu fierul**
roşu în propria conştiinţă, oprind*
căsătoria, poruncind abţinerea
de la mâncăruri**, pe care Dumne-
zeu le-a creat spre a fi primite� cu
mulţumire�� de cei credincioşi şi
care cunoscc adevărul. Pentru că
orice creatură a lui Dumnezeu este
bună şi nimic nu este de aruncat,
fiind primit cu mulţumire, pentru
că este sfinţit prin Cuvântul lui
Dumnezeu şi prin rugăciuned.

Punând acestea înaintea fra-
ţilor, vei fi un bun slujitor al lui
Hristos Isuse, hrănit* cu cuvintele
credinţei şi ale bunei învăţături pe
care ai urmat-o îndeaproapef.
Dar fereşte-te de miturile* lu-
meşti şi băbeşti; dar tu însuţi de-
prinde-te** în evlavie;  pentru că
deprinderea* trupească este de
puţin folos, dar** evlavia este de
folos la toate, având� promisiunea
vieţii, a celei de acum şi a celei
viitoare. Vrednic de încredere*
este cuvântul acesta şi demn de
toată primirea; deoarece pentru
aceasta neg ostenim* şi suntem
defăimaţih, pentru că** ne-am pus
speranţa într-un Dumnezeu viu,
care� este Mântuitori al tuturor
oamenilor, mai ales al credin-
cioşilor. Porunceşte* acestea şi
învaţă-i! Nimeni* să nu-ţi dispre-
ţuiască tinereţea, ci fii** model
pentru credincioşi în cuvânt, în
purtare, în dragoste, j în credinţă,
în curăţie. Până vin eu, ia aminte la
citire, la îndemnare, la învăţăturăk.
Nu* neglija darull care este în
tine, care ţi-a fost dat prin** pro-
feţie, cu� punerea mâinilor de că-

tre ceata celor bătrâni. Ocupă-te cu
acestea, fii în totul în ele, pentru ca
înaintarea ta să fie arătată tuturorm.
Ia seama* la tine însuţi şi la învă-
ţătură; rămâi în ele, pentru că, fă-
când aceasta, te** vei mântui şi pe
tine însuţi şi pe� cei care te ascultă.

Nu* mustra aspru pe un bă-
trân, ci îndeamnă-l ca pe un tată;
pe cei mai tineri, ca pe fraţi; pe fe-
meile mai în vârstă, ca pe mame;
pe cele mai tinere, ca pe surori,
în toată curăţia.

Onorează pe văduvele care*
sunt cu adevărat văduve. Dar,
dacă vreo văduvă are copii sau
urmaşin, ei să înveţe întâi să
fie evlavioşi faţă de propria casă
şi să-i* răsplătească pe părinţi,
pentru că** aceasta esteo plăcut
înaintea lui Dumnezeu. Iar cea*
care este cu adevărat văduvă şi
rămasă singură şi-a pus speranţa
în Dumnezeu şi stăruie** noapte�
şi zi în cereri şi rugăciuni. Dar*
cea care trăieşte în desfătare, deşi
vie, este moartă. Porunceşte şi
acestea*, ca să fie fără vină. Iar
dacă* cineva nu îngrijeşte de
ai săi şi mai ales de cei ai casei,
a tăgăduit** credinţa şi� este
mai rău decât un necredincios.
O văduvă, ca să fie înscrisă pe
listă, să nu aibă mai puţin de
şaizeci de ani, să fi fost soţie* a
unui singur bărbat, având mărturie
în fapte bune � dacă a crescut
copii, dacă a fost primitoare* de
oaspeţip, dacă a spălat** picioa-
rele sfinţilor, dacă i-a ajutat pe cei
necăjiţi, dacă a urmărit orice faptă
bună. Dar pe văduvele mai tinere
să  le respingi, deoarece, când se
aprindq împotriva lui Hristos,
doresc să se căsătorească, având
vină, pentru că şi-au lepădat
credinţa dintâi. Şi totodată* se
învaţă şi leneşe, umblând prin

*Ioan 16.13.
**2 Tes. 2.3.
2 Tim. 3.1.
Iuda 4,18.
�2 Tim. 3.13.
2 Pet. 2.1.
Apoc. 16.14.
��Dan.11.35;
11.37,38.
Apoc. 9.20.
*Mt. 7.15.
Rom. 16.18.
2 Pet. 2.3.
**Ef. 4.19.
*1 Cor. 7.28;
7.36,38.
Col. 2.20,21.
Ev. 13.4.
**Rom.14.3,17
1 Cor. 8.8.
�Gen.1.29;9.3
��Rom. 14.6.
1 Cor. 10.30.

*2 Tim. 3.14;
3.15.

*Cap. 1.4;
6.20.
2 Tim. 2.16;
2.23; 4.4.
Tit 1.14.
**Ev. 5.14.
*1 Cor. 8.8.
Col. 2.23.
**Cap. 6.6.
�Ps. 37.4;
84.11;
112.2,3;
145.19.
Mt. 6.33;
19.29.
Mc. 10.30.
Rom. 8.28.
*Cap. 1.15.
*1 Cor. 4.11;
4.12.
**Cap. 6.17.
�Ps. 36.6;
107.2,6.
*Cap. 6.2.
*1 Cor.16.11.
Tit 2.15.
**Tit 2.7.
1 Pet. 5.3.

*2 Tim. 1.6.
**Cap. 1.18.
�Fap. 6.6;
8.17; 13.3;
19.6.
Cap. 5.22.
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*Fap. 20.28.
**Ezec. 33.9
�Rom. 11.14
1 Cor. 9.22.
Iac. 5.20.

*Lev. 19.32.

*Vers. 5,16.
*Gen.45.10;
45.11.
Mt. 15.4.
Ef. 6.1,2.
**Cap. 2.3.

*1 Cor. 7.32.
**Lc. 2.37;
18.1.
�Fap. 26.7.

*Iac. 5.5.

*Cap. 1.3;
4.11; 6.17.
*Is. 58.7.
Gal. 6.10.
**2 Tim. 3.5
Tit 1.16.
�Mt. 18.17.

*Lc. 2.36.
Cap. 3.2.

*Fap. 16.15.
Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.
**Gen. 18.4;
19.2.
Lc. 7.38,43.
Ioan 13.5,14.

*2 Tes. 3.11.

a Sau �se vor lepăda�   b Sau �prin făţărnicia mincinoşilor�   c Deplin   d Sau �mijlocire�   e Unele ms. �Isus
Hristos�    f Sau  �pe care ai cercetat-o cu exactitate,� (vezi Lc. 1.3)    g Unele ms. ad. �şi�    h Unele ms. �ne
luptăm�    i Sau �Păstrător�    j Unele ms. ad. �în duh,�    k Învăţătură dată altora    l Dar de har
m Unele ms. �între toţi�    n  Sau �nepoţi�    o Unele ms. ad. �bun şi�    p Străini ca oaspeţi    q De pofte
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case; şi nu numai leneşe, ci
şi vorbăreţe şi amestecându-se
în toate, vorbind ce nu trebuie.
Vreau* deci ca cele mai tinere
să se căsătorească, să aibă copii,
să vadă de casăa, să** nu dea
adversarului nici un prilej de
defăimare. Pentru că unele s-au şi
întors după Satan. Dacă vreun
credincios sau vreo credincioasă
are văduve, să le ajute şi să nu
fie împovărată adunarea, pentru
ca ea să le ajute pe cele cu adevă-
rat văduve.

Bătrâniib* care conduc bine
să** fie învredniciţi de onoare
dublă, mai ales cei care se os-
tenesc în cuvânt şi în învăţătură;
pentru că Scriptura zice: �Nu*
lega gura boului care treieră� şi:
�Vrednic** este lucrătorul de
plata lui�. Împotriva unui bătrân
nu primi acuzaţie decât dacă sunt
doi* sau trei martori. Pe* cei care
păcătuiesc mustră-i înaintea tu-
turor, ca** şi ceilalţi să aibă teamă.
Te îndemnc* înaintea lui Dum-
nezeu şi a lui Hristos Isusd şi a
îngerilor aleşi, să păzeşti aceste
lucruri fără prejudecată, nefă-
când nimic cu părtinire.

Nu-ţi pune* mâinile în grabă
peste nimeni, nici nu** te face
părtaş la păcatele altora. Pe tine
însuţi păstrează-te curat. Nu mai
bea numai apă, ci foloseşte puţin
vin*, din cauza stomacului tău şi
a deselor tale îmbolnăviri. Pă-
catele* unor oameni sunt arătate
dinainte, mergând înainte la jude-
cată; iar pe unii, de asemenea, ele
îi urmează după aceea. Tot aşa şi
faptele bune sunt arătate dinainte;
şi cele care sunt altfel nu pot
fi ascunse.

Toţi câţi sunt robi* sub jug
să-i socotească pe stăpânii lor
vrednici de toată onoarea, ca

Numele lui Dumnezeu şi învă-
ţătura să** nu fie hulite. Şi cei
care au stăpâni credincioşi să
nu-i dispreţuiască pentru* că
sunt fraţi; ci mai mult să le slu-
jească, pentru că cei care au par-
te de buna lor lucraree sunt cre-
dincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-i**
şi îndeamnă-i acestea.

Dacă cineva dă* o învăţătură
străină şi nu** se ţine de cuvintele
sănătoase, de cele ale Domnului
nostru Isus Hristos, şi� de învă-
ţătura cea potrivit evlaviei, este
îngâmfat, neştiind nimic*, ci fiind
bolnav de întrebări fără rost şi
lupte de cuvinte**, din care
provin: invidie, ceartă, defăimări,
bănuieli rele, certuri* permanen-
tef ale oamenilor** stricaţi la min-
te şi lipsiţi de adevăr, care� con-
sideră că evlavia este sursă de
câştig.g Dar evlavia* cu mulţumireh

este mare câştig. Pentru că nimic*
n-am adus în lume şii nici nu pu-
tem lua ceva din ea. Dar, având*
hrană şi îmbrăcămintej, vom fik

mulţumiţi cu acestea. Dar cei*
care vor să fie bogaţi cad în ispită
şi în cursă** şi în multe pofte
nebune şi vătămătoare, care îi
afundă pe oameni în ruină şi în
pieire. Pentru că* iubirea de bani
este o rădăcină a tot felul de rele;
după care unii, umblând, s-au rătăcit
de la credinţă şi s-au străpuns
pe ei înşişi cu multe dureri.

Dar* tu, om** al lui Dumne-
zeu, fugi de acestea şi urmăreşte
dreptatea, evlavia, credinţa, dra-
gostea, răbdarea, blândeţea du-
huluil. Luptă-te* lupta cea bună
a credinţei, apucă** viaţa eternă
la care ai mfost chemat şi pentru
care ai� mărturisit buna măr-
turisire înaintea multor martori.
Îţi poruncesc* înaintea lui Dum-
nezeu, Cel care** le păstrează pe
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*1 Cor. 7.9.
**Cap. 6.1.
Tit 2.8.

*Rom. 12.8.
1Cor.9.10,14.
Gal. 6.6.
Filip. 2.29.
1Tes.5.12,13.
Ev. 13.7,17.
**Fap. 28.10
*Deut. 25.4.
1 Cor. 9.9.
**Lev. 19.13
Deut. 24.14;
24.15.
Mt. 10.10.
Lc. 10.7.
*Deut. 19.15
*Gal. 2.11,14
Tit 1.13.
**Deut.13.11
*Cap. 6.13.
2 Tim. 2.14;
4.1.

*Fap. 6.6;
13.3.
Cap. 4.14.
2 Tim. 1.6.
**2 Ioan 11.
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**Is. 52.5.
Rom. 2.24.
Tit 2.5,8.
*Col. 4.1.
**Cap. 4.11.

*Cap. 1.3.
**Cap. 1.10.
2 Tim. 1.13;
4.3. Tit 1.9.
�Tit 1.1.
*1 Cor. 8.2.
Cap. 1.7.
**Cap. 1.4.
2 Tim. 2.23.
Tit 3.9.
*1Cor. 11.16
Cap. 1.6.
**2 Tim. 3.8
�Tit 1.11.
2 Pet. 2.3.
*Ps. 37.16.
Pr. 15.16;
16.8.
Ev. 13.5.
*Iov 1.21.
Ps. 49.17.
Pr. 27.24.
Ecl. 5.15.
*Gen. 28.20.
*Pr. 15.27;
20.21; 28.20.
Mt. 13.22.
Iac. 5.1.
**Cap. 3.7.
*Cap. 1.19.

*Ex. 23.8.
Deut. 16.19.
2 Tim. 2.22.
**Deut. 33.1
2 Tim. 3.17.
*1Cor. 9.25.
Cap. 1.18.
**Filip.3.12,14
�Ev. 10.23.
*Cap. 5.21.
**Deut.32.39
1 Sam. 2.6.
Ioan 5.21.

a Să conducă treburile casei    b Gr. �presbiteros�    c Stăruitor, solemn; sau �mărturisesc�    d Unele ms. �şi
a Domnului Isus Hristos�    e Slujire cu devotament   f Unele ms. �zadarnice�    g Unele ms. ad. �Depărtează-te
de unii ca aceştia.�   h Starea de a fi mulţumit   i Unele ms. �pentru că�   j Lit. �cu ce să ne acoperim�    k Sau
�să fim�   l Unele ms. omit �duhului�   m Unele ms. ad. �şi�
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toate în viaţăa, şi a lui Hristos
Isus, care� a mărturisit înaintea lui
Ponţiu Pilat buna mărturisire,
să păzeşti porunca fără pată, fără
vină, până* la arătarea Domnului
nostru Isus Hristos; pe care, la
timpul eib, o va arăta  fericitul* şi
singurul Stăpânitorc, Împăratul**
împăraţilor şi Domnul domnilord,
El care singur are nemurirea, lo-
cuind într-o lumină de care nu te
poţi apropia, pe care* nici un
ome nu L-a văzut, nici nu-L poate
vedea;  Lui** fie onoare şi putere
eternă! Amin.

Porunceşte celor care sunt
bogaţi în veacul de acum să nu se

mândrească, nici să nu* se încrea-
dă în nesiguranţa** bogăţiilor, ci
în� Dumnezeuf, care�� ne dă toate
din belşug, ca să ne bucurăm de
ele; ca să facă binele, să fie bogaţi*
în fapte bune, să fie darnici**, gata
să dea�, strângându-şi* pentru vii-
tor o temelie bună, ca să apuce
adevărata viaţăg.

O, Timotei, păzeşte* ce ţi s-a
încredinţat, ferindu-te** de vor-
băriile deşarte, lumeşti şi de
împotrivirile fals-numitei cunoş-
tinţe, pe care unii, mărturisin-
d-oh, s-au abătuti* în ceea ce pri-
veşte credinţa! Harul fie cu
tinej! Amink.

�Mt. 27.11.
Ioan 18.37.
Apoc. 1.5;
3.14.

*Filip.1.6,10
1 Tes. 3.13;
5.23.
*Cap.1.11,17
**Apoc.17.14;
19.16.

*Ex. 33.20.
Ioan 6.46.
**Iuda 25.
Apoc 1.6;
4.11; 7.12.

*Iov 31.24.
Ps. 52.7;
62.10.
Mc. 10.24.
Lc. 12.21.
**Pr. 23.5.
�1 Tes. 1.9.
��Fap.14.17;
17.25.
*Lc. 12.21.
Tit 3.8.
Iac. 2.5.
**Rom.12.13
�Gal. 6.6.
Ev. 13.16.
*Mt. 6.20;
19.21.
Lc. 12.33;
16.9.
*2 Tim. 1.14
Tit 1.9.
Apoc. 3.3.
**Cap.1.4,6;
4.7.
2 Tim. 2.14;
2.16,23.
Tit 1.14; 3.9.
*2 Tim. 2.18
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a Unele ms. �care dă viaţă tuturor�    b Lit. �la timpurile ei�    c Sau �Puternic�
d Lit. �Împăratul celor care împărăţesc şi Domnul celor care domnesc�    e Sau
�nimeni dintre oameni�    f Unele ms. �Dumnezeul�; alte ms. �Dumnezeul
viu�; alte ms. �Dumnezeul cel viu�    g Unele ms. �viaţa eternă�     h Sau
�profesând-o�    i Lit. �nu au nimerit ţinta�    j Unele ms. �cu voi�    k Unele ms.
omit �Amin�
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tru* acest motiv şi sufăr acestea,
dar nu mă ruşinez, pentru că** ştiu
în Cine am crezut; şi sunt convins
că El poateg să păzească� ce I-am
încredinţat pentru�� ziua aceea. Să
ai un model* de cuvinte** sănă-
toase, cele pe care le-ai auzit de la
mine, în credinţa� şi dragostea care
sunt în Hristos Isus. Lucrul bun*
încredinţat ţie păstrează-l prin Du-
hulh Sfânt care** locuieşte în noi.
Ştii aceasta, că toţi* care sunt

în Asia, între care sunt Figel şi Er-
mogen, s-au întors de la mine**.
Domnul să dea* îndurare casei**
lui Onisifor, pentru că� deseori
m-a înviorat şi nu�� i-a fost deloc
ruşine de lanţul*� meu; ci, fiind
în Roma, m-a căutat stăruitori şi
m-a găsit; � Domnul să-i* dea să
găsească îndurare de la Domnul
în** ziua aceea � şi tu ştii maij

bine� decât alţii cât de mult a
slujit el în Efes.

Tu deci, copilul* meu, întăreş-
te-te**  în harul care este în Hristos
Isus. Şi* cele ce ai auzit de la mine
înaintea multor martori încredin-
ţează la oameni de încredere,
care** să fie capabili să-i înveţe şi
pe alţii. kSuferă* răull ca** un bun
ostaş al lui Isus Hristose. Nimeni,
slujind ca ostaş, nu se încurcă în
treburile vieţii, ca să placă celui
care l-a înrolat; şi, de asemenea,
dacă* cineva se luptă la jocuri, nu
este încununat, dacă nu se luptă
după legile jocului. Agricultorul*
trebuie să se ostenească mai înain-
te de a se bucura de roadem.

Înţelege ceean ce spun, pentru
că Domnul îţi va dao pricepere în
toate. Aminteşte-ţi de Isus Hristos

EPISTOLA  A  DOUA  CĂTRE  TIMOTEI
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*2 Cor. 1.1.
**Ef. 3.6.
Tit 1.2.
Ev. 9.15.

*1 Tim. 1.2.

*Rom. 1.8.
Ef. 1.16.
**Fap. 22.3;
23.1; 24.14;
27.23.
Rom. 1.9.
Gal. 1.14.
�1 Tes. 1.2;
3.10.
*Cap. 4.9,21.
*1 Tim. 1.5;
4.6.
**Fap. 16.1.
*1 Tes. 5.19.
1 Tim. 4.14.

*Rom. 8.15.
**Lc. 24.49.
Fap. 1.8.
*Rom. 1.16.
**1 Tim. 2.6.
Apoc. 1.2.
�Ef. 3.1.
Filip. 1.7.
��Col. 1.24.
Cap. 4.5.

*1 Tim. 1.1.
Tit 3.4.
**1 Tes. 4.7.
Ev. 3.1.
�Rom. 3.20;
9.11. Tit 3.5.
��Rom.8.28.
*�Rom.16.25
Ef. 1.4; 3.11
Tit 1.2.
1 Pet. 1.20.
*Rom. 16.26.
Ef. 1.9.
Col. 1.26.
Tit 1.3.
1 Pet. 1.20.
 **1Cor.15.54;
15.55.
Ev. 2.14.
*Fap. 9.15.
Ef. 3.7,8.
1 Tim. 2.7.
Cap. 4.17.
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Pavel, apostol* al lui Hristos
Isusa prin voia lui Dumnezeu, po-
trivit promisiunii vieţii** care este
în Hristos Isus, către* Timotei,
preaiubitul meu copil:  Har, îndura-
re, pace, de la Dumnezeu Tatăl şi
de la Hristos Isus, Domnul nostru.

Îi sunt recunoscător* lui Dum-
nezeu, căruia** Îi slujesc din stră-
moşi cu conştiinţă curată, că neîn-
cetat� îmi amintesc de tine în ce-
rerile mele, noapte şi zi � dorind*
mult să te văd, amintindu-mi de la-
crimile tale, ca să mă  umplu de
bucurie � aducându-mi aminte de
credinţa* sinceră care este în tine,
care a locuit întâi în bunica ta Lois
şi în mama** ta Eunice şi sunt con-
vins că şi în tine. Pentru acest mo-
tiv îţi amintesc să înflăcărezi* da-
rulb lui Dumnezeu care este în tine
prin punerea mâinilor mele. Pentru
că Dumnezeu* nu ne-a dat un duh
de timiditate, ci** de putere şi de
dragoste şi de chibzuinţăc. Deci* nu
te ruşina de mărturia** Domnului
nostru, nici de mine, întemniţatul�
Său, ci�� suferă răul împreună cu
Evanghelia, potrivit puterii lui
Dumnezeu. El* ne-a mântuit şi
ne-a** chemat cu o chemare sfântă,
nu� potrivit faptelor noastre, ci��
potrivit propriului Său plan şi ha-
rului care ne-a fost dat în Hristos
Isus mai înainte*� de timpurile
veacurilord, iar acum* ne-a fost
făcut cunoscut prin arătarea Mân-
tuitorului nostru Isus Hristose,
care** a desfiinţat moartea şi a
adus la lumină viaţa şi neputrezirea,
prin Evanghelie; pentru aceasta
am fost rânduit* eu vestitor şi apos-
tol şi învăţător al naţiunilorf. Pen-

*Ef. 3.1.
Cap. 2.9.
**1Pet. 4.19.
�1 Tim. 6.20
��Cap. 4.8.

*Rom. 2.20;
6.17.
**Cap. 3.14.
Tit 1.9.
Ev. 10.23.
Apoc. 2.25.
�1 Tim. 1.14
Cap. 2.2.
*1 Tim. 6.20
**Rom. 8.11

*Fap. 19.10.
**Cap. 4.10;
4.16.
*Mt. 5.7.
**Cap. 4.19.
�Filim. 7.
��Vers. 8.
*�Fap. 28.20
Ef. 6.20.
*Mt.25.34-40
**2Tes. 1.10
�Ev. 6.10.

*1 Tim. 1.2.
Cap. 1.2.
**Ef. 6.10.
*Cap. 1.13;
3.10,14.
**1 Tim.3.2
Tit 1.9.
*Cap. 1.8;
4.5.
**1Tim.1.18

*1 Cor. 9.25;
9.26.

*1 Cor. 9.10.

a Unele ms. �Isus Hristos�    b Darul de har    c Sau �judecată sănătoasă�
d Lit. �eterne�    e Unele ms. �Hristos Isus�    f Unele ms. omit �al naţiunilor�
g Lit. �este puternic�    h Lit. nearticulat     i Unele ms. �mai stăruitor�
j Sau  �cel mai�    k Unele ms. ad. �Tu deci�    l Sau �Ia-ţi partea ta de suferinţă�
m Sau �Agricultorul care se osteneşte trebuie să ia parte cel dintâi la roade�
n Unele ms. �cele�    o Unele ms. �pentru ca Domnul să-ţi dea�

  1Salut
introductiv

Mulţumirea
lui Pavel
pentru
Timotei

Întărirea
în har

Lauda lui
Onisifor
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înviat* dintre morţi, din** sămân-
ţa lui David, după� Evanghelia
mea, pentrua care* sufăr răul
până** la lanţurib, ca un răufăcă-
tor; dar� Cuvântul lui Dumnezeu nu
este legat. De aceea rabd toate*
pentru cei aleşi, ca** şi ei să aibă
parte de mântuirea care este în
Hristos Isus, împreună cu gloria
eternă. Vrednic de încredere* este
cuvântul: pentru că, dacă** am mu-
rit împreună cu El, vom şi trăi
împreună; dacă* răbdămc, vom şi
împărăţi împreună; dacă** Îl tă-
găduimd, şi El ne va tăgădui; dacă*
suntem necredincioşi, El rămâne
credincios, pentru căe nu Se**
poate tăgădui pe Sine Însuşi.

Aminteşte-le acestea, îndem-
nându-i stăruitor* înaintea Dom-
nuluif să** nu aibă dispute de cu-
vinte, nefolositoare la nimic, decât
la dărâmarea celor care ascultă.
Străduieşte-te să te prezinţi pe
tine însuţi lui Dumnezeu aprobatg,
un lucrător care nu are de ce să-i
fie ruşine, împărţind drept Cuvân-
tul adevărului. Iar de* vorbirile
deşarte, lumeşti, fereşte-te; pentru
că ei vor înainta mai mult în ne-
evlavie, şi cuvântul lor se va extin-
de ca o cangrenă; dintre care sunt
Imeneu* şi Filet, care s-au abă-
tuth* de la adevăr, spunând** că
învierea a fost deja; şi răstoarnă�
credinţa unora. Totuşi temelia* tare
a lui Dumnezeu rămâne, având
pecetea aceasta: �Domnul îi cu-
noaşte** pe cei care sunt ai Săi�
şi: �Oricine rosteştei Numele
Domnuluij să se depărteze de
nedreptate!� Dar într-o* casă mare
nu sunt numai vase de aur şi de
argint, ci şi de lemn şi de lut; şi
unele** sunt spre onoare şi altele
spre dezonoare. Deci*, dacă ci-
neva se va curăţi pe sine însuşi de

acesteak, va fi un vas spre onoare,
sfinţit, lfolositor Stăpânului, pre-
gătit** pentru orice lucrare bună.
Dar fugi de poftele tinereţii şi ur-
măreşte* dreptatea, credinţa, dra-
gostea, pacea, cu cei care-L chea-
mă** pe Domnul dintr-o� inimă
curată. Dar fereşte-te de întrebă-
rile* nechibzuite şi lipsite de în-
văţătură, ştiind că nasc certuri. Şi
un rob* al Domnului nu trebuie
să se certe, ci să fie blând faţă de
toţi, capabil** să-i înveţe, răbdător,
corectându-i cu* blândeţe pe cei
care se împotrivesc, poate** le va
dam Dumnezeu pocăinţă, spre� cu-
noştinţan adevărului, şi ca să se
trezească din* cursa diavolului,
fiind prinşi de el pentru voia luio.

Să ştii dar aceasta, că în* zilele
din urmă vor veni timpuri  grele;
pentru că oamenii vor fi iubitori de
sine*, iubitori de bani**, lăudă-
roşi�, aroganţi��, hulitori*�, neas-
cultători de părinţi�*, nerecunos-
cători, fără sfinţenie, fără* afecti-
vitate naturală, neînduplecaţi, de-
făimători**, neînfrânaţi�, neîm-
blânziţi, neiubitori de bine, tră-
dători*, încăpăţânaţi, îngâmfaţi,
iubitori** mai mult de plăceri de-
cât iubitori de Dumnezeu, având
o formă de evlavie, dar tăgădu-
indu-i* puterea: depărtează-te şi
de aceştia**! Pentru că dintre
aceştia sunt* cei care pătrund în
case şi captivează femei uşuratice,
împovărate de păcate, mânate
de felurite pofte, întotdeauna învă-
ţând şi neputând* veni niciodată
la cunoştinţan adevărului. Iar după
cum* Iane şi Iambre s-au împotri-
vit lui Moise, aşa şi aceştia** se
împotrivesc adevărului, oameni
stricaţi la minte, dezaprobaţip� în
ceea ce priveşte credinţa. Dar nu
vor înainta mai mult, pentru că
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*1 Cor. 15.1;
15.4,20.
**Fap. 2.30;
13.23.
�Rom. 2.16.
*Fap. 9.16.
Cap. 1.12.
**Ef. 3.1.
�Fap. 28.31.
Ef. 6.19,20.
Filip.1.13,14.
*Ef. 3.13.
Col. 1.24.
**2 Cor. 1.6.
*1 Tim. 1.15.
**Rom.6.5,8.
2 Cor. 4.10.
*Rom. 8.17.
1 Pet. 4.13.
**Mt. 10.33.
Mc. 8.38.
Lc. 12.9.

*Rom. 3.3;
9.6.
**Num.23.19.

*1 Tim. 5.21;
6.13.
Cap. 4.1.
**1Tim. 1.4;
6.4.
Tit 3.9,11.

*1 Tim. 4.7;
6.20.
Tit 1.14.

*1 Tim. 1.20.

*1 Tim. 6.21.
**1Cor.15.12
�Mt. 24.24.

*Rom. 8.35.
1 Ioan 2.19.
**Num. 16.5.
Naum 1.7.
Ioan 10.14;
10.27.

*1 Tim. 3.15.
**Rom. 9.21.

*Is. 52.11.

**Cap. 3.17.
Tit 3.1.

*1 Tim. 6.11
**Fap. 9.14.
1 Cor. 1.2.
�1 Tim. 1.5;
4.12.

*1 Tim. 1.4;
4.7; 6.4.
Tit 3.9.
*Tit 3.2.
**1 Tim.3.2;
3.3.
Tit 1.9.
*Gal. 6.1.
1 Tim. 6.11.
1 Pet. 3.15.
**Fap. 8.22.
�1 Tim. 2.4.
Cap. 3.7.
Tit 1.1.
*1 Tim. 3.7.

*1 Tim. 4.1.
Cap. 4.3.
2 Pet. 3.3.
1 Ioan 2.18.
Iuda 18.
*Filip. 2.21.
**2 Pet. 2.3.
�Iuda 16.
��1 Tim.6.4.
*�1Tim.1.20
2 Pet. 2.12.
Iuda 10.
�*Rom.1.30.
*Rom. 1.31.
**Rom.1.29.
�2 Pet. 3.3.
*2 Pet. 2.15.
**Filip. 3.19
2 Pet. 2.13.
Iuda 4,18.
*1 Tim. 5.8.
Tit 1.16.
**2 Tes. 3.6.
*Mt. 23.14.
Tit 1.11.
*1 Tim. 2.4.

*Ex. 7.11.
**1 Tim.6.5.
�Rom. 1.28.
2 Cor. 13.5.
Tit 1.16.

Oamenii
în zilele

din urmă

3

a Lit. �în�    b Lit. �legături�    c Sau �dacă trecem cu răbdare prin suferinţă�    d Unele ms. �vom tăgădui�
eUnele ms. omit �pentru că�    f Unele ms. �înaintea lui Dumnezeu�    g Încercat şi găsit bun    h Lit. �n-au
nimerit ţinta�    i Lit. �numeşte�    j Unele ms. �lui Hristos�    k Separându-se de cei a căror imagine sunt
vasele fără valoare    l Unele ms. ad. �şi�    m Unele ms. �le-ar da�    n Cunoştinţă deplină    o Sau �ca să se
trezească ... spre voia Lui�, a lui Dumnezeu    p Respinşi în urma încercării
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nebunia lor va fi arătată deplin
tuturor, după cum* a fost şi a
acelora.

Dar tu* ai urmat îndeaproapea

învăţătura mea, purtarea, planul,
credinţa, îndelunga-răbdare, dra-
gostea, răbdarea, persecuţiile, su-
ferinţele, câte mi s-au făcut în* An-
tiohia, în** Iconia, în� Listra, ce
persecuţii am îndurat; şi Domnul
m-a scăpat din�� toate. Şi, în ade-
văr, toţi* care doresc să trăiască cu
evlavie în Hristos Isus vor fi per-
secutaţi. Dar* oamenii răi şi înşelă-
tori vor înainta spre mai rău, ducând
în rătăcire şi fiind duşi în rătăcire.
Dar tu* rămâi în cele ce ai învăţat
şi de care ai fost deplin încre-
dinţat, ştiind de la cine ai învăţat
şi că de copil cunoşti Sfintele*
Scrieri, care pot să te facă înţelept
spre mântuire, prin credinţa care
este în Hristos Isus. Toată* Scrip-
tura este insuflată de Dumnezeu
şi folositoareb** pentru învăţătură,
pentru mustrare, pentru îndrepta-
re, pentru instruire în dreptate, ca*
omul lui Dumnezeu să fie împlinit,
deplin pregătit** pentru orice
lucrare bună.

Te îndemnc* înaintea lui Dum-
nezeu şi a lui Hristos Isusd, care** îi
va judeca pe cei viie şi pe cei morţie,
şi pentruf arătarea Sa şi pentruf Îm-
părăţia Sa: vesteşte Cuvântul, stăruie
la timp şi nelatimp, mustră*, ceartă,
încurajează** cu toată îndelunga-răb-
dare şi învăţătura. Pentru că* va fi un
timp când nu vor suporta învăţătura**
sănătoasă, ci, dorind să-şi desfătezeg

urechile, îşi vor strânge o mulţime deh

învăţători după� poftele lor; şi îşi vor
întoarce urechea de la adevăr şi se vor
abatei* spre basme. Dar tu, fii treazj în
toate, suferă* răul, fă lucrare de
evanghelist**, împlineşte-ţi deplin
slujba. Pentru că eu* sunt deja tur-

nat ca o jertfă de băutură şi timpul
plecăriik** mele a venit. M-am
luptat* lupta cea bună, am terminat
alergarea, am păzit credinţa; de
acum îmi este pusă înainte cununa*
dreptăţii, pe care mi-o va da Dom-
nul, dreptul Judecător, în** ziua
aceea; şi nu numai mie, ci şi tuturor
celor care iubesc arătarea Sa.

Străduieşte-te să vii repede la
mine; pentru că Dima* m-a părăsit,
iubind** veacul de acum, şi a plecat
la Tesalonic; Crescens, în Galatia,
Tit, în Dalmaţia; numai* Luca**
este cu mine. Ia-l pe Marcu� şi a-
du-l cu tine, pentru că îmi este fo-
lositor pentru slujbă. Iar pe Tihic*
l-am trimis la Efes. Când vii, adu-mi
mantaua pe care am lăsat-o în Troa,
la Carp, şi cărţile, mai ales perga-
mentele. Alexandru*, meşterul ară-
mar, a arătat multă răutate faţă
de mine; Domnul îi va răsplătil**
după faptele lui. Păzeşte-te şi tu de
el, pentru că s-a împotrivit foarte
mult cuvintelor noastre. La întâia
mea apărare, nimeni n-a stat cu
mine, ci* toţi m-au părăsit. Să** nu
li se ţină în seamă! Dar* Domnul
a stat lângă minem şi m-a întărit,
pentru ca**, prin mine, să fie
împlinită predicarea şi toate na-
ţiunile să audă; şi am fost scăpat
din� gura leului. Domnuln* mă va
scăpa de orice lucrare rea şi mă
va păstra pentru Împărăţia Sa
cerească. A Lui** fie gloria în vecii
vecilor! Amin.

Salută pe Priscao* şi pe Acuila
şi casa** lui Onisifor. Erast* a
rămas în Corint, iar pe Trofim**
l-am lăsat bolnav în Milet. Stră-
duieşte-te* să vii înainte de iarnă.
Te salută Eubul şi Pudens şi Li-
nus şi Claudia şi toţi fraţii. Dom-
nul* Isus Hristosp fie cu duhul tău!
Harul fie cu voi! Aminq.
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*Ex. 7.12;
8.18; 9.11.

*Filip. 2.22.
1 Tim. 4.6.
*Fap. 13.45;
13.50.
**Fap. 14.2,5
�Fap. 14.19.
��Ps. 34.19.
2 Cor. 1.10.
Cap. 4.17.
*Mt. 16.24.
Ioan 17.14.
Fap. 14.22.
1 Cor. 15.19.
1 Tes. 3.3.
*2 Tes. 2.11.
1 Tim. 4.1.
Cap. 2.16.
*Cap. 1.13;
2.2.

*Ioan 5.39.

*2 Pet. 1.20;
1.21.
**Rom. 15.4.

*1 Tim. 6.11.
**Cap. 2.21.

*1 Tim. 5.21;
6.13.
Cap. 2.14.
**Fap. 10.42.
*1 Tim. 5.20.
Tit 1.13;
2.15.
**1Tim.4.13.
*Cap. 3.1.
**1Tim.1.10.
�Cap. 3.6.
*1 Tim. 1.4;
4.7.
Tit 1.14.
*Cap. 1.8;
2.3.
**Fap. 21.8.
Ef. 4.11.
*Filip. 2.17.

Poziţia lui
Timotei

4Îndemnuri
către

Timotei

**Filip. 1.23
2 Pet. 1.14.
*1Cor. 9.24.
Filip. 3.14.
1 Tim. 6.12.
Ev. 12.1.
*1 Cor. 9.25.
Iac. 1.12.
1 Pet. 5.4.
Apoc. 2.10.
**Cap. 1.12.

*Col. 4.14.
Filim. 24.
**1Ioan 2.15

*Cap. 1.15.
**Col. 4.14.
Filim. 24.
�Fap. 12.25;
15.37.
Col. 4.10.
*Fap. 20.4.
Ef. 6.21.
Col. 4.7.
Tit 3.12.
*Fap. 19.33.
1 Tim. 1.20.
**2Sam.3.39
Ps. 28.4.
Apoc. 18.6.

*Cap. 1.15.
**Fap. 7.60.

*Mt. 10.19.
Fap. 23.11;
27.23.
**Fap. 9.15;
26.17,18.
Ef. 3.8.
�Ps. 22.21.
2 Pet. 2.9.
*Ps. 121.7.
**Rom.11.36
Gal. 1.5.
Ev. 13.21.

*Fap. 18.2.
Rom. 16.3.
**Cap. 1.16
*Fap. 19.22.
Rom. 16.23.
**Fap. 20.4;
21.29.
*Vers. 9.
*Gal. 6.18.
Filim. 25.

 a Sau  �ai cunoscut (ai înţeles) cu exactitate�    b Sau �Orice Scriptură, divin insuflată, este de asemenea
folositoare�    c Stăruitor, solemn; sau �Mărturisesc�    d Unele ms. �Eu deci te îndemn  înaintea lui
Dumnezeu şi a Domnului Isus Hristos�    e Lit. nearticulat    f Unele ms. �potrivit cu�    g Lit. �să-şi gâdile�
h Lit. �îşi vor îngrămădi�    i Sau  �vor fi abătuţi�    j Sau �liber de orice influenţă rea�    k Sau �eliberării�
l Unele ms. �să-i răsplătească�    m Unele ms. �cu mine�    n Unele ms. �Şi Domnul�    o Unele ms.
�Priscila�    p Unele ms. �Domnul Isus�; alte ms. �Domnul�    q Unele ms. omit �Amin�
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*2 Tim. 2.25.
**1Tim.3.16;
6.3.
*2 Tim. 1.1.
**Num.23.19
2 Tim. 2.13.
� Rom.16.25
2 Tim. 1.9.
1 Pet. 1.20.
*2 Tim. 1.10.
**1 Tes. 2.4.
1 Tim. 1.11.
�1Tim. 1.1;
2.3; 4.10.
*2 Cor. 2.13;
7.13; 8.6,16;
8.23; 12.18.
Gal. 2.3.
**1 Tim. 1.2.
�Rom. 1.12.
2 Cor. 4.13.
��Ef. 1.2.
Col. 1.2.

*1Cor. 11.34
**Fap. 14.23.
2 Tim. 2.2.
*1 Tim. 3.2.
**1Tim. 3.12
�1 Tim. 3.4.

*Mt. 24.45.
1 Cor. 4.1,2.
**Lev. 10.9.
Ef. 5.18.
1 Tim. 3.3,8.
�1 Pet. 5.2.

*1 Tim. 3.2.

*2 Tes. 2.15.
2 Tim. 1.13.
**1Tim.1.15;
4.9; 6.3.
2 Tim. 2.2.
�1 Tim. 1.10;
6.3.
2 Tim. 4.3.
*1 Tim. 1.6.
**Rom.16.18

*Fap. 15.1.
**Mt. 23.14.
2 Tim. 3.6.

Pavel, rob al lui Dumnezeu,
şi apostol al lui Isus Hristos po-
trivit credinţei aleşilor lui Dum-
nezeu şi cunoştinţeia* adevărului
care este potrivit** evlaviei, în
speranţa* vieţii eterne pe care
Dumnezeu, care nu** poate să
mintă, a promis-o mai înainte de
timpurile veacurilorb�; dar* a ară-
tat la timpul lui Cuvântul Său în
predicarea care** mi-a fost în-
credinţată mie, după� porunca lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru;
către Tit*, adevăratul** meu copil
potrivit credinţei� noastre comu-
ne: Har�� şi pacec de la Dumne-
zeu Tatăl şi de la Hristos Isusd,
Mântuitorul nostru!

Pentru aceasta te-am lăsat în
Creta, ca să pui în ordine* mai
departe cele rămase neorânduite
şi să rânduieşti** bătrâni în
fiecare cetate, după cum ţi-am
poruncit: dacă* este cineva fără
vină, soţ** al unei singure soţii,
având� copii credincioşi, nu sub
acuzaţie de destrăbălare sau  ne-
supuşi. Pentru că supravegheto-
rul trebuie să fie fără vină, ca*
administrator al lui Dumnezeu, nu
încăpăţânat, nu mânios, nu de-
dat** la vin, nu bătăuş, nu dori-
tor� de câştig josnic, ci* primitor
de oaspeţie, iubitor de bine, chib-
zuit, drept, evlavios, cumpătat,
ţinându-se* de Cuvântul** ade-
văratf, potrivit învăţăturii, ca să
fie capabil să încurajeze prin în-
văţătura� sănătoasă şi să-i mustre
pe cei împotrivitori. Pentru că sunt
mulţig nesupuşi*, palavragii şi
amăgitori**, mai ales cei din
circumcizieh, cărora* trebuie să li
se închidă gura; care răstoarnă**
casei întregi, învăţându-i pe alţii
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ce nu trebuie, pentru� câştig ru-
şinos. Unul* dintre ei, un profet
de-al lor, a spus: �Cretanii sunt în-
totdeauna mincinoşi, fiare rele,
pântece leneşe�. Mărturia aceasta
este adevărată; motiv* pentru care
mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi**
în credinţă, să nu* ia seama la mi-
turi iudaice şi la porunci** ale
oamenilor care se abat de la ade-
văr. Toate* sunt curate pentru cei
curaţi; dar, pentru cei** necuraţi
şi necredincioşi, nimic nu este
curat, ci şi mintea lor şi conştiinţa
le sunt necurate. Ei mărturisesc că
Îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin*
fapte Îl tăgăduiesc, fiind urâcioşi
şi nesupuşi şi găsiţi nevrednici**
pentru orice faptă bună.

Dar tu vorbeşte cele cuvenite
învăţăturii* sănătoase: ca bărbaţii
în vârstă să fie cumpătaţi, demni,
chibzuiţi, sănătoşi în credinţă, în
dragoste, în răbdare; de asemenea,
ca* femeile în vârstă să fie în toa-
tă purtarea lor, aşa cum se cuvine
femeilor sfinte, nu defăimătoare,
nu robite de vin mult, învăţând
de bine, ca să le deprindă pe cele
tinere să-şi* iubească soţii, să
iubească şi copiii, să fie chibzu-
ite, curate, gospodine, bune, su-
puse* soţilor lor, ca** să nu fie
vorbit de rău Cuvântul lui Dum-
nezeu. Pe cei mai tineri, la fel,
îndeamnă-i să fie chibzuiţi, în*
toate fiind tu însuţij un model de
fapte bune; în învăţătură, nestri-
căciune; seriozitate, kvorbire* să-
nătoasă necondamnabilă, încât**
cel împotrivitor să� se ruşineze,
neavând nimic rău de spus
despre noil. Robii* să fie supuşi
stăpânilor lor, să fie plăcuţim

în** toate, necontrazicând, nefu-

a Cunoştinţă deplină   b Lit. �eterne�   c Unele ms. �Har, îndurare, pace�   d Unele ms. �Domnul Isus
Hristos�   e Străini ca oaspeţi   f Vrednic de încredere   g Unele ms. ad. �şi�   h Cei circumcişi    i Familii
j Lit. �prezentându-te pe tine însuţi�   k Unele ms. ad. �sinceritate,�   l Unele ms. �voi�   m Să se facă plăcuţi

EPISTOLA  CĂTRE  TIT

1Salut
introductiv

Rânduirea
bătrânilor

�1 Tim. 6.5.

*Fap. 17.28.

*2 Cor.13.10
2 Tim. 4.2.
**Cap. 2.2.

*1 Tim. 1.4;
4.7.
2 Tim. 4.4.
**Is. 29.13.
Mt. 15.9.
Col. 2.22.
*Lc.11.39-41
Rom. 14.14;
14.20.
1 Cor. 6.12;
10.23,25.
1 Tim. 4.3,4.
**Rom.14.23
*2 Tim. 3.5.
Iuda 4.
**Rom. 1.28
2 Tim. 3.8.

*1 Tim.1.10;
6.3.
2 Tim. 1.13.
*1 Tim. 2.9;
2.10; 3.11.
1 Pet. 3.3,4.

*1 Tim. 5.14

*1 Cor.14.34
Ef. 5.22.
Col. 3.18.
1 Tim. 2.11.
1 Pet. 3.1,5.
**Rom. 2.24
1 Tim. 6.1.
*1 Tim. 4.12
1 Pet. 5.3.
*1 Tim. 6.3.
**Neem. 5.9.
1 Tim. 5.14.
1 Pet. 2.12;
2.15; 3.16.
�2 Tes. 3.14.
*Ef. 6.5.
Col. 3.22.
1 Tim. 6.1,2.
1 Pet. 2.18.
**Ef. 5.24.
*Mt. 5.16.
Filip. 2.15.

(2) Învăţătura
sănătoasă
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rânda, ci arătând toată buna cre-
dincioşie, ca* în toate să împo-
dobeascăb învăţăturac Dumnezeu-
lui nostrud Mântuitor. Pentru că
harul* lui Dumnezeu, care aduce
mântuire tuturor oamenilor, s-a
arătate**, învăţându-ne* ca, după
ce am tăgăduit neevlavia şi**
poftele lumeşti, să trăim cu cum-
pătare şi cu dreptate şi cu evlavie
în veacul prezentf, aşteptând* fe-
ricita speranţă** şi arătarea� glo-
riei marelui nostru Dumnezeu şi
Mântuitor, Isus Hristos, care S-a*
dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca
să ne răscumpere din orice fărăde-
lege şi să-Şi curăţească** un
popor� pentru Sine, plin de râv-
nă�� pentru fapte bune. Vorbeşte
acestea şi îndeamnă şi mustră* cu
toată autoritatea. Nimeni** să nu
te dispreţuiască.

Aminteşte-le să* fie supuşi
conducătorilor şig autorităţilor,
să** fie ascultători, să fie gata
pentru orice lucrare bună, să* nu
vorbească de rău pe nimeni, să nu
fie certăreţi**, să fie îngăduitori�,
arătând toată blândeţea faţă de
toţi oamenii. Pentru că şi noi eram*
altădată fără minte, neascultători,
rătăciţi, robiţi diferitelor pofte
şi plăceri, trăind în răutate şi în
invidie, vrednici de a fi urâţi şi
urându-ne unii pe alţii. Dar, când
s-a arătat bunătatea* şi dragostea
de oameni a lui Dumnezeu**,
Mântuitorul nostru, El ne-a mân-
tuit, nu* pentru fapte, împlinite
în dreptate, pe care le-am făcut

noi, ci după propria Sa îndurare,
prin spălarea** naşterii din nouh

şi prin înnoirea Duhului Sfânt, pe
care L-a* turnat din belşug peste
noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul
nostru, pentru ca*, îndreptăţiţi
prin harul Său, să devenim**
moştenitori ai vieţii eterne potri-
vit speranţeii�. Cuvântul este
vrednic de încredere* şi vreau ca
tu să insişti asupra acestor lucruri,
încât cei care L-au crezut pe
Dumnezeu să aibă grijă să fie
cei dintâi** în fapte bune. Acestea
sunt bune şi de folos oamenilor.
Dar fereşte-te de* întrebări ne-
chibzuite şi de genealogii şi de
controverse şi de certuri privi-
toare la lege, pentru că** sunt
nefolositoare şi zadarnice. Res-
pinge-l* pe omul rătăcitj, după**
prima şi a doua mustrare, ştiind
că unul ca acesta este stricat
şi păcătuieşte, condamnându-se
singur*.

Când voi trimite la tine pe
Artema sau pe Tihic*, strădu-
ieşte-te să vii la mine, la Nicopole,
pentru că acolo m-am hotărât să
iernez. Ai grijă cu sârguinţă
de Zena, învăţătorul legii, şi de
Apolo*, ca să nu le lipsească ni-
mic pentru călătorie. Şi să înve-
ţe şi ai noştri să dea atenţie lu-
crărilor bune pentru trebuinţele
neapărate, ca să nu* fie nerodi-
tori. Toţi cei care sunt cu mine
te salută. Salută pe cei care ne
iubesc în credinţă. Harul fie cu
voi toţi! Aming.

*Rom. 5.15.
1 Pet. 5.12.
**Lc. 3.6.
Ioan 1.9.
1 Tim. 2.4.
*Lc. 1.75.
Rom. 6.19.
Ef. 1.4.
1 Tes. 4.7.
**1 Pet. 4.2.
1 Ioan 2.16.
*1 Cor. 1.7.
Filip. 3.20.
2 Pet. 3.12.
**Fap. 24.15.
Col. 1.5,23.
�Col. 3.4.
2 Tim. 4.1,8.
Ev. 9.28.
1 Pet. 1.7.
1 Ioan 3.2.
*Gal. 1.4;
2.20. Ef. 5.2.
1 Tim. 2.6.
**Ev. 9.14.
�Ex.15.16.
Deut. 7.6;
14.2; 26.18.
1 Pet. 2.9.
��Ef. 2.10.
*2 Tim. 4.2.
**1Tim. 4.12

*Rom. 13.1.
1 Pet. 2.13.
**Col. 1.10.
2 Tim. 2.21.
Ev. 13.21.
*Ef. 4.31.
**2Tim.2.24;
2.25.
�Filip. 4.5.
Ef. 4.2.
Col. 3.12.
*1 Cor. 6.11.
Ef. 2.1.
Col. 1.21;
3.7.
1 Pet. 4.3.
*Cap. 2.11.
**1 Tim. 2.3.

*Rom. 3.20;
9.11; 11.6.
Gal. 2.16.
Ef. 2.4,8,9.
2 Tim. 1.9.
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**Ioan 3.3,5.
Ef. 5.26.
1 Pet. 3.21.

*Ezec.36.25.
Ioel 2.18.
Ioan 1.16.
Fap. 2.23;
10.45.
Rom. 5.5.
*Rom. 3.24.
Gal. 2.16.
Cap. 2.11.
**Rom.8.23;
8.24.
�Cap. 1.2.
*1 Tim. 1.15
Cap. 1.9.
**Vers. 1,14
Cap. 2.14.

*1 Tim. 1.4.
2 Tim. 2.23.
Cap. 1.14.
**2Tim.2.14

*Mt. 18.17.
Rom. 16.17.
2 Tes. 3.6,14
2 Tim. 3.5.
2 Ioan 10.
**2 Cor.13.2
*Fap. 13.46.

*Fap. 20.4.
2 Tim. 4.12.

*Fap. 18.24.

*Rom. 15.28
Filip. 1.11;
4.17.
Col. 1.10.
2 Pet. 1.8.
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a Nepunând nimic deoparte pentru ei înşişi    b Să onoreze    c Unele ms. ad.
�care este a�    d Unele ms. �vostru�    e Sau �harul lui Dumnezeu, care aduce
mântuire, s-a arătat tuturor oamenilor�    f În situaţia prezentă    g Unele ms.
omit    h Lit. �renaşterii�; regenerării    i Sau �moştenitori potrivit speranţei vieţii
eterne�   j  Lit. �eretic�

Îndrumări
şi înştiinţări
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inima meaj, pe care eu voiam să-l
ţin la mine, ca* să-mi slujească în
locul tău în lanţurileh Evangheliei;
dar n-am dorit să fac nimic fără
învoirea ta, pentru ca* binele tău
să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.
Pentru că, poate* pentru aceasta
s-a despărţit de tine pentru un
timp, ca să-l ai pentru totdeaunak;
de acum nu ca rob, ci mai presus
de rob, ca frate* preaiubit, mai
ales pentru mine şi** cu atât mai
mult pentru tine, şi în carne şi în
Domnul. Deci, dacă mă consideril

părtaş*, primeşte-l ca pe mine; iar
dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau
îţi datorează ceva, pune aceasta
în contul meu. Eu, Pavel, am scris
cu propria mea mână: eu voi
plăti; ca să nu-ţi spun că şi tu
îmi eşti dator. Da, frate, eu să am
folosm de la tine în Domnul: în-
viorează-mi inima în Hristosn!
Ţi-am scris încredinţat* de as-
cultarea ta, ştiind că vei face şi
mai mult decât ceo spun. Dar
totodată pregăteşte-mi şi  un loc
de găzduire, pentru că sper* că,
prin** rugăciunile voastre, vă voi
fi dăruit.

Te salută Epafra*, împreună-
întemniţat cu mine în Hristos
Isus, Marcu*, Aristarh**, Dima�,
Luca, împreună-lucrători cu mine.
Harul* Domnului nostrui Isus
Hristos fie cu duhul vostru! Aminp.
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 Pavel, întemniţat* al lui
Hristos Isus, şi fratele Timotei,
către Filimon, cel preaiubit
şi împreună-lucrător** cu noi,
şi către soraa Apfia şi către Ar-
hip*, împreună-ostaş** cu noi,
şi către adunarea� din casa ta:
Har* vouă şi pace de la Dum-
nezeu Tatăl nostru şi de la Dom-
nul Isus Hristos.

Mulţumesc* Dumnezeului
meu, amintindu-mi întotdeauna
de tine în rugăciunile mele, pentru
că am auzit* de dragostea ta şi de
credinţa pe care o ai faţă de
Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii,
astfel încât comuniunea ta în cre-
dinţă să lucreze* pentru cunoaş-
tereab oricărui bine care este în
noic cu privire la Hristosd. Pentru
că aveme mare recunoştinţăf şi
mângâiere datorită dragostei tale,
frate, fiindcă inimile sfinţilor au
fost înviorate* prin tine.

De aceea, având multă îndrăz-
neală în Hristos să-ţi poruncesc*
ce se cuvine, datorită dragostei,
mai degrabă te rog, aşa cum
sunt, bătrânul Pavel, iar acum şi
întemniţat al lui Isus Hristosg; te
rog pentru  copilul meu, pe care
l-am născut* în lanţurileh melei,
pentru Onisim**, odinioară ne-
folositor ţie, dar acum folositor şi
ţie şi mie, pe care ţi l-am trimis
înapoi: pe el primeşte-l, care este
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*1 Cor.16.17
Filip.  2.30.

*2 Cor. 9.7.

*Gen. 45.5,8

*Mt. 23.8.
1 Tim. 6.2.
**Col. 3.22.

*2 Cor. 8.23.

*2 Cor. 7.16.

*Filip. 1.25;
2.24.
**2Cor. 1.11

*Col. 1.7;
4.12.
*Fap. 12.12;
12.25.
  **Fap.19.29;
27.2.
Col. 4.10.
�2Tim. 4.10;
4.11.
*2 Tim. 4.22
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EPISTOLA  CĂTRE  FILIMON

Mulţumire
şi rugăciune

Mijlocirea
lui Pavel
pentru
Onisim

*Ef. 3.1; 4.1.
2 Tim. 1.8.
Vers. 9.
**Filip. 2.25
*Col. 4.17.
**Filip. 2.25
�Rom. 16.5.
1 Cor. 16.19.

*Ef. 1.2.

*Ef. 1.16.
1 Tes. 1.2.
2 Tes. 1.3.
*Ef. 1.15.
Col. 1.4.

*Filip. 1.9;
1.11.

*2 Cor. 7.13.
2 Tim. 1.16.
Vers. 20.

*1 Tes. 2.6.

*1 Cor. 4.15.
Gal. 4.19.
**Col. 4.9.

Salut
introductiv

a Unele ms. �către preaiubita�    b Cunoaştere deplină    c Unele ms. �voi�
d Unele ms. ad. �Isus�    e Unele ms. �noi am avut�    f Unele ms. �bucurie�
g Unele ms. �al lui Hristos Isus�    h Lit. �legăturile�    i Unele ms. omit    j Unele
ms. �pe el, inima mea�     k Unele ms. �pentru eternitate�     l Lit. �dacă mă ai�
m Prin acest cuvânt în gr. se face aluzie la numele �Onisim�, care înseamnă
�folositor�    n Unele ms. �în Domnul�    o Lit. �peste ce�    p Unele ms. omit
�Amin�

Salut final
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Dumnezeu, după ce le-a vorbit
odinioarăa în multe rândurib* şi
în multe feluri părinţilor princ

profeţi, la sfârşituld* acestor zile
ne-a vorbit** în Fiule � pe� care
L-a rânduit moştenitor a toate,
prin�� care a făcut şi lumilef �
care*, fiind strălucirea gloriei
Sale şi întipărirea Fiinţei Sale
şi susţinând** toate prin Cuvân-
tul puterii Lui, după ce prin
Sine Însuşig a făcuth� curăţirea de
păcatei, S-a aşezat�� la dreapta
Măririi în cele înalte, luând un
loc cu atât mai presus decât în-
gerii, cu cât a* moştenit un Nume
mult mai alesj decât ei. Deoarece,
căruia dintre îngeri i-a spus vreo-
dată: �Tu eşti Fiul* Meu; Eu as-
tăzi Te-am născut�? Şi, din nou:
�Eu** Îi voi fi Tată şi El Îmi va
fi Fiu�? Şi iarăşi, când Îl aduce
pe Cel întâi-născut* în lumea
locuită, zice: �Şi toţi** îngerii lui
Dumnezeu să I se închine!� Şi de-
spre îngeri zice: �Cel care-i face*
pe îngerii Săi duhurik şi pe slu-
jitorii Săi, flacără de foc�; iar că-
tre Fiul: �Tronul* Tău, Dumnezeule,
este în veacul veacului; şil un to-
iag de dreptate este toiagul Îm-
părăţiei Tale; Tu ai iubit drepta-
tea şi ai urât nelegiuirea; de
aceea, Dumnezeule, Dumnezeul
Tău Te-a* uns cu untdelemn de
bucurie mai presus de tovarăşii
Tăi�. Şi: �La* început, Tu, Doamne,

ai întemeiat pământul; şi cerurile
sunt lucrări  ale mâinilor Tale.
Ele* vor pieri, dar Tu rămâi; şi
toate se vor învechi ca o haină
şi le vei face sul ca pe un veşmânt
şi vor fi schimbate; dar Tu eşti
Acelaşim şi anii Tăi nu se vor
sfârşi�. Dar căruia dintre îngeri i-a
zis vreodată: �Şezi* la dreapta
Mea până îi voi pune pe vrăjmaşii
Tăi ca aşternut al picioarelor
Tale�? Nu sunt* toţi duhuri slu-
jitoare trimise pentru a le sluji
celor  care vor moşteni** mân-
tuirea?

De aceea, trebuie să luăm
aminte cu atât mai mult la cele
auzite, ca să nu alunecăm alături.
Pentru că, dacă a fost neclintit
Cuvântul vorbit* prin îngeri
şi orice** călcare de lege şi ne-
ascultare au primit dreaptă răs-
plătire, cum* vom scăpa noi, dacă
vom fi nepăsători faţă de o mân-
tuire aşa de mare, care**, înce-
pând să fie vestită de Domnul,
a� fost întărită faţă de noi de
cei care au auzit-o, Dumnezeu
mărturisind* împreună cu ei prin**
semne şi prin minuni şi prin felu-
rite lucrări de putere şi prin da-
rurin� ale Duhului Sfânt, după��
propria Sa plăcere?

Pentru că nu îngerilor le-a su-
pus El lumea* locuită care va venio,
despre care vorbim. Dar cineva a
mărturisit undeva, spunând: �Ce*
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*Num.12.6,8.
*Deut. 4.30.
Gal. 4.4.
Ef. 1.10.
**Ioan 1.17;
15.15.
Cap. 2.3.
�Ps.  2.8.
Mt.  21.38;
28.18.
Ioan 3.35.
Rom. 8.17.
��Ioan 1.3.
1 Cor. 8.6.
*Ioan 1.14;
14.9.
2 Cor. 4.4.
Col. 1.15.
**Ioan 1.4.
Col. 1.17.
Apoc. 4.11.
�Cap. 7.27;
9.12,14,26.
��Ps. 110.1.
Ef. 1.20.
Cap. 8.1;
10.12; 12.2.
1 Pet. 3.22.
*Ef. 1.21.
Filip.  2.9,10.
*Ps. 2.7.
Fap. 13.33.
Cap. 5.5.
**2Sam.7.14.
1 Cr. 22.10;
28.6.
Ps. 89.26,27.
*Rom. 8.29.
Col. 1.18.
Apoc. 1.5.
**Deut.32.43
Ps.  97.7.
1 Pet.  3.22.
* Ps. 104.4.
*Ps. 45.6,7.
*Is. 61.1.
Fap. 4.27;
10.38.
*Ps. 102.25.
*Is. 34.4;
51.6.
Mt. 24.35.
2 Pet. 3.7,10.
Apoc. 21.1.
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*Ps. 110.1.
Mt. 22.44.
Mc. 12.36.
Lc. 20.42.
*Gen. 19.16;
32.1,2,24.
Ps. 34.7;
91.11;
103.20,21.
Dan.3.25,28;
7.10; 10.11.
Mt. 18.10.
Lc. 1.19;
2.9,13.
Fap. 12.7;
27.23.
**Rom. 8.17
Tit  3.7.
Iac.  2.5.
1 Pet. 3.7.

*Deut. 33.2.
Ps. 68.11.
Fap. 7.53.
Gal. 3.19.
**Num.15.30
Deut.  4.3;
17.2,5,12;
27.26.
*Cap. 10.28.
**Mt.  4.17.
Cap. 1.2.
�Lc. 1.2.
*Mc. 16.20.
Fap. 19.11.
Rom. 15.18.
**Fap. 2.22;
2.43.
�1 Cor. 12.4;
12.7,11.
��Ef. 1.5,9.

*Cap. 6.5.
2 Pet. 3.13.
*Iov  7.17.
Ps. 8.4;
144.3.

EPISTOLA  CĂTRE  EVREI

Descoperi-
rea lui

Dumnezeu
în Fiul

a Sau  �din vechime�    b Lit. �părţi�    c Sau �în�    d Unele ms. �sfârşiturile�,
expresie ebr. referitoare la sfârşitul perioadei legii, când urma să vină
Mesia (Is. 2.2)    e Lit. �în Fiu�; absenţa articolului este importantă, deşi
este greu de redat; �în profeţi�, Dumnezeu a folosit oameni pentru a ne
vorbi ; �în Fiu�, Dumnezeu vorbeşte nu în persoana Tatălui, nici numai prin
Duhul, ci El Însuşi, ca persoană divină, vorbeşte în Fiul    f Sau �universul�
g Unele ms. omit �prin Sine Însuşi�    h �A făcut� are aici o formă reflexivă
particulară: deşi noi, ca păcătoşi, avem folos din aceasta, lucrarea a fost
împlinită în propria Sa persoană fără noi    i Unele ms. ad. �noastre�
j  Sau �excelent�    k Sau  �vânturi�    l Unele ms. omit    m  Cel care este şi nu
Se schimbă    n Lit. �împărţiri�    o Termen iudaic referitor la perioada de
timp introdusă de Mesia
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Gloria Fiului
Omului

Un Mântuitor
mare şi o

mântuire aşa
de mare
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este omul, ca să-Ţi aminteşti de
el, sau fiul omului, ca să-l cerce-
tezi? L-ai făcut cu puţina mai
prejos decât îngerii, l-ai încununat
cu glorie şi onoare şi l-ai pus peste
lucrările mâinilor Taleb; toate*
le-ai supus sub picioarele lui�.
Pentru că, supunându-i toate, nu
i-a lăsat nimic nesupus. Dar acum,
încă nu** vedem că toate îi sunt
supuse, dar Îl vedem pe Isus*, care
a fost făcut cu puţina mai prejos
decât îngerii datorită morţii pe care
a suferit-oc, încununat** cu glorie
şi onoare, astfel încât, prin harul lui
Dumnezeu, El să� guste moartea
pentru fiecared. Pentru că I se cu-
venea* Aceluia pentru** care sunt
toate şi prin care sunt toate,
aducând pe mulţi fii la glorie, să
desăvârşeascăe� prin suferinţe pe
Căpeteniaf  mântuirii�� lor.

Pentru că şi Cel* care sfinţeş-
te şi cei** sfinţiţi, toţi sunt din-
tr-Unul; pentru aceasta, Lui nu-I�
este ruşine să-i numească fraţi,
spunând: �Voi vesti* Numele Tău
fraţilor Mei, Te voi lăudag** în
mijlocul adunării�. Şi din nou:
�Eu Mă voi încrede în El�. Şi
din nou: �Iată*, Eu şi copiii pe
care** Mi i-a dat Dumnezeu�.
Deci, deoarece copiii sunt părtaşi
sângelui şi cărniih, şi* El, în ace-
laşi fel, a luat parte la ele, ca**
prin moarte să-l desfiinţezei pe cel
care are puterea morţii, adică pe
diavolul, şi să-i elibereze pe toţi
aceia care, prin frica de moarte*,
erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Pentru că, în adevăr, nu de
îngeri Se îngrijeştej El, ci de să-
mânţa lui Avraam Se îngrijeştej.
De aceea, trebuia în toate să fie
făcut asemenea fraţilor Săi, ca să

fie un mare preot milos* şi cre-
dincios în cele privitoare la Dum-
nezeu, spre a face ispăşire pentru
păcatele poporului; pentru că*, în
ceea ce El Însuşi a suferit, fiind is-
pitit, poate să-i ajute pe cei ispitiţi.

De aceea, fraţi sfinţi, care
aveţi parte de chemarea* cereas-
că, luaţi aminte la Apostolul** şi
Marele Preot al mărturisirii noas-
tre, la kIsus, care este credincios
Celui care L-a rânduit, ca şi Moi-
se* în toată casa Lui. Pentru că
El a fost învrednicit de o glorie cu
atât mai mare decât Moise, cu cât
cel care* zideşte are mai multă
onoare decât casa însăşi. Pentru
că orice casă este zidită de cineva;
dar Cel care* a zidit toate este
Dumnezeu. Şi Moise, în adevăr, a
fost �credincios în toată casa Lui�,
ca servitor*, spre mărturie** a
celor ce urmau să fie vorbite după
aceea; dar Hristos este ca Fiu*
peste** casa Lui; a cărui casă
suntem noi, dacă�, în adevăr,
păstrăm cu tărie până la sfârşit
îndrăzneala şi lauda speranţei.

De aceea, după cum zice
Duhul* Sfânt: �Astăzi**, dacă
veţi auzi glasul Lui, nu vă împie-
triţi inimile, ca în răzvrătire, în
ziua ispitirii în pustiu, undel

părinţii voştri M-au ispititm,
încercându-Măn, şi au văzut
lucrările Mele patruzeci de ani.
De aceea, M-am mâniat pe ge-
neraţia aceastao şi am spus: «Ei
întotdeauna rătăcesc cu inima şi
n-au cunoscut căile Mele!» Astfel
am jurat în mânia Mea: «Nup vor
intra în odihna Mea!»� Luaţi
seama, fraţilor, ca nu cumva să fie
în cineva dintre voi o inimă rea
de necredinţă, ca să se depărteze
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2 Tes. 1.11.
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**Rom.15.8.
Cap. 2.17;
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a Sau  �pentru puţin�    b Unele ms. omit  �şi l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale�    c Sau  �Dar Îl vedem
pe Acela care, datorită morţii pe care a suferit-o, a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, pe Isus�
d Sau �pentru tot�    e În sensul de a face tot ceea ce este necesar pentru a iniţia pe cineva pentru o
lucrare; consacrare    f Iniţiatorul     g Sau �Te voi lăuda cu cântări�    h Unele ms. �cărnii şi sângelui�
i Să facă  fără putere    j Pentru a elibera; vezi Ier.31.32    k Unele ms. ad. �Hristos�    l Sau �cu care�
m Unele ms. �au ispitit�    n Unele ms. �prin încercare�; alte ms. �M-au încercat�    o Unele ms. �aceea�
p Lit. �Dacă�
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de la Dumnezeul cel  viu, ci în-
demnaţi-vă unii pe alţiia în fiecare
zi, atât timp cât se spune �Astăzi!�,
ca nici unul dintre voi să nu fie
împietrit prin înşelăciunea păca-
tului. Pentru că avem parte de
Hristos, dacă, în adevăr, ţinem cu
tărie, până la sfârşit, începutul
încrederii, întrucât se zice: �As-
tăzi, dacă veţi auzi glasul Lui,
nu vă împietriţi inimile, ca în ziua
răzvrătiriib�. (Pentru că* cine au
fost aceia care, după ce au auzit,
s-au răzvrătit? Oare nu toţi cei
care au ieşit din Egipt prin Moise?
Şi pe cine S-a mâniat patruzeci de
ani? Nu* pe cei care păcătuiseră,
ale căror rămăşiţe pământeşti au
căzut în pustiu? Şi cui* a jurat
El că nu vor intra în odihna Lui,
dacă nu celor care n-au ascultat?
Şi vedem* că n-au putut să intre,
din cauza necredinţei.)

Deci, rămânând o promisiune
de a intra în odihna Lui, să* ne
temem ca nu cumva cineva dintre
voi să pară că a rămas în urmă.
Pentru că, în adevăr, nouă ni s-a
adus vestea bună ca şi lor; dar
lor, cuvântul pe care l-au auzit nu
le-a folosit, negăsindc credinţă în
cei care au auzit. Pentru că noi*,
cei care am crezut, intrăm în odih-
nă, după cum a spus: �Aşa am**
jurat în mânia Mea: «Nud vor intra
în odihna Mea!»�, deşi lucrările
erau împlinite de la întemeierea
lumii. Pentru că a spus undeva,
despre a şaptea zi, astfel: �Şi
Dumnezeu S-a* odihnit în ziua a
şaptea de toate lucrările Sale�.
Şi din nou în acest loc: �Nud

vor intra în odihna Mea!� Deci,
fiindcă rămâne ca unii să intre în
ea şi cei cărora li s-a adus întâi
vestea bună n-au intrat din cauza
neascultării, El hotărăşte din nou
o anumită zi, �Astăzi�*, spunând
în David după atâta timp, după
cum s-a spus mai înaintee: �Astăzi,

dacă veţi auzi glasul Lui, nu vă
împietriţi inimile!� Pentru că, dacă
Iosua le-ar fi dat odihna, n-ar fi
vorbit după aceea despre o altă zi.
Rămâne deci o odihnă de sabat
pentru poporul lui Dumnezeu.
Pentru că cine a intrat în odihna
Lui, acela s-a şi odihnit de lucrările
lui, ca Dumnezeu de ale Sale.
Să ne străduim deci să intrăm în
odihna aceea, pentru ca nimeni să
nu cadă după acelaşi* exemplu de
neascultare. Deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este viu* şi lucrător şi
mai** ascuţit decât orice sabie cu
două tăişuri şi pătrunzând� până
la despărţirea sufletului şi a duhu-
lui, a încheieturilor şi a măduvei,
şi în stare să judece gândurile şi
intenţiile inimii. Şi* nici o făptură
nu este ascunsă înaintea Lui, ci**
toate sunt goale şi descoperite
înaintea ochilor Aceluia cu care
avem a face.

Având deci un mare preot*
însemnatf, care** a străbătut ce-
rurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu,
să� ţinem cu tărie mărturisirea
noastră. Pentru că* nu avem un
mare preot care să nu aibă parte
cu noi în slăbiciunile noastre, ci
unul ispitit** în toate în acelaşi
felg, în afară� de păcat. Să* ne
apropiem deci cu îndrăzneală de
tronul harului, ca să primim în-
durare şi să găsim har, pentru
ajutor la timpul potrivit.

Pentru că orice mare preot,
luat dintre oameni, este aşezat*
pentru oameni în** cele privitoare
la Dumnezeu, ca� să aducă daruri
şi jertfe pentru păcate, putând*
fi îngăduitor cu cei neştiutori şi
rătăciţi, pentru că şi** el însuşi
este cuprins de slăbiciune; şi,
din cauza* acesteia, este dator să
aducă jertfe pentru păcate, atât
pentru popor, cât şi pentru sine.
Şi nimeni* nu-şi ia singur onoa-
rea aceasta, ci**  numai cel
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�2 Cor. 5.21.
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�mai înainte�    f Lit. �mare�    g Sau �asemenea nouă�
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chemata de Dumnezeu, după cum
a fost şi Aaron. Aşa* şi Hristos,
nu S-a glorificat pe Sine Însuşi,
ca să fie făcut mare preot, ci pe
Cel care I-a zis: �Tu** eşti Fiul
Meu, Eu astăzi Te-am născut�.
După cum spune şi în alt loc:
�Tu* eşti preot pentru eternitate,
după rânduiala lui Melhisedec�.
El, în zilele întrupăriib Sale, adu-
când* cereri şi rugăciuni stărui-
toare, cu** strigăt puternic şi la-
crimi, către Acela care� putea
să-L mântuiască din�� moarte (şi
fiind ascultat, datorită temerii Lui
evlavioase), deşi* era Fiu, a**
învăţat ascultarea din cele ce a
suferit; şi, fiind* făcut desăvârşit,
a devenit, pentru toţi cei care
ascultă de El, autor al mântuirii
eterne, numit de Dumnezeu �Mare
Preot după* rânduiala lui Mel-
hisedec�, despre care avem
multe* de spus şi greu de explicat
în vorbire, pentru că v-aţi** făcut
greoi la auzire.

Pentru că, deşi de multc trebuia
să fiţi învăţători, aveţi din nou
nevoie ca cineva să vă înveţe care
sunt elementele* începutului cu-
vintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns
să aveţi nevoie de lapte** şid nu
de hrană tare. Pentru că oricinee fo-
loseşte lapte este fără experienţă
în cuvântul dreptăţii, pentru că* este
prunc; iar hrana tare este pentru
cei maturif, care, prin obişnuinţă,
au simţurileg deprinse să deose-
bească* binele şi răul.

De aceea, lăsând* cuvântul
începutului luih Hristos, să mer-
gem spre maturitatei, neaşezând
din nou o temelie a pocăinţei de
fapte** moarte şi a credinţei în
Dumnezeu, a învăţăturii despre*
spălărij şi despre** punerea mâi-
nilor şi despre� învierea morţilor
şi despre�� judecata eternă;

şi vom face aceasta, dacă* va îngă-
dui Dumnezeu. Pentru că* este
imposibil ca cei** odată luminaţi,
şi care� au gustat darul ceresc,
şi s-au�� făcut părtaşi ai Duhului
Sfânt, şi au gustat Cuvântul bun
al lui Dumnezeu şi lucrările* de
putere ale** veacului viitor, şi au
căzutk, să fie reînnoiţil, spre po-
căinţă, răstignindu-L* pentru ei
înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi
dându-L batjocurii. Pentru că pă-
mântul, care absoarbe ploaia care
vine deseori peste el şi care ro-
deşte ierburi folositoare acelora
pentru care şi este lucrat, are parte
de binecuvântare* de la Dumne-
zeu; dar* cel care dă spini şi
mărăcini este lepădatm şi aproa-
pe de blestem, al cărui sfârşit
este să fie ars.

Dar despre voi, preaiubiţilor,
suntem încredinţaţi de lucruri
mai bune şi care ţin de mântuire,
chiar dacă vorbim astfel. Pentru
că* Dumnezeu** nu este nedrept,
ca să uite lucrarea� voastră şi
dragostean pe care aţi arătat-o
pentru Numele Său, întrucât aţi
slujit�� şi slujiţi sfinţilor. Dar dorim
fierbinte ca fiecare* dintre voi să
arate aceeaşi stăruinţă în** încre-
derea deplină a speranţei, până
la sfârşit, ca să nu fiţi leneşi, ci
imitatori ai celor care, prin credin-
ţă şi îndelungă-răbdare, moşte-
nesco* promisiunile.

Pentru că Dumnezeu, când i-a
dat lui Avraam promisiunea, fiindcă
nu avea pe nimeni mai mare pe care
să jure, a* jurat pe Sine Însuşi,
spunând: �Cu adevărat, bine-
cuvântând te voi binecuvânta şi
înmulţind te voi înmulţi�. Şi astfel,
având îndelungă-răbdare, el a
obţinut promisiunea. Pentru că,
în adevărp, oamenii jură pe unul
mai mare şi, pentru ei, jură-
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a Unele ms. �ci cel chemat�    b Lit. �cărnii�    c Lit. �deşi, datorită timpului�    d Unele ms. omit    e Lit.
�oricine care�    f Sau  �desăvârşiţi�    g Simţuri spirituale    h Sau �despre�    i Sau �desăvârşire�    j Sau
�botezuri�    k Alături de cale    l Deplin    m Sau �găsit nefolositor�    n Unele ms. �osteneala dragostei�
o Se referă la caracterul persoanei, adică sunt moştenitori.    p Multe ms. omit �în adevăr�

Pruncie şi
maturitate
spirituală

6

Promisiunea
şi siguranţa

speranţei

6:16

Abaterea de
la mărturia

credinţei



1252

EVREI

cel mai mic este binecuvântat
de cel mai maref. Şi aici, oameni
muritori primesc zeciuieli; dar
acolo, unul care* are mărturia că
trăieşte; şi, cum am spune, prin
Avraam, a dat zeciuială  şi Levi,
care a primit zeciuieli, pentru că
era încă în coapsele tatălui său
când l-a întâmpinat Melhisedec.

Atunci, dacă*, în adevăr, per-
fecţiunea ar fi fost prin preoţia
levitică, pentru că în temeiul
ei a primit poporul legea, ce
nevoie mai era să se ridice un altg

preot, după rânduiala lui Melhi-
sedec, şi care nu este numit
după rânduiala lui Aaron? Pentru
că, fiind schimbată preoţia, este
necesară şi o schimbare a legii.
Pentru că Cel despre care sunt
spuse acestea face parte dintr-o
altă seminţieh, din care nimeni nu
a slujit altarului. Pentru că este
clar că Domnul nostru S-a ridicati

din* Iuda, seminţie despre care
Moise n-a vorbit nimic privitor la
preoţij. Şi este încă mult mai evi-
dent dacă, după asemănarea lui
Melhisedec, se ridică un altg preot,
care a fost rânduit nu potrivit
legii unei porunci pământeştik, ci
potrivit puterii unei vieţi nepieri-
toare. Pentru că se mărturiseştel:
�Tu* eşti preot pentru eternitate,
după rânduiala lui Melhisedec�.
Pentru că este o desfiinţare a
poruncii de mai înainte, din cauza
slăbiciunii* şi inutilităţii ei (pen-
tru că legea* n-a desăvârşit
nimic), şi o introducere a unei spe-
ranţe** mai bune, prin care ne
apropiem de Dumnezeu. Şi, întru-
cât aceasta nu se face fără jură-
mânt (pentru că aceia au fost fă-
cuţi preoţi fără jurământ, iar
Acesta, cu jurământ, prin Cel care
Îi zice: �Domnul* a jurat şi nu-I  va
părea rău: «Tu eşti preot pentru
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*Ex. 22.11.

*Cap. 11.9.
**Rom.11.29

*Cap. 12.1.

*Lev. 16.15.
Cap. 9.7.

*Cap. 4.14;
8.1; 9.24.
**Cap. 3.1;
5.6,10; 7.17.

*Gen. 14.18.

*Gen. 14.20.

*Num.18.21;
18.26.

*Gen. 14.19.
**Rom. 4.13.
Gal. 3.16.
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*Cap. 5.6;
6.20.

*Gal. 2.21.
Cap. 8.7.

*Is. 11.1. Mt.
1.3.
Lc. 3.33.
Rom. 1.3.
Apoc. 5.5.

*Ps. 110.4.
Cap. 6.20.

*Rom. 8.3.
Gal. 4.9.

*Fap. 13.39.
Rom. 3.20;
3.21,28.
Gal. 2.16.
Cap. 9.9.
**Cap. 6.18;
8.6.

*Ps. 110.4.

mântul* este sfârşitul oricărei
neînţelegeri, spre întărire. În
aceasta, Dumnezeu, voind să arate
şi mai mult moştenitorilor*
promisiunii nestrămutarea** pla-
nului Său, a intervenit cu un
jurământ, ca, prin două lucruri
de nestrămutat, în care este im-
posibil ca Dumnezeu să mintă, să
avem mângâiere puternică, noi,
care am alergat la adăpost, ca
să apucăm speranţa pusă* înaintea
noastră, pe care o avem ca
o ancoră a sufletului, sigură
şi tare, şi care* intră în cele
de dincolo de perdeaa, unde* Isus
a intrat pentru noi ca Înain-
te-mergătorb, fiind** făcut pentru
eternitate mare preot după rân-
duiala lui Melhisedec.

Pentru că acest Melhisedec*,
împărat al Salemului, preot al
Dumnezeului Preaînalt, care l-a în-
tâmpinat pe Avraam când se în-
torcea de la măcelul împăraţilor
şi l-a binecuvântat, căruia Avra-
am i-a împărţit şi zeciuială din
toate, înseamnă mai întâi �Împă-
rat al dreptăţii� şi apoi şi �Împărat
al Salemului�, adică �Împărat al
păcii�, fără tată, fără mamă, fără
genealogie, neavând nici început
al zilelor, nici sfârşit al vieţii, dar
asemănat Fiului lui Dumnezeu,
rămâne preot pentru totdeauna.
Vedeţi dar cât de mare a fost
acesta, căruia* chiarc patriarhul
Avraam i-a dat zeciuială din
pradăd! Şi, în adevăr, cei* dintre
fiii lui Levi care primesc preoţia
au poruncă, potrivit legii, să ia
zeciuieli de la popor, adică de la
fraţii lor, deşi aceştia au ieşit din
coapsele lui Avraam; dar cel care
nu are genealogiee din ei a primit
zeciuială de la Avraam şi* l-a
binecuvântat pe** cel care avea
promisiunile. Dar, fără îndoială,

a Lit. �în cele dinăuntrul perdelei�    b Sau  �Cel care aleargă înainte�    c Unele ms. omit    d Din prada cea
mai bună    e El nu era în situaţia de a avea o genealogie    f Sau  �mai bun�    g Alt fel de    h Lit. �ia
parte la o seminţie diferită�    i Lit. �a răsărit�    j Unele ms. �la preoţie�    k Lit. �carnale�    l Unele ms.
�Pentru că mărturiseşte�

Preoţia lui
Melhisedec

7

6:17

Preoţia
desăvârşită
şi eternă

asemenea lui
Melhisedec
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eternitatea!»�), cu atât mai mult
Isus a devenit* garantul unui le-
gământ mai bun. Şi erau, în ade-
văr, mulţi preoţi, pentru că prin
moarte erau împiedicaţi să dăi-
nuiască; dar El, datorită dăinuirii
Sale pentru eternitate, are o pre-
oţie care nu se transmiteb. De aceea
şi poate să mântuiască până la
desăvârşirec pe aceia care se apro-
pie de Dumnezeu prin El, trăind
pururea ca* să mijlocească pen-
tru ei. Pentru că un astfel de mare
preot ned trebuia: sfânte*, fără
răutate, fără pată, despărţit de
păcătoşi şi** făcut mai presus
decât cerurile, care nu are nevoie,
în fiecare zi, ca marii preoţi, să
ofere jertfe întâi* pentru propriile
păcate, apoi** pentru cele ale
poporului, pentru că a făcut aceas-
ta� odată pentru totdeauna, ofe-
rindu-Sef pe Sine Însuşi jertfă.
Pentru că legea pune ca mari
preoţi oameni* care au slăbiciuni,
dar cuvântul jurământuluig, care
este în urmah legii, pune un
Fiu, făcut** desăvârşit pentru
eternitate.

Iar punctul cel mai însemnat
al celor spuse este că avem un
astfel de mare preot care* S-a
aşezat la dreapta tronului Mă-
reţiei, în ceruri; slujitor al locu-
rilori sfinte* şi al** adevăratului
cort, pe care l-a ridicat Domnul,
şij nu omul.

Pentru că orice mare preot*
este pus să ofere daruri şi jertfe;
de aceea era** necesar să aibă
şi Acesta ce să ofere. Decik,
dacăl ar fi pe pământ, nici n-ar fi
preot, fiind aceiam care oferă
darurile după lege (care slujesc
imaginii şi umbrei* celor cereşti,
după cum i s-a poruncitn lui

Moise, când urma să ridice
cortul; pentru că: �Vezi**�, zice,
�să faci toate după modelulo

care ţi-a fost arătat pe munte�),
dar acum a obţinut* o slujbă
cu atât mai înaltăp, cu cât este
şi mijlocitor al unui legământ
mai bun, care este întemeiat pe
promisiuni mai bune. Pentru că*,
dacă cel dintâi ar fi fost fără
cusur, nu s-ar fi căutat niciodată
loc pentru un al doilea. Pentru
că, mustrându-i, spune: �Iată*, vin
zile, zice Domnul, când voi în-
cheia, pentru casa lui Israel şi
pentru casa lui Iuda, un nou le-
gământ; nu după legământul pe
care l-am făcut cu părinţii lor, în
ziua în care i-am apucat de mână,
ca să-i scot din ţara Egiptului;
pentru că ei n-au stăruit în legă-
mântul Meu, niciq  Eu nu M-am
uitat la eir, zice Domnul. Pentru
că acesta* este legământul pe
care-l voi face cu casa lui Israel
după acele zile, zice Domnul: dând
legile Mele în mintea lor, le voi
înscrie şi pe inimile lor; şi** le voi
fi Dumnezeu şi ei Îmi vor fi
popor. Şi nu* vor mai învăţa
fiecare pe aproapeles său şi
fiecare pe fratele său, spunând:
«Cunoaşte-L pe Domnul!»; pen-
tru că toţi Mă vor cunoaşte, de
la cel mict până la cel mare
dintre ei. Pentru că voi fi îndură-
tor faţă de nedreptăţile lor şi
nicidecum nu-Mi* voi mai
aminti de păcatele lor şi de ne-
legiuirile loru�. Prin aceea că
zice* �nou�, a făcut vechi pe cel
dintâi; iar  ce este învechit şi
îmbătrânit este aproape de dis-
pariţie.

Deci şi cel dintâiv avea, în
adevăr, rânduieli pentru slujire
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*Cap. 8.6;
9.15; 12.24.

*Rom. 8.34.
1 Tim. 2.5.
Cap. 9.24.
1 Ioan  2.1.

*Cap. 4.15.
**Ef. 1.20;
4.10.
Cap. 8.1.

*Lev. 9.7;
16.6,11.
Cap. 5.3; 9.7.
**Lev. 16.15.
�Rom. 6.10.
Cap. 9.12,28;
10.12.

*Cap. 5.1,2.
**Cap. 2.10;
5.9.

*Ef. 1.20.
Col. 3.1.
Cap. 1.3;
10.12; 12.2.
*Cap. 9.8;
9.12,24.
**Cap. 9.11.

*Cap. 5.1.
**Ef. 5.2.
Cap. 9.14.

*Col. 2.17.
Cap. 9.23;
10.1.
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**Ex. 25.40;
26.30; 27.8.
Num. 8.4.
Fap. 7.44.

*2 Cor. 3.6;
3.8,9.
Cap. 7.22.

*Cap. 7.11;
7.18.

*Ier. 31.31-34

*Cap. 10.16.
**Zah. 8.8.

*Is. 54.13.
Ioan 6.45.
1 Ioan 2.27.

*Rom. 11.27
Cap. 10.17.

*2 Cor. 5.17.
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8Isus,
mijlocitor
al noului
legământ

a Unele ms. ad. �după rânduiala lui Melhisedec�    b Sau �care nu se schimbă�    c Sau �pentru totdeauna�
d Unele ms. ad. �şi�    e Sau  �evlavios�    f Sau  �jertfindu-Se�    g Se referă la actul de a jura    h Într-un
moment ulterior    i Sau �lucrurilor�    j Unele ms. omit    k Unele ms. �Pentru că�    l Unele ms. ad. �în
adevăr�    m Unele ms. �preoţii�    n Poruncit divin    o Sau �tiparul�    p Sau  �excelentă�     q Lit. �şi�
r Sau  �Mie nu Mi-a păsat de ei�    s Unele ms. �pe concetăţeanul�    t Unele ms. ad. �dintre ei�    u Multe
ms. omit  �şi de nelegiuirile lor�    v Unele ms. ad. �cort�; alte ms. ad. �legământ�

9:1

9 Cortul de
pe pământ
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şi pentru Sfântul Locaş* din
lumea. Pentru că* a fost ridicat un
cort, cel dintâi**, care se numeşte
Sfânta, în care erau şi sfeşnicul�
şi masa�� şi punerea înainte a
pâinilor; iar după* perdeaua a
doua, un cort care se numeşte
Sfânta sfintelor, având o tămâ-
ietoareb de aur şi* chivotul legă-
mântului acoperit peste tot cu
aur; în el erau vasul** de aur
având mana, şi toiagul� lui
Aaron, care înmugurise, şi tablele��
legământului; şi deasupra* lui,
heruvimii gloriei, umbrind sca-
unul îndurării, despre care nu
este acum de vorbit în detaliu.

Iar acestea fiind rânduitec

astfel, preoţii* intră întotdeauna
în primul cort, împlinind slujbele;
dar în al doilea intră numai ma-
rele preot, o dată* pe an, nu fără
sânge, pe** care-l aduce pentru
el însuşi şi pentru greşeliled popo-
rului: Duhul Sfânt* arătând aceas-
ta: calea locurilor sfintee nu era
încă arătată, atât timp cât exista
întâiul cort, care este o asemănare
pentru timpul de acum, potrivit
căreiaf se aduc daruri şi jertfe, ne-
putând* să desăvârşească, în ceea
ce priveşte conştiinţa, pe cel care
slujeşteg, constând numai în mân-
căruri* şi băuturi şi diverse** spă-
lărih şii rânduieli ale cărnii, impuse
până� la un timp de îndreptare.

Dar Hristos, venit ca Mare
Preot* al bunurilor** viitoare,
prinj� cortul mai mare şi mai de-
săvârşit, nefăcut de mână (adică
nu din această creaţie), nu cuj

sânge* de ţapi şi de viţei, ci**
cuj propriul Său sânge, a intrat
odată pentru totdeauna în locuri-
le sfintee, după ce a obţinutk� o
răscumpărare eternă��. Pentru că,

dacă sângele* de tauri şi de ţapil

şi** cenuşa unei viţele, stropin-
du-i pe cei întinaţi, îi sfinţeşte
pentru curăţia cărnii, cu cât mai
mult sângele* lui Hristos, care**
prin Duhulm etern S-a� oferit pe
Sine Însuşi jertfă fără pată lui
Dumnezeu, va�� curăţi conştiinţa
voastrăn de fapte*� moarte, ca să-I
slujiţi�* Dumnezeului celui  viu!
Şi pentru* aceasta este El Mij-
locitor al unui legământ nouo, pen-
tru ca**, având loc moartea pentru
răscumpărare din încălcările
de sub întâiul legământ, cei� che-
maţi să primească promisiunea
moştenirii eterne. (Pentru că, unde
este un testamentp, trebuie neapă-
rat să intervină moartea celui care
l-a făcut. Pentru că un testament*
capătă putere după moarte, întru-
cât nu are nicidecum putere cât
timp trăieşte cel care l-a făcut.)
De aceea*, nici cel dintâi legământ
n-a fost sfinţitq fără sânge. Pentru
că, după ce fiecare poruncă
potrivit legii a fost rostită de Moi-
se către tot poporul, după ce* a
luat sângele viţeilor şi al ţapilor,
cu** apă şi lână stacojie şi isop, el
a stropit şi cartea însăşi şi tot
poporul, zicând: �Acesta* este
sângele legământului pe care vi
l-a poruncit Dumnezeu�. Şi a stro-
pit în acelaşi fel, cu sânge, şi cor-
tul* şi toate vasele slujirii; şi
aproape toate sunt curăţite cu sân-
ge, potrivit legii, şi* fără vărsare
de sânge nu este iertare. Era deci
necesar ca imaginile* celor dinr

ceruri să fie curăţite cu acestea,
iar înseşi cele cereşti, cu jertfe mai
bune decât acestea. Pentru că*
Hristosul nu a intrat în locuri
sfinte făcute de mâini, imagini**
ale celor adevărate, ci chiar în

*Ex. 25.8.
*Ex. 26.1.
**Ex. 26.35;
40.4.
�Ex. 25.31.
��Ex. 25.23;
25.30.
Lev. 24.5,6.
*Ex. 26.31;
26.33; 40.3;
40.21.
Cap. 6.19.
*Ex. 25.10;
**Ex. 16.33;
16.34.
�Num. 17.10.
��Ex. 25.16;
25.21; 34.29;
40.20.
Deut. 10.2,5.
1 Împ.8.9,21.
2 Cr. 5.10.
*Ex.25.18,22
Lev. 16.2.
1 Împ. 8.6,7.

*Num. 28.3.
Dan. 8.11.

*Ex. 30.10.
Lev. 16.2,11;
16.12,15,34.
**Cap. 5.3;
7.27.

*Cap. 10.19;
10.20.
Ioan 14.6.

*Gal. 3.21.
Cap. 7.18,19;
10.1,11.

*Lev. 11.2.
Col. 2.16.
**Num. 19.7
�Ef. 2.15.
Col. 2.20.
Cap. 7.16.

*Cap. 3.1.
**Cap. 10.1.
�Cap. 8.2.

*Cap. 10.4.
**Fap. 20.28.
Apoc. 1.5;
5.9.
�Zah. 3.9.
Cap. 10.10.
��Dan. 9.24.
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*Lev. 16.14;
16.16.
**Num.19.2;
19.17.
*Vers. 12.
1 Ioan 1.7.
**Rom. 1.4.
1 Pet. 3.18.
�Ef. 5.2.
Tit 2.14.
Cap. 7.27.
��Cap. 1.3;
10.22.
*�Cap. 6.1.
�*Lc. 1.74.
Rom.6.13,22
1 Pet. 4.2.
*1 Tim. 2.5.
Cap. 7.22;
8.6; 12.24.
**Rom.3.25;
5.6.
1 Pet. 3.18.
�Cap. 3.1.

*Gal. 3.15.

*Ex. 24.6,8.

*Lev. 16.14;
16.15,18.
**Lev. 14.4;
14.6,7,49;
14.51,52.

*Ex. 24.8.
Mt. 26.28.
*Ex.29.12,36
Lev. 8.15,19;
16.14-16;
16.18,19.
*Lev. 17.11.

*Cap. 8.5.

*Cap. 6.20.
**Cap. 8.2.

9:2

Cortul din
cer

a Univers; sau �Sfântul Locaş pământesc�    b Un altar    c Sau �întocmite�    d Păcate din neştiinţă
e Sfânta sfintelor    f Adică imaginii; alte ms. �căruia�, adică timpului    g Sau �pe cel care se
închină�    h Sau �botezuri�    i Unele ms. omit    j Ilustrând nu locul, nici mijloacele, ci modul în
care a venit    k Sau �a găsit�    l Unele ms. �de ţapi şi de tauri�    m Lit. nearticulat    n Unele ms. �noastră�
o Sau �al noului legământ�    p Gr. acelaşi cuvânt ca şi pentru legământ    q Sau  �consacrat�; sau
�inaugurat�    r Lit. �în�
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cer, ca� să Se arate acum, pentru
noi, înaintea feţei lui Dumnezeu;
nici ca să Se aducă jertfă pe
Sine Însuşi de mai multe ori, aşa
cum marele preot intră în Sfânta
Sfintelora în fiecare anb cu sânge
care nu este al său, fiindcă atunci
ar fi trebuit să sufere de mai
multe ori de la întemeierea lumii;
dar acum, la sfârşitul* veacurilor,
S-a** arătat o singură dată, pentru
desfiinţarea păcatului prin jertfa
Sa. Şi*, după cum oamenilor le
este rânduit să moară o singură
dată, iar** după aceea vine ju-
decata, aşa şic Hristosul*, după
ce** S-a adusd o singură dată
jertfă, ca să poarte păcatele mul-
tora�, Se va arăta a doua oară,
fărăe păcat, pentru mântuirea ce-
lor�� care Îl aşteaptă.

Pentru că legea, având um-
bra* bunurilor** viitoare, nu însăşi
imaginea lucrurilor, nu� poate
niciodată, cu aceleaşi jertfe, care
se aduc neîncetat în fiecare anb,
să-i�� desăvârşească pe aceia care
se apropie. Astfel, n-ar fi încetat
ele să fie aduse dacă cei care
slujescf, odată curăţiţi, n-ar mai
fi avut nici o cunoştinţă de pă-
cate?g Dar* în acestea este o
amintire de păcate în fiecare anb.
Pentru că* este imposibil ca
sângeleh de tauri şi de ţapi să
înlăture păcatele. De aceea, in-
trând în lume, El spune: �N-ai voit
jertfă şi dar, ci Mi-ai întocmit
un trup. Nu Ţi-au plăcut ar-
deri-de-tot* şi jertfe pentru păcat.
Atunci am spus: «Iată, Eu vin (în
sululi cărţii este scris despre
Mine) ca să fac voia Ta, Dum-

nezeule»�. Spunând mai susj:
�N-ai vrut, nici nu Ţi-au plăcut
jertfe şi darurik şi arderi-de-tot
şi jertfe pentru păcat� (care sunt
aduse potrivit legii), atunci El a
spus: �Iată, Eu vin ca să facl

voia Ta�. El desfiinţează ce este
întâi, ca să stabilească ce este a
doua oarăm; �voie�* prin care am
fost sfinţiţi,  prin** jertfirean

trupului lui Isus Hristos, odată
pentru totdeauna. Şi, în adevăr,
orice preot stă în picioare în*
fiecare zio, slujind şi aducând
deseori aceleaşi jertfe care nici-
odată nu pot înlătura păcatele,
dar* Elp, după ce a adus o sin-
gură jertfă pentru păcate, S-a
aşezatq pentru totdeaunar la
dreapta lui Dumnezeu, de acum
aşteptând până când* vrăjmaşii
Lui vor fi puşi ca aşternut al
picioarelor Lui. Pentru că, prin-
tr-o singură jertfăs i-a desăvârşit
pentru totdeaunar pe cei sfinţiţi.
Dar şi Duhul Sfânt ne mărturiseş-
te; pentru că, după ce a spust:
�Acesta este legământul* pe care-l
voi întemeia pentru ei, după
acele zile�, zice Domnul: �Dând le-
gile Mele în inimile lor, le voi în-
scrie şi în gândurileu lor�; şi: �nici-
decum nu-Mi voi mai aminti de pă-
catele lor şi de nelegiuirile lor�.
Iar unde este iertare de acestea,
nu mai este jertfăv pentru păcat.

Având deci, fraţilor, îndrăz-
neală* să intrăm în locurile
sfintew** prin sângele lui Isus,
pe calea* cea nouăx şi vie pe
care a deschis-oy pentru noi
prin** perdea, care este carnea
Lui, şi având un mare preot*
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Ier. 6.20.
Amos 5.21;
5.22.
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*Ioan 17.19.
Cap. 13.12.
**Cap. 9.12.

*Num. 28.3.
Cap. 7.27.

*Col. 3.1.
Cap. 1.3.

*Ps. 110.1.
Fap. 2.35.
1 Cor. 15.25.
Cap. 1.13.

*Ier. 31.33;
31.34.
Cap. 8.10;
8.12.

*Rom. 5.2.
Ef.2.18;3.12.
**Cap.9.8,12
*Ioan 10.9;
14.6.
**Cap. 9.3.
*Cap. 4.14.

Hristos
jertfit odată

pentru
totdeauna

Stăruinţa
în credinţă
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10

a Lit. �în cele sfinte�    b Lit. �an după an�     c Unele ms. omit     d  Sau �S-a jertfit�   e Deosebit de venirea
pentru păcat, nemaiavând de-a face cu el    f Sau �cei care se închină�    g Unele ms. au fraza afirmativă:
�Astfel, ele ar fi încetat...păcate.�    h Sau �Pentru că este incapabil sângele�    i Posibil: sinteză a unui
capitol sau a unei cărţi, scrisă la începutul sulului    j Sau �mai înainte�    k Unele ms. �jertfă şi dar�
l Unele ms. ad. �Dumnezeule�    m Lit. �îl desfiinţează pe cel dintâi, ca să-l stabilească pe al doilea�     n Sau
�darul�    o Lit. �zi după zi�    p Unele ms. �Acesta�    q �S-a aşezat�, expresie a încheierii pe deplin a
lucrării Domnului Isus, în contrast cu preoţii care stăteau în picioare, slujind zi de zi    r Termen
diferit de cel folosit în mod obişnuit, având sensul de �odată pentru totdeauna�    s Sau �printr-un singur
dar�    t Unele ms. ad. �mai înainte�    u Unele ms. �mintea�    v Sau �dar�    w Sfânta sfintelor    x Sau �de
curând făcută�    y Sau �a consacrat-o�
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peste casa** lui Dumnezeu,
să* ne apropiem cu inimă sinceră,
în** siguranţa deplină a credinţei,
având inimile curăţitea� de o
conştiinţă rea şi�� trupul spălat cu
apă curată. Să* ţinem cu tărie
mărturisirea speranţei neclintite
(deoarece credincios** este Cel
care a promis);  şi să veghem unii
asupra altora, ca să ne îndemnămb

la dragoste şi la fapte bune, ne-
părăsind* strângerea noastră lao-
laltă, după cum obişnuiesc unii, ci
încurajându-ne, şi cu** atât mai mult
cu cât vedeţi apropiindu-se� ziua.
Pentru că, dacă* noi păcătuim voit,
după** primirea cunoştinţeic

adevărului, nu mai rămâne jertfă
pentru păcate, ci o înfricoşătoare
aşteptare sigură a judecăţii şi vă-
paie* de foc care-i va mistui pe
cei împotrivitori. Cine* a dispre-
ţuit legea lui Moise moare fără
milă, pe** mărturia a doi sau
trei martori; de cât* mai rea pe-
deapsă gândiţi că va fi socotit
vrednic cel care L-a călcat în pi-
cioare pe Fiul lui Dumnezeu şi a
socotit** necurat sângele legă-
mântului prin care a fost sfinţit
şi L-a insultat� pe Duhul harului?
Pentru că-L ştim pe Cel care a
spus: �«A* Mea este răzbunarea,
Eu voi răsplăti», zice Domnul!�,
şi din nou: �Domnul** va judeca
pe poporul Său�. Este* înfricoşător
să cazi în mâinile Dumnezeului
celui viu!

Dar amintiţi-vă* de zilele de
la început, în care, după ce** aţi
fost luminaţi, aţi răbdat o mare�
luptă de suferinţe: pe de o parte
expuşi* ca privelişte prin insulte şi
necazuri şi, pe de alta, făcân-
du-vă** părtaşi acelora care tre-
ceau astfel prin ele. Pentru că aţi*
şi suferit împreună cu cei închişid

şi** aţi primit cu bucurie răpirea

bunurilor voastre, cunoscând că
aveţie� pentruf voi înşivă o avere
mai bună şi�� statornică. Nu le-
pădaţi deci încrederea voastră
care are mare răsplătire! Pentru
că* aveţi nevoie de răbdare, ca,
după ce aţi făcut voia lui Dum-
nezeu, să** primiţi promisiunea.
�Pentru că încă* puţin, foarte
puţin şi Cel** care vine va veni şi
nu va întârzia. Şi* cel drept va
trăi prin credinţăg; şi dacă cine-
vah dă înapoi, sufletul Meu nu
găseşte plăcere în el�. Dar noi nu
suntem dintre aceia* care dau îna-
poi spre pieire, ci ai credinţei**,
spre păstrarea sufletului.

Iar credinţa este siguranţa
celor* speratei, o convingerej de-
spre lucrurile nevăzute. Pentru că*
prin aceasta au primit mărturie
cei din vechime. Prin credinţă
pricepem că lumilek* au fost
întocmite prin Cuvântul lui Dum-
nezeu, astfel că cele văzute n-au
fost făcute din cele care se arată.
Prin credinţă, Abel* I-a adus lui
Dumnezeu o jertfă mai bună decât
Cain, prin care a primit mărturie
că este drept, Dumnezeu mărtu-
risind despre darurile lui; şi prin
ea vorbeşte el încă**, deşi a murit.
Prin credinţă, Enoh* a fost mutat,
ca să nu vadă moartea; şi nu a
fost găsit, pentru că Dumnezeu îl
mutase; pentru că, mai înainte de
mutarel, a primit mărturia că I-a
plăcut lui Dumnezeu. Iar fără cre-
dinţă este imposibil să-I fii plă-
cut, pentru că cine se apropie de
Dumnezeu trebuie să creadă că El
este şi că-i răsplăteşte pe ceim

care-L caută. Prin credinţă, Noe*,
după ce a fost divin înştiinţat de-
spre cele nevăzute încă, fiind cu-
prins de teamăn, a** pregătit o
corabieo pentru salvarea casei lui;
prin aceasta a condamnat lumea şi
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**1Tim. 3.15
*Cap. 4.16.
**Ef. 3.12.
Iac. 1.6.
1 Ioan 3.21.
�Cap. 9.14.
��Ezec.36.25
2 Cor. 7.1.
*Cap. 4.14.
**1 Cor. 1.9;
10.13.
1 Tes. 5.24.
2 Tes. 3.3.
Cap. 11.11.

*Fap. 2.42.
Iuda 19.
**Rom.13.11
�Filip. 4.5.
2 Pet. 3.9;
3.11,14.
*Num. 15.30.
Cap. 6.4.
**2 Pet.2.20;
2.21.
*Ezec. 36.5.
Ţef. 1.18;
3.8.
2 Tes. 1.8.
Cap. 12.29.
*Cap. 2.2.
**Deut. 17.2;
17.6; 19.15.
Mt. 18.16.
Ioan 8.17.
2 Cor. 13.1.
*Cap. 2.3;
12.25.
**1Cor.11.29
Cap. 13.20.
�Mt.12.31,32
Ef. 4.30.

*Deut. 32.35.
Rom. 12.19.
**Deut.32.36
Ps. 50.4;
135.14.

*Lc. 12.5.

*Gal. 3.4.
2 Ioan 8.
**Cap. 6.4.
�Filip. 1.29;
1.30.
Col. 2.1.
*1 Cor. 4.9.
**Filip. 1.7;
4.14.
1 Tes. 2.14.
*2 Tim. 1.16.
**Mt. 5.12.
Fap. 5.41.
Iac. 1.2.

�Mt. 6.20;
19.21.
Lc. 12.33.
1 Tim. 6.19.
��Mt. 10.32.

*Lc. 21.19.
Gal. 6.9.
Cap. 12.1.
**Col. 3.24.
Cap. 9.15.
1 Pet. 1.9.
*Lc. 18.8.
2 Pet. 3.9.
**Hab. 2.3.
*Hab. 2.4.
Rom. 1.17.
Gal. 3.11.
*2 Pet. 2.20;
2.21.
**Fap.16.30;
16.31.
1 Tes. 5.9.
2 Tes. 2.13.

*Rom. 8.24;
8.25.
2 Cor. 4.18;
5.7.
*Vers. 39.
*Gen. 1.1.
Ps. 33.6.
Ioan 1.3.
Cap. 1.2.
2 Pet. 3.5.

*Gen. 4.4.
1 Ioan 3.12.
**Gen. 4.10.
Mt. 23.35.
Cap. 12.24.

*Gen. 5.22;
5.24.

*Gen. 6.13;
6.22.
**1 Pet. 3.20

35

36

37

38

39

2

3

4

5

6

7

34

36

37

38

39

1

2
3

4

5

7

10:22

11 Credinţa şi
exemple ale

credinţei

 a Lit. �stropite�  b Sau �să ne provocăm�   c Cunoştinţă deplină   d Unele ms. �cu lanţurile mele�   e Unele ms.
ad. �în ceruri�    f Unele ms. �în�    g Unele ms. ad. �în Mine�; alte ms. �cel drept al Meu va trăi prin credinţă�
h  Probabil altcineva   i Sau �convingerea fermă cu privire la cele sperate�    j Dovadă interioară    k Sau
�veacurile�    l Unele ms.  �mutarea lui�    m Lit. �este răsplătitorul celor�    n Teamă sfântă    o Lit. �chivot�
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s-a făcut moştenitor al dreptăţii�,
cea potrivit credinţei.

Prin credinţă, Avraam*, când a
fost chemat, a ascultat, ca să iasă
spre locul pe care urma să-l pri-
mească de moştenire, şi a ieşit,
neştiind unde merge. Prin credinţă
a locuit temporar în ţara promisi-
unii, ca într-o ţară străină, locuind*
în corturi, cu Isaac şi Iacov, împre-
ună-moştenitori** ai aceleiaşi
promisiuni; pentru că aştepta
cetatea* care are temelii, al**
cărei meşter şi ziditor este Dum-
nezeu. Prin credinţă şi Sara* în-
săşi a** primit putere pentru
întemeierea seminţei şia dincolo
de vârsta potrivită, pentru că L-a
socotit credincios� pe Cel care a
promis. De aceea, şi dintr-unul sin-
gur şi acela* aproape mort, au
fost născuţi o mulţime ca** stelele
cerului şi ca nisipul fără număr
de pe ţărmul mării.

În credinţăb au murit toţi
aceştia, neprimind* promisiunile,
ci** văzându-le de departec şi
salutându-le şi mărturisind� că
sunt străini şi călătorid pe pământ.
Pentru că cei care spun unele ca
acestea arată* clar că ei caută o
patrie. Şi, în adevăr, dacă şi-ar fi
amintit de aceea din care ieşise-
răe, ar fi avut timpf să se întoarcă;
dar acum doresc una mai bună,
adică cerească; de aceea, Dum-
nezeu nu Se ruşinează de ei, ca să*
fie numit Dumnezeul lor, pentru că
le-a** pregătit o cetate.

Prin credinţă, Avraam*, când
a fost încercat, l-a adus jertfă pe
Isaac; şi el, care îşi însuşiseg

promisiunile, oferea** jertfă pe
singurul său fiu, ca acela căruia
i se spusese: �În* Isaac ţi se va
numi sămânţa!�, socotind că
Dumnezeu poateh* să învieze
chiar dintre morţi, de unde, vor-

bind figurativ, l-a şi primiti.
Prin credinţă, Isaac* i-a bine-
cuvântat pe Iacov şi pe Esau
cu privire la cele viitoare.
Prin credinţă, Iacov, când era pe
moarte, i-a binecuvântat* pe fie-
care din fiii lui Iosif şi s-a**
închinat pe vârful toiagului său.
Prin credinţă, Iosif*, când era pe
moarte, a amintit despre ieşirea
fiilor lui Israel şi a poruncit cu
privire la oasele sale.

Prin credinţă, Moise*, după
ce s-a născut, a fost ascuns trei
luni de părinţii lui, pentru că au
văzut că era frumos copilaşul, şi
nu s-au temut de porunca** îm-
păratului. Prin credinţă, Moise*,
când s-a făcut mare, a refuzat să
fie numit fiu al fiicei lui Faraon,
alegând* mai degrabă să sufere
răul cu poporul lui Dumnezeu,
decât să aibă plăcerea trecătoa-
re a păcatului, socotind ocara*
lui Hristos mai mare bogăţie de-
cât comorile Egiptuluij, pentru
că privea spre răsplătire**.
Prin credinţă a* părăsit Egiptul,
netemându-se de mânia împă-
ratului, pentru că a stăruit, ca
văzându-L pe Cel nevăzut. Prin
credinţă, a* ţinut Paştele şi stro-
pirea sângelui, pentru ca nimici-
torul întâilor născuţi să nu-i atingă.

Prin credinţă au* trecut prin
Marea Roşie ca pe pământk uscat,
de care egiptenii, încercând s-o
treacă, au fost înghiţiţi.

Prin credinţă au* căzut zidu-
rile Ierihonului, după ce au fost
înconjurate şapte zile.

Prin credinţă, curva Rahav*
n-a pierit împreună cu cei care
n-au crezut, primind** iscoadele
cu pace.
Şi ce să mai spun? Pentru că

nu-mi va ajunge timpul, istorisind
despre Ghedeon*, şi Barac**, şi

�Rom. 3.22;
4.13.
Filip. 3.9.
*Gen. 12.1,4.
Fap. 7.2-4.

*Gen. 12.8;
13.3,18;
18.1,9.
**Cap. 6.17.

*Cap. 12.22;
13.14.
**Cap. 3.4.
Apoc.21.2,10
*Gen. 17.19;
18.11,14;
21.2.
**Lc. 1.36.
�Rom. 4.21.
Cap. 10.23.

*Rom. 4.19.
**Gen.22.17.
Rom. 4.18.

*Vers. 39.
**Ioan 8.56.
�Gen. 23.4;
47.9.
1 Cr. 29.15.
Ps. 39.12;
119.19.
1 Pet. 1.17;
2.11.
*Cap. 13.14.

*Ex. 3.6,15.
Mt. 22.32.
Fap. 7.32.
**Filip. 3.20.

*Gen. 22.1,9.
**Iac. 2.21.

*Gen. 21.12.
Rom. 9.7.

*Rom. 4.17;
4.19,21.
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*Gen. 27.27;
27.39.

*Gen. 48.5;
48.16,20.
**Gen.47.31

*Gen. 50.24;
50.25.
Ex. 13.19.

*Ex. 2.2.
Fap. 7.20.
**Ex.1.16,22

*Ex. 2.10,11.

*Ps. 84.10.

*Cap. 13.13.
**Cap.10.35.

*Ex. 10.28;
10.29; 12.37;
13.17,18.

*Ex. 12.21.

*Ex. 14.22;
14.29.

*Ios. 6.20.

*Ios. 6.23.
Iac. 2.25.
**Ios. 2.1.

*Jud. 6.11.
**Jud. 4.6.
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a Unele ms. ad. �a născut�    b Potrivit credinţei, având numai promisiunea, nu şi împlinirea ei
c Unele ms. ad. �şi fiind convinşi�    d Sau �locuitori temporari�, �fără drept de cetăţenie�    e Unele ms.
�veniseră�    f Sau �ocazia�    g Sau �primise pentru sine însuşi�    h Lit. �este puternic�    i Sau �redobândit�,
primind înapoi ceea ce părea pierdut pentru totdeauna    j Unele ms. �din Egipt�    k Unele ms. omit
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Samson�, şi Iefta��, şi David*�,
şi Samuel�*, şi despre profeţi,
care prin credinţă au cucerit îm-
părăţii, au împlinit dreptatea, au*
obţinut promisiuni, au** astupat
gurile leilor, au* stins puterea fo-
cului, au** scăpat de ascuţişula

sabiei, au fost întăriţi� în slăbi-
ciune, au fost puternici în război,
au�� alungat oştirile străine.
Femeile* i-au primit, prin înviere,
pe morţii lor; şi alţii au** fost
torturaţib, neacceptând elibe-
rareac, ca să dobândească o în-
viere mai bună; şi alţii au fost în-
cercaţi prin batjocuri şi biciuiri,
ba încă şi lanţuri* şi închisoare;
au* fost ucişi cu pietre, au fost
tăiaţi cu ferăstrăul, au fost ispitiţi,
au murit ucişi de sabie, au** pri-
begit în� piei de oaie, în piei de
capră, lipsiţi, necăjiţi, chinuiţi
(ei, de care lumea nu era vred-
nică), rătăcind în pustiuri şi în
munţi şi în* peşteri şi în crăpă-
turile pământului.
Şi toţi aceştia, primind măr-

turie prin credinţă, n-au primit
promisiunea, Dumnezeu având
în vedere ceva* mai bun pentru
noi, ca ei să nu fie făcuţi** de-
săvârşiţi fără noi.

De aceea şi noi, având un
nor aşa de mare de martorid care
ne înconjoară, dând* la o parte
orice greutate şi păcatul care ne
înfăşoară aşa de uşor, să** aler-
găm cu răbdare� în alergarea care
ne stă înainte, privind ţintă la
Isus, Căpeteniae şi Desăvârşitorul
credinţei, care*, pentru bucuria
pusă înaintea Lui, a răbdat cru-
cea, dispreţuind ruşinea, şi
şade** la dreapta tronului lui
Dumnezeu. Gândiţi-vă* bine darf

la Cel care a răbdat de la păcă-
toşi aşa mare împotrivire faţă de
Sine, ca** să nu obosiţi, descu-

�Jud. 13.24.
��Jud. 11.1;
12.7.
*�1Sam.16.1;
16.13; 17.45.
�*1Sam.1.20;
12.20.
*2 Sam. 7.11
**Jud. 14.5,6
1 Sam. 17.34;
17.35.
Dan. 6.22.
*Dan. 3.25.
**1Sam. 20.1
1 Împ. 19.3.
2 Împ. 6.16.
�2 Împ. 20.7.
Iov 42.10.
Ps. 6.8.
��Jud. 15.8;
15.15.
1 Sam. 14.13;
17.51,52.
*1 Împ.17.22
2 Împ. 4.35.
**Fap. 16.22.
*Gen. 39.20.
Ier. 20.2;
37.15.
*1 Împ.21.13
2 Cr. 24.21.
Fap. 7.58;
14.19.
 **2 Împ. 1.8
Mt. 3.4.
�Zah. 13.4.
*1 Împ. 18.4;
19.9.

*Cap. 7.22;
8.6.
**Cap. 5.9;
12.23.
Apoc. 6.11.

*Col. 3.8.
1 Pet. 2.1.
**1Cor.9.24.
Filip.3.13,14.
�Rom.12.12.
Cap. 10.36.

*Lc. 24.26.
Filip. 2.8.
1 Pet. 1.11.
**Ps. 110.1.
Cap. 1.3,13;
8.1.
1 Pet. 3.22.

*Mt.10.24,25
Ioan 15.20.
**Gal. 6.9.
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*1Cor.10.13.
Cap.10.32-34

*Iov 5.17.
Pr. 3.11.

*Ps. 94.12;
119.75.
Pr. 3.12.
Iac. 1.12.
Apoc. 3.19.

*Deut. 8.5.
2 Sam. 7.14.
Pr. 13.24;
19.18; 23.13.

*Ps. 73.14.
1 Pet. 5.9.

*Num.16.22;
27.16.
Iov 12.10.
Ecl. 12.7.
Is. 42.5;
57.16.
Zah. 12.1.
*Lev. 11.44;
19.2.
1 Pet. 1.15;
1.16.

*Iac. 3.18.

*Iov 4.3,4.
Is. 35.3.

*Pr. 4.26,27.
**Gal. 6.1.

*Ps. 34.14.
Rom. 12.18;
14.19.
2 Cor. 7.1.
2 Tim. 2.22.
**Mt. 5.8.
Ef. 5.5.
*2 Cor. 6.1.
**Gal. 5.4.
�Deut.29.18.
Cap. 3.12.

*Ef. 5.3.
Col. 3.5.
1 Tes. 4.3.
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a Lit. �gurile�    b Sau �bătuţi până la moarte�    c Lit. �răscumpărarea�    d Nu în sensul de spectatori, ci de
persoane care mărturisesc prin propria experienţă    e Iniţiatorul    f Lit. �Pentru că, gândiţi-vă bine�    g Sau
�leşinând�    h Versetul 5 poate fi citit ca o întrebare: �Şi aţi uitat de tot ...?�    i Sau �nu nesocoti�    j Sau  �nu
leşina�    k Unele ms. ad. �Dacă�    l Lit. �părinţii cărnii noastre�    m Lit. �care atârnă�    n În sensul Ecl. 6.2.
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rajându-văg în sufletele voastre.
Voi nu* v-aţi împotrivit încă până
la sânge, luptând împotriva pă-
catului. hŞi aţi uitat de tot îndemnul
care vă vorbeşte ca unor fii: �Fiul
meu, nu* dispreţuii disciplinarea
Domnului, nici nu te descurajaj

când eşti mustrat de El;  pentru
că* Domnul îl disciplinează pe
acela pe care-l iubeşte şi biciu-
ieşte pe orice fiu pe care-l pri-
meşte�. kRăbdaţi* disciplinarea,
Dumnezeu Se poartă cu voi ca
faţă de nişte fii; deoarece, care
este fiul pe care nu-l discipli-
nează tatăl? Dar, dacă sunteţi
fără disciplinare, de care* toţi au
avut parte, atunci sunteţi nele-
gitimi, şi nu fii. Mai mult, am
avut pe părinţii noştri după carnel

ca să ne disciplineze, şi i-am
respectat; să nu ne supunem cu
mult mai mult Tatălui* duhurilor
şi să trăim?  Pentru că, în adevăr,
ei ne disciplinau pentru puţine
zile, după cum li se părea bine;
dar El, pentru folosul nostru, ca*
să luăm parte la sfinţenia  Lui.
Dar orice disciplinare, pentru acum,
nu pare a fi de bucurie, ci de
întristare; dar după aceea le dă
celor deprinşi prin ea rodul*
dătător de pace al dreptăţii.

De aceea, ridicaţi* mâinile
obositem şi genunchii slăbiţi
şi faceţi* cărări drepte pentru
picioarele voastre, încât ceea ce
este şchiop să nu se abată,
ci** mai degrabă să fie vindecat.
Urmăriţi* pacea cu toţi şi sfinţe-
nia, fără** de care nimeni nu-L
va vedea pe Domnul, veghind*,
ca să nu ducă vreunul lipsăn**
de harul lui Dumnezeu, ca� nu
cumva vreo rădăcină de amă-
răciune, încolţind, să vă tulbure
şi mulţi să fie întinaţi de ea;
ca să* nu fie vreun curvar sau

12Alergarea
credinţei
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vreun lumesc, ca Esau, care**,
pentru o singură mâncare, şi-a
vândut dreptul de întâi-născut;
pentru că ştiţi că şi după aceea,
dorind* să moştenească binecu-
vântarea, a** fost respins (pentru
că nu a găsit loc pentru pocăinţă),
deşi o căutaa stăruitor, cu lacrimi.

Pentru că voi nu v-aţi apropiat
de un munteb* care se poate atinge
şi care este aprins de foc, nici de
negură, nici de întuneric, nici de
furtună, nici de sunetul trâmbiţei,
nici de glasul cuvintelor, pe care
cei care l-au auzit au cerut* să nu
li se mai adauge un cuvânt (pentru
că nu puteau suporta ce li se
poruncise: �Chiar* un animal,
dacă va atinge muntele, va fi ucis
cu pietrec�; şi* aşa de înfricoşă-
toare era priveliştea, încât Moise
a spus: �Sunt îngrozit şi tremur!�),
ci v-aţi apropiat de* muntele Sion;
şi de** cetatea Dumnezeului celui
viu, Ierusalimul ceresc; şi de�
zecile de mii de îngeri,  o strângere
în sărbătoare; şi de Adunarea celor
întâi-născuţi*, înscrişi** în ceruri;
şi de Dumnezeu, Judecătorul� tu-
turor; şi de duhurile celor drepţi,
făcuţi�� desăvârşiţi; şi de Isus,
Mijlocitorul* unui noud legământ;
şi de sângele** stropirii, care
vorbeşte mai binee decât� Abel.
Luaţi seama să nu Îl respingeţi
pe Cel care vorbeşte! Pentru că,
dacă* n-au scăpat aceia care L-au
respins pe Cel care rostea cuvinte
divine pe pământ, cu atât mai
mult noi, care ne abatem de la Cel
din ceruri, al* cărui glas a clătinat
atunci pământul, iar acum a pro-
mis, spunând: �Încă o dată** voi
clătinaf nu numai pământul, ci
şi cerul�. Iar acest �încă o dată�
arată înlăturarea* celor clătinate,
ca fiind făcute, ca să rămână

cele neclătinate. De aceea, pri-
mind o împărăţie neclintită, să
avem harg, prin care să slujim plă-
cut lui Dumnezeu, cu respect şi cu
teamă evlavioasă. Pentru că şi
Dumnezeul* nostru este foc mis-
tuitor.

Dragostea* frăţească să rămâ-
nă. Nu uitaţi* primirea de oas-
peţih, pentru că, prin aceasta,
unii**, fără să ştie, au găzduit
îngeri. Amintiţi-vă* de cei în lan-
ţuri, ca şi cum aţi fi legaţi împreu-
nă cu ei; de cei chinuiţi, ca fiind şi
voi înşivă în trup. Căsătoria să fie
ţinută în onoare în toatei, şi patul
neîntinat, pentru căj* pe curvari şi
pe adulteri îi va judeca Dumne-
zeu. Purtarea voastră să fie
fără iubire de bani, mulţumiţi* cu
ce aveţi în prezentk; pentru că El a
spus: �Nicidecum** nu te voi lăsa
şi cu nici un chip nu te voi părăsi�,
încât să spunem cu îndrăzneală:
�Domnul* este ajutorul meu şi nu
mă voi teme: ce-mi va face omul?�

Amintiţi-vă de conducătorii
voştri, care v-au vorbit Cuvântul
lui Dumnezeu; şi, privind atent
la sfârşitul purtării lorl, imitaţi-le*
credinţa!

Isus Hristos este acelaşi* ieri
şi azi şi în veci. Nu* fiţi abătuţim

de învăţături felurite şi străine;
pentru că este bine ca inima să
fie întărită prin har, nu** prin
mâncăruri, de la care n-au avut
folos cei care au umblat după
ele. Noi avem* un altar de la care
n-au dreptul să mănânce cei care
slujesc în cort; pentru că* tru-
purile acelor animale, al căror sân-
ge este adusn de marele preot
în locurile sfinteo, �sunt arse afară
din tabără�. De aceea şi Isus, ca să
sfinţească poporul prin propriul
Său sânge, a* suferit dincolo de

**Gen. 25.33

*Gen. 27.34;
27.36,38.
**Cap. 6.6.

*Ex. 19.12;
19.18,19;
20.18.
Deut. 4.11;
5.22.
Rom. 6.14;
8.15.
2 Tim. 1.7.
*Ex. 20.19.
Deut. 5.5,25;
18.16.
*Ex. 19.13.

*Ex. 19.16.

*Filip. 3.20.
**Gal. 4.26.
Apoc. 3.12;
21.2,10.
�Deut. 33.2.
Ps. 68.17.
Iuda 14.
*Ex. 4.22.
Iac. 1.18.
Apoc. 14.4.
**Lc. 10.20.
Filip. 4.3.
Apoc. 13.8.
�Gen. 18.25.
Ps. 94.2.
��Filip. 3.12.
Cap. 11.40.
*Cap. 8.6;
9.15.
**Ex. 24.8.
Cap. 10.22.
1 Pet. 1.2.
�Gen. 4.10.
Cap. 11.4.
*Cap. 2.2,3;
3.17; 10.28;
10.29.

*Ex. 19.18.
**Hag. 2.6.

*Ps. 102.26.
Mt. 24.35.
2 Pet. 3.10.
Apoc. 21.1.
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*Ex. 24.17.
Deut. 4.24;
9.3.
Ps. 50.3;
97.3.
Is. 66.15.
2 Tes. 1.8.
Cap. 10.27.

*Rom. 12.10
1 Tes. 4.9.
1 Pet. 1.22;
2.17; 3.8; 4.8
2 Pet. 1.7.
1 Ioan 3.11;
4.7,20,21.
*Mt. 25.35.
Rom. 12.13.
1 Tim. 3.2.
1 Pet. 4.9.
**Gen. 18.3;
19.2.
*Mt. 25.36.
Rom. 12.15.
1 Cor. 12.26.
Col. 4.18.
1 Pet. 3.8.
*1 Cor. 6.9.
Gal. 5.19,21.
Ef. 5.5.
Col. 3.5,6.
Apoc. 22.15.
*Mt. 6.25,34
Filip. 4.11;
4.12.
1 Tim. 6.6,8.
**Gen.28.15
Deut. 31.6,8.
Ios. 1.5.
1 Cr. 28.20.
Ps. 37.25.
*Ps. 27.1;
56.4,11;
118.6.
*Cap. 6.12.
*Ioan 8.58.
Apoc. 1.4.
*Ef. 4.14;
5.6.
Col. 2.4,8.
1 Ioan 4.1.
**Rom.14.17
Col. 2.16.
1 Tim. 4.3.
*1 Cor. 9.13;
10.18.
*Ex. 29.14.
Lev. 4.11,12;
4.21; 6.30;
9.11; 16.27.
Num. 19.3.
*Ioan 19.17;
19.18.
Fap. 7.58.
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Îndemn la
sfinţire

a Căuta binecuvântarea    b Unele ms. omit �un munte�    c Unele ms. ad. �sau străpuns cu săgeata�
d Neînvechit    e Unele ms. �lucruri mai bune�    f Unele ms. �Eu clatin�    g Sau �să fim mulţumitori�
h Străini ca oaspeţi    i Sau �căsătoria să fie onorabilă în toate�; sau �onorabilă în orice fel�    j Unele ms.
�dar�    k Cu situaţia prezentă    l Lit. �modului lor de viaţă�    m Unele ms. �purtaţi încoace şi încolo�
n Unele ms. ad. �ca jertfe pentru păcat�    o Sfânta Sfintelor
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poartă. Deci să ieşim la El, afară
din tabără, purtând ocara* Lui:
pentru că* nu avem aici o cetate
statornică, ci o căutăm pe cea
viitoare. Prin* El deci să-I aducem
neîncetat jertfă** de laudă lui
Dumnezeu, adică rodul� buzelor
care mărturisesc Numele Lui.
Dar nu* uitaţi de binefacere şi
de dărnicie, pentru că astfel** de
jertfe Îi plac lui Dumnezeu.

Ascultaţi* de conducătorii
voştri şi supuneţi-vă lor, pentru
că ei** veghează asupra sufle-
telor voastre, ca unii care vor da
socoteală; pentru ca să facă
aceasta cu bucurie, şi nu suspi-
nând, pentru că aceasta ar fi ne-
folositor pentru voi.

Rugaţi-vă* pentru noi, pentru
că suntem convinşi că avem** o
bună conştiinţă, dorind să ne
purtăm bine în toate. Dar* cu

atât mai mult vă rog să faceţi
aceasta, ca să vă fiu înapoiat
cât mai curând.

Iar Dumnezeul* păcii, care L-a
adus înapoi** dintre morţi prin
sângele� legământului etern pe
Domnul nostru Isus, Păstorul��
cel mare al oilor, să* vă desăvâr-
şească în orice lucrare bună, ca
să faceţi voia Lui, lucrând** în
voia ceea ce este plăcut înaintea
Lui, prin Isus Hristos, căruia� fie
gloria în vecii vecilor! Amin.

Dar vă rog, fraţilor, îngăduiţi
cuvântul îndemnării, pentru că*
v-am scris doar în câteva cuvinte.

Să ştiţi că fratele nostrub

Timotei* a fost eliberat, cu care,
dacă vine curând, vă voi vedea.
Salutaţi-i pe toţi conducătorii
voştri şi pe toţi sfinţii. Cei din
Italia vă salută. Harul* fie cu voi
toţi! Aminc.

*Cap. 11.26.
1 Pet. 4.14.
*Mica 2.10.
Filip. 3.20.
Cap. 11.10;
11.16; 12.22.
*Ef. 5.20.
1 Pet. 2.5.
**Lev. 7.12.
Ps. 50.14,23;
69.30,31;
107.22;
116.17.
�Osea 14.2.
*Rom. 12.13.
**2 Cor.9.12.
Filip. 4.18.
Cap. 6.10.
*Filip. 2.29.
1 Tes. 5.12.
1 Tim. 5.17.
**Ezec. 3.17;
33.2,7.
Fap.20.26,28

*Rom. 15.30.
Ef. 6.19.
Col. 4.3.
1 Tes. 5.25.
2 Tes. 3.1.
**Fap. 23.1;
24.16.
2 Cor. 1.12.
*Filim. 22.
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*Rom.15.33
1 Tes. 5.23.
**Fap.2.24,32
Rom. 4.24;
8.11.
1 Cor. 6.14;
15.15.
2 Cor. 4.14.
Gal. 1.1.
Col. 2.12.
1 Tes. 1.10.
1 Pet. 1.21.
�Zah. 9.11.
Cap. 10.29.
��Is. 40.11.
Ezec. 34.23;
37.24.
Ioan 10.11;
10.14.
1 Pet. 2.25;
5.4.
*2 Tes. 2.17.
1 Pet. 5.10.
**Filip. 2.13
�Gal. 1.5.
2 Tim. 4.18.
Apoc. 1.6.
*1 Pet. 5.12.
*1 Tes. 3.2.

*Tit 3.15.
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Iacov*, rob** al lui Dumne-
zeu şi al Domnului Isus Hristos,
către cele� douăsprezece seminţii
care�� sunt în împrăştierea: Salut!

Socotiţi* ca  o mare bucurie,
fraţii mei, când treceţi prinb fe-
lurite** ispitec, ştiind* că încerca-
rea credinţei voastre lucrează răb-
dare. Dar răbdarea să-şi aibă lucra-
rea desăvârşită, ca să fiţi desăvâr-
şiţi şi  întregi,  nelipsindu-vă nimic.
Iar dacă* vreunul dintre voi este
lipsit de înţelepciune, s-o** ceară
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu
dărnicie şi nu reproşează, şi i� se
va da; dar* să ceară cu credinţă, fără
să se îndoiască deloc. Pentru că
cine se îndoieşte seamănă cu valul
mării, dus de vânt şi aruncat
încoace şi încolo; pentru că, să
nu gândească omul acela că va
primi ceva de la Domnul: este un
om* nehotărât în gândurile saled,
nestatornic în toate căile lui.

Iar fratele dintr-o stare de jos
să se laude în înălţarea lui, şi bo-
gatul în smerirea lui, pentru că* va
trece ca floarea ierbii. Pentru că a
răsărit soarele cu arşiţa lui şi a us-
cat iarba şi floarea ei a căzut
şi frumuseţea înfăţişării ei a pie-
rit: aşa şi bogatul se va veşteji
în căile lui. Ferice* de omul care
rabdă ispita, pentru că, după ce va
fi încercate, va primi cununa**
vieţii, pe care� a  promis-o Domnulf

celor care-L  iubesc.
Nimeni, fiind ispitit, să nu spu-

nă: �sunt ispitit de Dumnezeu�,
pentru că Dumnezeu nu poate fi is-
pitit de lucruri rele, şi El Însuşi nu
ispiteşte pe nimeni. Dar fiecare este
ispitit, fiind atras şi ademenit de
propria lui poftă; apoi pofta*, după
ce a zămislit, naşte păcat; iar păca-

tul, odată împlinit, aduce** moarte.
Nu vă rătăciţi, preaiubiţii mei

fraţi! Orice* ni se dă bun şi ori-
ce dar desăvârşit coboară de
sus, de la Tatăl luminilor, la**
care nu este schimbare sau umbră
de mutare. El*, potrivit voii Sa-
le, ne-a născut prin Cuvântul
adevărului, ca** să fim ca  cele
dintâi roade� ale  făpturilor Sale.

Aşa căg, preaiubiţii mei fraţi,
orice om să* fie grabnic la ascul-
tare, încet** la vorbire, încet� la
mânie; pentru că mânia omului nu
lucrează dreptatea lui Dumnezeu.
De aceea, lepădând* orice necu-
răţie şi revărsare de răutate, pri-
miţi cu blândeţe Cuvântul sădit,
care** poate să vă mântuiască
sufletele. Fiţi dar împlinitori* ai
Cuvântului şi nu numai ascul-
tători, înşelându-vă pe voi înşivă.
Pentru că, dacă* cineva este as-
cultător al Cuvântului şi nu îm-
plinitor, acesta seamănă cu un om
care-şi priveşte faţa firească într-o
oglindă: pentru că s-a privit pe
sine şi a plecat şi a uitat îndată
cum era. Dar cine* şi-a adâncit
privirea în legea** desăvârşită,
aceea a libertăţii, şi a stăruit în
ea, nefiindh un ascultător uituc, ci
un împlinitor cu fapta, acesta va
fi� fericit în lucrareai lui. Dacă ci-
nevaj gândeşte că este religios şi
nu-şi înfrânează* limba, ci îşi amă-
geşte inima, religia acestuia este
deşartă. Religia curată şi neînti-
nată înaintea lui Dumnezeu Tatălk

este aceasta: a-i* cerceta pe orfani
şi pe văduve în necazul lor, a** se
păstra neîntinat de lume.

Fraţii mei, să* nu aveţi cre-
dinţa Domnului nostru Isus
Hristos, Domnul gloriei, pri-

*Fap. 15.13.
Gal. 1.19; 2.9
Iuda 1.
**Tit 1.1.
�Fap. 26.7.
��Deut.32.26
Ioan 7.35.
Fap. 2.5; 8.1.

*Mt. 5.12.
Fap. 5.41.
Ev. 10.34.
1Pet. 4.13,16
**1 Pet. 1.6.
*Rom. 5.3.
*1 Împ. 3.9;
3.11,12.
Pr. 2.3.
**Mt. 7.7;
21.22.
Mc. 11.24.
Lc. 11.9.
Ioan 14.13;
15.7; 16.23.
�Ier. 29.12.
1 Ioan 5.14;
5.15.
*Mc.11.24.
1 Tim. 2.8.
*Cap. 4.8.

*Iov 14.2.
Ps. 37.2;
90.5,6;
102.11;
103.15.
Is. 40.6.
1 Cor. 7.31.
Cap. 4.14.
1 Pet. 1.24.
1 Ioan 2.17.

*Iov 5.17.
Pr. 3.11,12.
Ev. 12.5.
Apoc. 3.19.
**1Cor. 9.25
2 Tim. 4.8.
1 Pet. 5.4.
Apoc. 2.10.
�Mt. 10.22;
19.28,29.
Cap. 2.5.

*Iov 15.35.
Ps. 7.14.
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EPISTOLA  LUI  IACOV

**Rom.6.21;
6.23.

*Ioan 3.27.
1 Cor. 4.7.
**Num.23.19
1 Sam. 15.29
Mal. 3.6.
Rom. 11.29.
*Ioan 1.13;
3.3.
1 Cor. 4.15.
1 Pet. 1.23.
**Ef. 1.12.
�Ier. 2.3.
Apoc. 14.4.
*Ecl. 5.1.
**Pr. 10.19;
17.27.
Ecl. 5.2.
�Pr. 14.17;
16.32.
Ecl. 7.9.
*Col. 3.8.
1 Pet. 2.1.
**Fap. 13.26
Rom. 1.16.
1 Cor. 15.2.
Ef. 1.13.
Tit 2.11.
Ev. 2.3.
1 Pet. 1.9.
*Mt. 7.21.
Lc. 6.46;
11.28.
Rom. 2.13.
1 Ioan 3.7.
*Lc. 6.49.
Cap. 2.14.
*2 Cor. 3.18.
**Cap. 2.12.
�Ioan 13.17.

*Ps. 34.13;
39.1.
1 Pet. 3.10.

*Is. 1.16,17;
58.6,7.
Mt. 25.35,36
**Rom. 12.2
Cap. 4.4.
1 Ioan 5.18.

*1 Cor. 2.8.

1
Împlinirea
Cuvântului

Bogaţi şi
săraci

Salut
introductiv

Încercări
şi ispite

a  În diaspora    b Lit. �când cădeţi în�    c Sau �încercări�    d Lit. �cu suflet împărţit�    e Găsit bun în
urma încercării    f Unele ms. �El�; alte ms. �Dumnezeu�    g Unele ms. �Ştiţi�; alte ms. �Să ştiţi�; alte ms.
�Dar să ştiţi�    h  Unele ms. �acesta nefiind�    i  Sau �facerea�    j  Unele ms. ad. �între voi�    k Lit.
�Dumnezeu şi Tată�
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**Lev. 19.15.
Deut. 1.17;
16.19.
Pr. 24.23;
28.21.
Mt. 22.16.
Iuda 16.

*Ioan 7.48.
1 Cor. 1.26;
1.28.
**Lc. 12.21.
1 Tim. 6.18.
Apoc. 2.9.
�Ex. 20.6.
1 Sam. 2.30.
Pr. 8.17.
Mt. 5.3.
Lc. 6.20;
12.32.
1 Cor. 2.9.
2 Tim. 4.8.
Cap. 1.12.
*1 Cor. 11.22
**Fap. 13.50;
17.6; 18.12.
Cap. 5.6.
*Lev. 19.18.
Mt. 22.39.
Rom. 13.8,9.
Gal. 5.14;
6.2.

*Deut. 27.26.
Mt. 5.19.
Gal. 3.10.
*Ex.20.13,14

*Cap. 1.25.

*Iov 22.6.
Pr. 21.13.
Mt. 6.15;
18.35;
25.41,42.
**1Ioan 4.17;
4.18.

*Mt. 7.26.
*Iov 1.21.
Lc. 3.11.

mind** după  înfăţişare. Pentru
că, dacă va intra în sinagoga
voastră un om cu un inel de aur,
în haină strălucitoare, şi va intra
şi un sărac în haină murdară,
şi veţi privi la cel care poartă
haina cea strălucitoare şi veţi
spunea: �Tu aşază-te aici bine!�,
şi săracului îi veţi spune: �Tu
stai acolo!� sau: �Aşază-te aici,
la picioarele mele!�, nu faceţib

deosebire în voi înşivă şi nu v-aţi
făcut judecători cu gânduri rele?
Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi:
nu* i-a ales Dumnezeu pe cei să-
raci în felul lumiic ca să fie bo-
gaţi** în credinţă şi moştenitori ai
Împărăţiei pe care� le-a promis-o
celor care-L  iubesc? Iar voi* l-aţi
dispreţuit pe cel sărac. Nu bogaţii
vă asupresc şi nu ei vă** târăsc
înaintea tribunalelor? Şi nu hulesc
ei numele cel bun pe care-l pur-
taţid? Dacă, în adevăr, împliniţi
legea împărătească, potrivit Scrip-
turii, �Iubeşte* pe aproapele tău
ca pe tine însuţi!�, bine faceţi.
Dacă însă primiţi după înfăţi-
şare, comiteţi un păcat, fiind dove-
diţi de lege ca şi călcători ai ei.
Pentru că, cine* va păzi toată le-
gea, şi va greşie în una, s-a făcut
vinovat de toate. Pentru că, Cel
care a spus: �Nu* comite adulter�,
a spus şi: �Nu ucide�. Iar dacă nu
comiţi adulter, dar ucizif, te-ai fă-
cut călcător de lege. Aşa să vor-
biţi şi aşa să faceţi, ca unii care
vor fi judecaţi de o lege* a liber-
tăţii; pentru că judecata* va fi
fără milă pentru cel care nu a
arătat milă. gMila** se laudă  faţă
de judecată.

Fraţii mei, ce* folos dacă ci-
neva zice că are credinţă, dar
nu are fapte? Poate credinţa să-l
mântuiască? Dacă* un frate sau o
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*1 Ioan 3.18.

*Cap. 3.13.

*Mt. 8.29.
Mc. 1.24;
5.7.
Lc. 4.34.
Fap. 16.17;
19.15.

*Gen. 22.9;
22.12.

*Ev. 11.12.

*Gen. 15.6.
Rom. 4.3.
Gal. 3.6.
**2 Cr. 20.7
Is. 41.8.

*Ios. 2.1.
Ev. 11.31.

*Mt. 23.8,10
Rom.2.20,21
1 Pet. 5.3.
**Lc. 6.37.
*1 Împ. 8.46
2 Cr. 6.36.
Pr. 20.9.
Ecl. 7.20.
1 Ioan 1.8.
**Ps. 34.13.
Cap. 1.26.
1 Pet. 3.10.
�Mt. 12.37.
*Ps. 32.9.
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soră sunt fără îmbrăcăminteh şi
lipsiţi de hrana zilnică, iar unul
dintre voi le-ar spune*: �Mergeţi
în pace, încălziţi-vă şi sătura-
ţi-vă!�, dar nu le daţi cele nece-
sare trupului, ce folos? Aşa şi cre-
dinţa: dacă nu va avea fapte, este
moartă în sine. Dar va spune cine-
va: �Tu ai credinţă şi eu am fapte�.
�Arată-mi credinţa ta fără faptei,
iar* eu îţi voi arăta, din faptele
mele, credinţa meaj�. Tu crezi că
Dumnezeu este Unul singur. Bine
faci; şi* demonii cred, şi tremură!
Vrei dar să ştii, o, om deşert, că,
fără fapte, credinţa este moartăk?
Avraam, tatăl nostru, n-a fost
el îndreptăţit din fapte când*
l-a adus ca jertfă pe altar pe
Isaac, fiul său? Vezi cum* credin-
ţa lucrează împreună cu faptele
lui şi, din fapte, credinţa a fost
făcută desăvârşită. Şi s-a împlinit
Scriptura care zice: �Iar Avraam*
L-a crezut pe Dumnezeu şi i s-a
socotit ca dreptate�; şi a fost numit
�Prieten** al lui Dumnezeu�.
Vedeţil că omul este îndreptăţit
din fapte şi nu numai din credinţă.
Dar tot aşa şi curva Rahav*, n-a
fost ea îndreptăţită din fapte
când a primit solii şi i-a scos afară
pe altă cale? Pentru că, după cum
trupul fără duh este mort, aşa
şi credinţa fără fapte este moartă.

 Nu* fiţi mulţi învăţători,
fraţii mei, ştiind** că vom primi
mai mare judecată. Pentru că toţi
greşim deseorim*. Dacă** cineva
nu greşeşte în cuvânt, este� un
om desăvârşit, capabil să-şi în-
frâneze, de asemenea, tot trupul.
Iată*, punem frâiele în gurile cai-
lor, ca să ni-i supunem, şi le
cârmuimn tot trupul. Iată, şi co-
răbiile, care sunt aşa de mari şi
sunt mânate de vânturi puternice,
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a Unele ms. �şi îi veţi spune�    b Unele ms. ad. �de asemenea�    c Unele ms. ad. �acesteia�; alte ms.
�săraci ai lumii�; alte ms. �în lumea aceasta�    d Lit. �care a fost chemat peste voi�    e  Sau  �va păcătui�
f Unele ms. �dacă nu vei comite adulter, dar vei ucide�    g Unele ms. ad. �Şi�    h Lit. �goi�    i Unele ms.
�fără faptele tale�; alte ms. �Arată-mi credinţa ta din faptele tale�    j Unele  ms. omit    k Unele ms.
�neroditoare�    l Unele ms. ad. �deci�   m Sau �în multe feluri�   n Sau �Iar dacă punem... le cârmuim şi�

Credinţă
şi fapte

3 Cumpătare
în vorbire
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sunt conduse de o cârmă foarte
mică, oriunde vrea cârmaciul.
Astfel şi limba* este un mădular mic
şi se laudă cu lucruri** mari.
Iată, un foc mica, ce pădure mare
aprinde! Şi limba* este un foc:
lumea nedreptăţii; blimba este
aşezată printre mădularele noas-
tre; ea întinează** tot trupul şi
aprinde roata vieţiic şi este
aprinsă de gheenă. Pentru că orice
specie, şi de fiare şi de păsări, şi
de reptile şi de vietăţi de mare,
este îmblânzită şi a fost îmblân-
zită de om;  dar limba nici unul
dintre oameni n-o poate îmblânzi;
este un rău de nestăpânit, plină*
de otravă aducătoare de moarte.
Cu ea Îl binecuvântăm pe Dom-
nul şi Tatăld şi cu ea îi blestemăm
pe oameni, care* sunt făcuţi
după asemănarea lui Dumnezeu.
Din aceeaşi gură iese binecu-
vântare şi blestem. Fraţii mei, nu
trebuie ca acestea să fie aşa.
Oare izvorul, din aceeaşi deschi-
dere, ţâşneşte dulce şi amar?
Fraţii mei, poate un smochin să
facă măsline sau o viţă, smochi-
ne? Nici apa sărată nu face apă
dulcee.

Cine* este înţelept şi priceput
între voi? Să arate, din purtarea
lui bună, faptele** lui făcute în�
blândeţea înţelepciunii; dar dacă
aveţi gelozie* amară şi duh de
partidă în inimile voastref, nu** vă
lăudaţi şi nu minţiţi împotriva
adevărului! Aceasta* nu este în-
ţelepciunea care coboară de sus,
ci  pământească, naturalăg, dia-
bolică. Pentru că, unde* este
gelozie şi duh de partidă, acolo
este dezordine şi orice lucru rău.
Dar înţelepciunea* de sus este în-
tâi curată, apoi paşnică, blândă,

uşor de înduplecat, plină de în-
durare şi de roade bune, nepăr-
tinitoare şih neprefăcută**. Dar*
rodul dreptăţii este semănat în pace
pentru cei care fac pace.

De unde sunt certuri şi de
undei lupte între voi? Nu de acolo,
din plăcerile voastre, care* se
războiesc în mădularele voastre?
Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi
invidiaţi şi nu puteţi obţine; vă
luptaţi şi vă războiţi; jnu aveţi,
pentru că  nu cereţi. Cereţi* şi nu
primiţi, pentru că** cereţi rău, ca
să risipiţi în plăcerile voastre.
Adulteri şik adultere*! Nu ştiţi
că prietenia** lumii este vrăj-
măşie faţă de Dumnezeu? Deci
oricine� va vrea să fie prieten
al lumii se face vrăjmaş al lui
Dumnezeu. Sau gândiţi că în za-
dar vorbeşte Scriptura? Duhul*
care locuieşte în noi doreşte El
cu invidie?l Însă El dă un har mai
mare. De aceea zice: �Dumnezeu*
Se împotriveşte celor mândri, dar
dă har celor smeriţi�. Supuneţi-vă
deci lui Dumnezeu; mîmpotri-
viţi-vă* diavolului, şi el va fugi
de la voi. Apropiaţi-vă* de Dum-
nezeu, şi El Se va apropia de voi.
Spălaţi-vă** mâinile, păcătoşilor,
şi curăţiţi-vă�inimile, suflete��
împărţite! Întristaţi-văn* şi jeliţi
şi plângeţi: râsul vostru să se
schimbe în jale şi bucuria în
mâhnire. Smeriţi-vă* înaintea
Domnului şi El vă va înălţa.

Nu* vorbiţi unul împotriva
altuia, fraţilor! Cine vorbeşte îm-
potriva fratelui său sauo  îl jude-
că** pe fratele său vorbeşte îm-
potriva legii şi judecă legea. Iar
dacă judeci legea, nu eşti împlinitor
al legii, ci judecător. Unul singur
este Legiuitorul şi Judecătorulp:

*Pr. 12.18;
15.2.
**Ps. 12.3;
73.8,9.
*Pr. 16.27.
**Mt. 15.11;
15.18-20.
Mc. 7.15;
7.20,23.

*Ps. 140.3.

*Gen. 1.26;
5.1; 9.6.

*Gal. 6.4.
**Cap. 2.18.
�Cap. 1.21.
*Rom. 13.13.
**Rom. 2.17;
2.23.
*Filip. 3.19.
Cap. 1.17.

*1 Cor. 3.3.
Gal. 5.20.

*1 Cor. 2.6,7
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**Rom. 12.9
1 Pet. 1.22.
1 Ioan 3.18.
*Pr. 11.18.
Osea 10.12.
Mt. 5.9.
Filip. 1.11.
Ev. 12.11.

*Rom. 7.23.
Gal. 5.17.
1 Pet. 2.11.

*Iov 27.9;
35.12.
Ps. 18.41.
Pr. 1.28.
Is. 1.15.
Ier. 11.11.
Mica 3.4.
Zah. 7.13.
**Ps. 66.18.
1 Ioan 3.22;
5.14.
*Ps. 73.27.
**1Ioan 2.15
�Ioan 15.19;
17.14;
Gal. 1.10.
*Gen. 6.5;
8.21.
Num. 11.29.
Pr. 21.10.
*Iov 22.29.
Ps. 138.6.
Pr. 3.34;
29.23.
Mt. 23.12.
Lc. 1.52;
14.11; 18.14.
1 Pet. 5.5.
*Ef. 4.27;
6.11.
1 Pet. 5.9.
*2 Cr. 15.2.
**Is. 1.16.
�1 Pet. 1.22.
1 Ioan 3.3.
��Cap.1.8.
*Mt. 5.4.
*1 Pet. 5.6.

*Ef. 4.31.
1 Pet. 2.1.
**Mt. 7.1.
Lc. 6.37.
Rom. 2.1.
1 Cor. 4.5.
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Înţelepciu-
nea care

vine de sus

(4)
Lupta

împotriva
poftelor

a Sau �cât de mic�    b Unele ms. ad. �astfel�    c Cursul firii    d Unele ms. �Dumnezeu şi Tată�    e Unele
ms. �Astfel, nici un izvor nu face apă sărată şi dulce�; alte ms. omit �Astfel�    f Unele ms. �în inima voastră�
g Sau  �sufletească�    h Unele ms. omit    i Unele ms. omit �de unde�    j Unele ms. ad. �totuşi�; alte ms.
ad. �şi�    k Unele ms. omit �Adulteri şi�    l Sau �Sau gândiţi că în zadar vorbeşte Scriptura: «Duhul, care
locuieşte în noi, doreşte El cu invidie?»�    m Unele ms. ad. �dar�    n Simţiţi-vă mizeria, durerea    o Unele
ms. �şi�    p Unele ms. omit �şi Judecătorul�
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*Mt. 10.28.
**Rom. 14.4;
14.13.

*Pr. 27.1.
Lc. 12.18.

*Iov 7.7.
Ps. 102.3.
Cap. 1.10.
1 Pet. 1.24.
1 Ioan 2.17.

*Fap.18.21.
1 Cor. 4.19;
16.7.
Ev. 6.3.
*1 Cor. 5.6.

*Lc. 12.47.
Ioan 9.41;
15.22.
Rom. 1.20;
1.21,32;
2.17,18,23.

*Pr. 11.28.
Lc. 6.24.
1 Tim. 6.9.
*Iov 13.28.
Mt. 6.20.
Cap. 2.2.
*Rom. 2.5.

*Iov 24.10;
24.11.
Ier. 22.13.
Mal. 3.5.
**Deut.24.15

*Iov 21.13.
Amos 6.1,4.
Lc. 16.19,25
1 Tim. 5.6.
*Cap. 2.6.

*Deut. 11.14.
Ier. 5.24.
Osea 6.3.
Ioel 2.23.
Zah. 10.1.

Cel care* poate să mântuiască
şi să nimicească; dara cine** eşti
tu, care-l judeci pe aproapeleb tău?

Veniţi* acum, cei care spu-
neţi: �Astăzi sau mâine vom
merge în cutare cetate şi vom
petrece acolo un an şi vom face
comerţ şi vom câştiga!�, voi,
care nu cunoaşteţi ce va fi mâine
(pentru căc ce este viaţa voastră?
Este doar un aburd*, care se arată
pentru puţin şi apoi dispare),
în loc să spuneţi: �Dacă* Domnul
va vrea şi vom trăi, vom face şi
aceasta sau aceea�. Dar acum, vă
lăudaţi în îngâmfările voastre:
orice* laudă de felul acesta este
rea. Deci aceluia* care ştie să
facă bine şi nu-l face, aceasta îi
este păcat.

Veniţi acum*, bogaţilor, plân-
geţi, tânguindu-vă de nenoroci-
rile voastre care vin peste voi.
Bogăţiile voastre au putrezit şi
hainele* voastre au fost mâncate
de molii. Aurul şi argintul vostru
au ruginit, iar rugina lor va fi o
mărturie împotriva voastră şi are
să vă mănânce carnea ca un foc.
V-aţi* strâns comori în zilele din
urmă! Iată, plata* lucrătorilor
care au secerat ogoarele voastre,
care este oprită de voi pe nedrept,
strigă! Şi strigătele** secerători-
lor au ajuns lae urechile Domnu-
lui oştirilor. Aţi* trăit în lux pe pă-
mânt şi v-aţi desfătat; v-aţi săturat
inimile caa într-o zi de înjunghiere.
L-aţi* condamnat, l-aţi ucis pe cel
drept; el nu vi se împotriveşte.

Fiţi deci îndelung-răbdători,
fraţilor, până la venirea Domnului.
Iată, plugarul aşteaptă rodul
preţios al pământului, având în-
delungă-răbdare pentru el, până
primeşte ploaie* timpurie şi târ-
zie. Fiţi şi voi îndelung-răbdă-
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*Filip. 4.5.
Ev. 10.25,37
1 Pet. 4.7.
*Cap. 4.11.
**Mt. 24.33.
1 Cor. 4.5.

*Mt. 5.12.
Ev. 11.35.

*Ps. 94.12.
Mt. 5.10,11;
10.22.
**Iov 1.21;
1.22; 2.10.
�Iov 42.10.
��Num.14.18
Ps. 103.8.
*Mt. 5.34.

*Ef. 5.19.
Col. 3.16.

*Mc. 6.13;
16.18.

*Is. 33.24.
Mt. 9.2.
*Gen. 20.17.
Num. 11.2.
Deut.9.18-20
Ios. 10.12.
1 Sam. 12.18
1 Împ. 13.6.
2 Împ. 4.33;
19.15,20;
20.2,4.
Ps. 10.17;
34.15;
145.18.
Pr. 15.29;
28.9.
Ioan 9.31.
1 Ioan 3.22.
*Fap. 14.15.
**1Împ.17.1.
�Lc. 4.25.
*1Împ.18.42;
18.45.
*Mt. 18.15.
*Rom. 11.14
1 Cor. 9.22.
1 Tim. 4.16.
**Pr. 10.12.
1 Pet. 4.8.
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tori, întăriţi-vă inimile, pentru
că* venirea Domnului se apropie.
 Nu* vă plângeţif unii împotriva
altora, fraţilor, ca să nu fiţi jude-
caţig. Iată, Judecătorul** stă îna-
intea uşii. Fraţilorh, luaţi* ca
exemplu de suferinţă şi de în-
delungă-răbdare pe profeţii care
au vorbit în Numele Domnului.
Iată, îi numim fericiţi* pe cei care
au răbdati: aţi auzit de răbdarea**
lui Iov şi aţi văzut� sfârşitul dat
lui de la Domnul, pentru că Dom-
nula�� este plin de milă şi îndurător.

Dar înainte de toate, fraţii mei,
nu* juraţi, nici pe cer, nici pe pă-
mânt, nici cu vreun alt jurământ;
ci �da� al vostru să fie �da� şi �nu�
al vostru să fie �nu�, ca să nu
cădeţi sub judecată.

Suferăj cineva dintre voi? Să
se roage! Este cineva bucuros? Să*
cânte psalmi! Este cineva bolnav
între voi? Să-i cheme la sine pe
bătrânii adunării şi ei să se roage
pentru el, ungându-l* cu untdelemn
în Numele Domnului; şi rugăciunea
credinţei îl va mântuik pe cel bol-
navl şi Domnul îl va ridica; şi*, dacă
a făcut păcate, i se va ierta aceas-
ta. Mărturisiţi-vă decia unii altora
greşelilem şi rugaţi-vă unii pentru
alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare*
putere are cererea fierbinten a celui
drept. Ilie era un om cu aceeaşi*
fireo ca noi şi** s-a rugat cu stă-
ruinţăp să nu plouă şi� n-a plouat
pe pământ trei ani şi şase luni; şi*
s-a rugat din nou, şi cerul a dat
ploaie şi pământul şi-a dat rodul.

Fraţii meiq, dacă* cineva dintre
voi se va rătăci de la adevăr,
şi cineva îl va întoarce, să ştie că
cel care-l întoarce pe un păcătos
din rătăcirea căii lui va* mântui
un suflet din moarte şi va**
acoperi o mulţime de păcate.

5

Răbdare şi
rugăciune

Nesiguranţa
planurilor

Către
bogaţii

incorecţi

a Unele ms. omit    b Unele ms. �pe altul�    c Unele ms. omit �pentru că�    d Unele ms. �Sunteţi doar un
abur�; alte ms. omit �Este doar un abur�    e Lit. �au intrat în�    f  Lit. �Nu gemeţi�    g  Unele ms.
�condamnaţi�    h  Unele ms. �Fraţii mei�    i  Unele ms. �care rabdă�    j  Sau  �Suferă răul�    k Sau �îl va
vindeca�      l  Lit.  �epuizat�     m  Unele ms. �păcatele�    n  Activă, perseverentă    o  Cu aceleaşi pasiuni
p Lit. �s-a rugat cu rugăciune�    q  Unele ms. �Fraţilor�
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1 PETRU

Petru, apostol al lui Isus
Hristos, către locuitoriia tempo-
rarib din* împrăştierec din Pont,
Galatia, Capadocia, Asia şi Biti-
nia, aleşi după* ştiinţa dinainted

a lui Dumnezeu Tatăl, în** sfin-
ţirea Duhului, spre ascultare şi
stropire� cu sângele lui Isus
Hristos: Har�� vouă şi pace să
vă fie înmulţite!

Binecuvântat* fie Dumnezeul
şi Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după** marea Sa
îndurare, ne-a� născut din nou
pentru o speranţă vie, prin�� în-
vierea lui Isus Hristos dintre
morţi, pentru o moştenire nestri-
căcioasă* şi neîntinată şi care nu
se veştejeşte, păstrată** în ceruri
pentru voi, care sunteţie* păziţi
prin puterea lui Dumnezeu, prin
credinţă, pentru o mântuire gata
să fie descoperită în timpul din
urmă. În* ea vă bucuraţi mult,
deşi, pentru puţin, acum, dacă
trebuie, sunteţi** întristaţi  prin
felurite încercărif, pentru ca în-
cercarea* credinţei voastre, mult
mai preţioasă decât** aurul
care piere, deşi încercat prin foc,
să fie găsită spre laudă� şi glorie
şi onoareg, la descoperireah lui
Isus Hristos, pe* care, fără să-L
fi văzuti, Îl iubiţi; şi**, crezând în
El,  deşi acum nu-L vedeţi, vă
bucuraţi mult, cu bucurie de
nespus şi glorioasăj, primind, ca
sfârşit* al credinţei voastrek,
mântuirea sufletelor. Despre a-
ceastă* mântuire au căutat şi au
cercetat stăruitor profeţii care au

profeţit despre harul arătat faţă
de voi, cercetând spre care sau ce
fel de timp arăta Duhul lui Hris-
tos, care era în ei, mărturisind
dinainte patimile* care erau pen-
tru Hristos şi gloriile de după
acestea. Lorl* le-a fost descope-
rit că nu** pentru ei înşişi, ci pen-
tru voim slujeau ei acele lucruri,
care v-au fost vestite acum prin
cei care v-au predicat Evanghelia
prinn Duhulo� Sfânt trimis din
cer, lucruri în care�� îngeriio do-
resc să privească de aproapep.

De aceea, având* încinseq

coapsele minţii voastre, fiţi**
treji, speraţi în mod desăvârşit
în harul care vă va fi adus la
descoperireah� lui Isus Hristos,
ca nişte copii ai ascultării, ne-
potrivindu-vă* poftelor de mai
înainte, din timpul** neştiinţei
voastre; ci*, după cum Cel care
v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi
sfinţi în toată purtarea; pentru că
este scris: �Fiţi sfinţi*, pentru că
Eu sunt sfânt�. Şi, dacă-L chemaţi
ca Tată pe Cel care*, fără a privi la
înfăţişare, judecă după lucrarea
fiecăruia, umblaţi** în temere în
timpul pribegiei� voastre, ştiind
că* nu cu cele pieritoarer, argint sau
aur, aţi fost răscumpăraţi din** felul
vostru deşert de vieţuire moştenit
de la părinţi, ci cu* sângele preţios
al lui Hristos, ca al unui miel** fără
cusur şi fără pată; El a fost cu-
noscut* dinainte, în adevăr, mai
înainte de întemeierea lumii, dar a
fost arătat la** sfârşituls timpuri-
lor pentru voi, care, prin El, credeţit
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în Dumnezeu, care L-a înviat
dintre morţi şi I-a* dat glorie, ast-
fel încât credinţa şi speranţa
voastră să fiea în Dumnezeu.
După* ce v-aţi curăţit sufletele prin
ascultarea de adevărb, spre dra-
goste** frăţească neprefăcută,
iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii,
din inimă curatăc, fiind* născuţi
din nou nu dintr-o sămânţă care se
strică, ci dintr-una care nu se stri-
că, prin** Cuvântuld viu, care
rămâne pentru totdeaunae, al lui
Dumnezeu. Pentru că  �orice* carne
este caf iarba şi toată gloria eig ca
floarea ierbii; iarba s-a uscat şi
floareah a căzut; dar* Cuvântul
Domnului rămâne pentru eterni-
tate�. Iar** acesta este Cuvântul
Evangheliei care v-a fost vestit.

Lepădând* deci orice răutate şi
orice viclenie şi făţărnicii şi
invidii şi orice vorbiri de rău,
ca* nişte prunci nou-născuţi, do-
riţi mult laptele** spirituali curat
al Cuvântului, ca prin el să creş-
teţi  spre mântuirej, dacă aţi gus-
tat*, în adevăr, că Domnul este
bun. De El, apropiindu-vă, ca de o
piatră vie, lepădată*, în adevăr, de
oameni, dar aleasă, preţioasă
înaintea lui Dumnezeu, şi* voi
înşivă, ca nişte pietre vii, sunteţi
zidiţik o casă** spirituală, lo pre-
oţie� sfântă, ca să aduceţi jertfe��
spirituale bine primite*� lui
Dumnezeu prin Isus Hristos.
Pentru că este cuprinsm în Scrip-
tură: �Iată*, pun în Sion o piatră
de unghi, aleasă, preţioasă; şi
cine crede în Eln nicidecum nu
va fi dat de ruşine�. Pentru voi
deci, care credeţi, este preţuirea;
dar pentru cei neascultători,
�piatra* pe care au lepădat-o zi-
ditorii, aceasta a ajunso cap de
unghi� şi �piatră* de poticnire şi
stâncă de cădere�; ei** se potic-
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nesc de Cuvânt, fiind neascultă-
tori: la� aceasta au şi fost rânduiţi.
Dar voi sunteţi seminţie* aleasă,
preoţie** împărătească, naţiune�
sfântă, popor�� dobândit pentru
Sine, ca să vestiţi virtuţile Celui
care v-a chemat din întuneric*� la
lumina Sa minunată; voi, care*
odinioară nu eraţi popor, iar
acum sunteţi popor al lui Dumne-
zeu; voi, care nu primiserăţi în-
durare, iar acum aţi primit îndu-
rare.

Preaiubiţilor, vă îndemn, ca*
străini şi călătorip, să** vă feriţi
de poftele carnale ca de unele
care� se războiesc împotriva su-
fletului, având* o purtare bună în-
tre naţiuni, pentru ca, în ceea ce
vorbesc împotriva voastră ca de
nişte răufăcători, prin** faptele
voastre bune la care sunt martori,
să-L glorifice pe Dumnezeu în�
ziua cercetării.

Fiţi* supuşi decic, pentru Dom-
nul, oricărei instituţii omeneşti, fie
împăratului, ca autoritate supre-
mă, fie guvernatorilor, ca trimişi
de el spre* pedepsirea răufăcăto-
rilor şi spre** laudă pentru cei care
fac bine. Pentru că aşa este voia
lui Dumnezeu, ca*, făcând binele,
să reduceţi la tăcere neştiinţa oa-
menilor fără minte; ca* fiind li-
beri, dar nu având libertatea ca
învelitoare a răutăţii, ci ca robi**
ai lui Dumnezeu. Onoraţi* pe toţi,
iubiţi** frăţietatea, temeţi-vă� de
Dumnezeu, onoraţi pe împărat!

Servitorilor*, fiţi supuşi stă-
pânilor cu toată temerea, nu nu-
mai celor buni şi blânzi, ci şi celor
supărăcioşi. Pentru că acesta este
un har*, dacă cineva, datorită con-
ştiinţei faţă de Dumnezeu, îndură
întristări, suferind pe nedrept.
Pentru că ce* fală este dacă, pă-
cătuind şi fiind pălmuiţi, veţi
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Hristos,
piatra vie

a Sau �sunt�    b Unele ms. ad. �prin Duh�    c Unele ms. omit    d  Lit. neart.    e Unele ms. omit �pentru
totdeauna�    f Unele ms. omit �ca�    g Unele ms. �omului�    h Unele ms. ad. �ei�    i Intelectual, raţional
j Unele ms. omit �spre mântuire�    k Sau �fiţi zidiţi�; sau �zidiţi-vă�    l Unele ms. ad.  �pentru�    m Unele
ms. �De aceea şi este cuprins�    n Sau �se încrede în ea�    o Sau �a fost făcută�    p  Sau �locuitori
temporari�, �fără drept de cetăţenie�

Servitorii
creştini
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răbda? Dar dacă, făcând bine şi
suferind, veţi răbda, aceasta este
plăcut lui Dumnezeu. Pentru că
la* aceasta aţi fost chemaţi; pen-
tru că şi Hristos a suferit pentru
voia, lăsându-văb un model**, ca
să călcaţi pe urmele Lui: El, care*
�n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit
viclenie în gura Lui�; care, fiind*
insultat, nu răspundea cu insultă;
suferind, nu ameninţa, ci Se**
încredinţa pe Sine Celui care ju-
decă drept; care* a purtat El Însuşi
păcatele noastre în trupul Său pe
lemn, pentru ca** noi, fiind morţi
faţă de păcate, să trăim pentru
dreptate; prin ale cărui răni aţi fost
vindecaţi. Pentru că  rătăceaţi* ca
nişte  oic, dar acum v-aţi întors
la** Păstorul şi Supraveghetorul
sufletelor voastre.

Tot aşa, soţiilor*, fiţi supuse
soţilor voştri, încât, chiar dacă unii
sunt neascultători de Cuvânt, să**
fie câştigaţi fără cuvânt, prin pur-
tarea soţiilor, fiind* martori la pur-
tarea voastră curată, în temere;
podoaba* voastră să nu fie cea de
afară, a împletirii părului şi a pur-
tării auruluid sau a îmbrăcării hai-
nelor lumeşti, ci omul* ascuns al
inimii, în frumuseţea nepieritoare
a unui duh blând şi liniştit, care
este de mare preţ înaintea lui Dum-
nezeu. Pentru că astfel se împodo-
beau altădată şi sfintele femei,
care sperau în Dumnezeu,  supunân-
du-se soţilor lor, după cum Sara
asculta de Avraam, numindu-l*
domn; ai cărei copii aţi devenit,
făcând binele şi netemându-vă de
cevae. Tot aşa, soţilor*, locuiţi cu
ele după cunoştinţă, ca** şi cu un
vas mai slab, feminin, dându-le
onoare ca fiind şi împreună-moşte-
nitoare  ale  harului  vieţii, spre� a nu
fi împiedicate rugăciunile voastre.

În sfârşit, fiţi* toţi cu acelaşi
gând, simţind împreună, plini de
dragoste** frăţească, miloşi�,
smeriţif, neîntorcând* rău pentru
rău sau insultă pentru insultă, ci,
dimpotrivă, binecuvântând, pen-
trug că la aceasta aţi fost chemaţi,
ca să** moşteniţi binecuvântare.
�Pentru că, cine* vrea să iubească
viaţa şi să vadă zile bune, să-şi**
păzească limba de rău şi buzele
de a rosti viclenie; şih să* se abată
de la rău şi să facă binele; să**
caute pacea şi s-o urmărească;
pentru că ochii Domnului sunt
peste cei drepţi şi* urechile Lui
spre cererilei lor; dar faţa Dom-
nului este împotriva celor care
fac rău�. Şi* cine este acela care
vă va face rău, dacă sunteţi imi-
tatori ai bineluij? Dar chiar* dacă
aţi suferi pentru dreptate, ferice
de voi! �Dar nu** vă temeţi de
ce se tem ei, nici nu vă tulburaţi,
ci sfinţiţi-L în inimile voastre pe
Hristos ca Domnk� şih fiţi* în-
totdeauna gata pentru a da răs-
puns oricui vă cere socoteală cu
privire la speranţa care este în voi,
darh  cu blândeţe şi cu teamă,
având* o conştiinţă bună, pentru
ca**, în ceea ce vorbesc împotriva
voastrăl ca de nişte răufăcătorim,
să fie daţi de ruşine cei care de-
făimează purtarea voastră bună
în Hristos. Pentru că, dacă aceastan

este voia lui Dumnezeu, mai bine
să suferiţi făcând binele, decât
făcând răul; pentru că şi Hristos a
suferit* o singură dată pentru păca-
te, Cel drept pentru cei nedrepţi,
ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind
omorât** în carne�, dar făcut viu��
în duho, prin care, de asemenea,
mergând, a  predicat* duhurilor care
sunt în** închisoare, odinioară ne-
ascultătoarep, cândq* îndelunga-
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 a Unele ms �noi�  b Unele ms. �lăsându-ne�  c Unele ms. �eraţi ca nişte oi rătăcite�  d Lit. plural, în sensul de
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răbdare a lui Dumnezeu aştepta
în zilele lui Noe, pe când se pre-
gătea corabiaa**, în� care puţini,
adică opt suflete, au fost salvaţi
prin apă; această imagine*, bote-
zul, văb salvează şi acum, nu o le-
pădare a necurăţiei cărnii, ci**
cerereac către Dumnezeu a unei
conştiinţe bune, prin învierea� lui
Isus Hristos, care*, ajuns în cer,
este la dreapta lui Dumnezeu,
fiindu-I** supuşi îngeri şi auto-
rităţi şi puteri.

Aşadar, pentru că Hristos* a su-
ferit în carne pentru noid, înar-
maţi-vă şi voi cu aceeaşi gândire.
Pentru că cine** a suferit în carne a
sfârşit-o cu păcatul, ca* să nu mai
trăiască restul timpului în carne
pentru poftele oamenilor, ci** pentru
voia lui Dumnezeu. Pentru că* nee

este de ajuns că** am împlinit, în
timpul trecutf, voia naţiunilor,
umblând în destrăbălări, în pofte,
în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în
idolatrii neîngăduite, în care se
miră că nu alergaţi împreună cu
ei la aceeaşi revărsare de desfrâu,
defăimându-văg*; ei vor* da so-
coteală Celui care este gata să-i
judece pe cei vii şi pe cei morţi.
Fiindcă pentru aceasta s-a vestit
Evanghelia şi celor morţi, ca să
fie judecaţi potrivit oamenilor,
dupăh carne, dar să trăiască po-
trivit lui Dumnezeu, dupăh duh.

Dar sfârşitul* tuturor lucru-
rilor s-a apropiat: deci fiţi** cum-
pătaţi şi treji pentru rugăciuni;
dar având întâi* de toate dragos-
te fierbinte între voi, pentru că**
dragostea acoperăi o mulţime de
păcate; fiţi* primitori de oaspeţij

unii faţă de alţii, fără** murmurk;

fiecare*, după cum a primit un
darl, slujind** cu el unii altora, ca
buni administratori ai harului
felurit al lui Dumnezeu. Dacă*
vorbeşte cineva, să fie ca şi cu-
vinte ale lui Dumnezeu; dacă**
slujeşte cineva, să fie ca din pu-
terea pe care o dă Dumnezeu, pen-
tru ca în� toate să fie glorificat
Dumnezeu prin Isus Hristos, ale
Căruia�� sunt gloria şi puterea, în
vecii vecilor! Amin.

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de
foculm* care a venit peste voi,
spre încercarea voastră, ca de
ceva ciudat care vi se întâmplă,
ci*, după cum aveţi parte** de
suferinţele lui Hristos, bucura-
ţi-vă, ca� şi la descoperirean

gloriei Sale să vă bucuraţi cu mare
bucurieo.  Dacă* sunteţi batjo-
coriţi pentru Numele lui Hristos,
ferice de voi, pentru că Duhul
glorieip şi al lui Dumnezeu Se
odihneşte peste voiq**. În ade-
văr, nici unul* dintre voi să nu su-
fere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca
răufăcător sau** ca unul care se
amestecăr în treburile altora; dar
dacă cineva suferă ca şi creştin,
să nu se ruşineze, ci* să-L glorifi-
ce pe Dumnezeu în numele acestas.
Pentru că este timpul ca* jude-
cata să înceapă de la casa lui Dum-
nezeu; iar dacă** începe întâi de
la noi, care� va fi sfârşitul acelora
care nu ascultăt  de Evanghelia lui
Dumnezeu? Şi*, dacă cel drept
este mântuit cu greu, unde se va
arăta cel neevlavios şi păcătos?

De aceea şi cei care suferă
după voia lui Dumnezeu să-şi*
încredinţeze sufleteleu credincio-
sului Creator, făcând ce este bine.
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**Ev. 11.7.
�Gen. 7.7;
8.18.
2 Pet. 2.5.

*Ef. 5.26.
Tit 3.5.
**Rom.10.10
�Cap. 1.3.
*Ps. 110.1.
Rom. 8.34.
Ef. 1.20.
Col. 3.1.
Ev. 1.3.
Cap. 1.21.
**Rom. 8.38
1 Cor. 15.24
Ef. 1.21.

*Cap. 3.18.
**Rom. 6.2,7
Gal. 5.24.
Col. 3.3,5.
*Rom. 14.7.
Gal. 2.20.
Cap.1.14; 2.1
**Rom. 6.11
2 Cor. 5.15.
Iac. 1.18.
*Ezec. 44.6;
45.9.
Fap. 17.30.
**Ef.2.2;4.17
1 Tes. 4.5.
Tit 3.3.
*Fap. 13.45;
18.6.
Cap. 3.16.
*Fap. 10.42;
17.31.
Rom. 14.10;
14.12.
1Cor.15.51,52
2 Tim. 4.1.
Iac. 5.9.
*Mt.24.13,14
Rom. 13.12.
Filip. 4.5.
Ev. 10.25.
Iac. 5.8.
2 Pet. 3.9,12
1 Ioan 2.18.
**Mt. 26.41.
Lc. 21.34.
Col. 4.2.
Cap.1.13;5.8.
*Col. 3.14.
Ev. 13.1.
**Pr. 10.12.
1 Cor. 13.7.
Iac. 5.20.
*Rom. 12.13
Ev. 13.2.
**2 Cor. 9.7.
Filip. 2.14.
Filim. 14.

*Rom. 12.6.
1 Cor. 4.7;
12.4.
Ef. 4.11.
**Mt. 24.45;
25.14,21.
Lc. 12.42.
1 Cor. 4.1,2.
Tit 1.7.
*Ier. 23.22.
**Rom.12.6-8
1 Cor. 3.10.
�Ef. 5.20.
Cap. 2.5.
��1Tim.6.16
Cap. 5.11.
Apoc. 1.6.

*1 Cor. 3.13.
Cap. 1.7.

*Fap. 5.41.
Iac. 1.2.
**Rom. 8.17
2 Cor. 1.7;
4.10.
Filip. 3.10.
Col. 1.24.
2 Tim. 2.12.
Cap. 5.1,10.
Apoc. 1.9.
�Cap. 1.5,6.
*Mt. 5.11.
2 Cor. 12.10.
Iac. 1.12.
Cap.2.19,20;
3.14.
**Cap. 2.12;
3.16.
*Cap. 2.20.
**1Tes. 4.11
1 Tim. 5.13.
*Fap. 5.41.

*Is. 10.12.
Ier. 25.29;
49.12.
Ezec. 9.6.
Mal. 3.5.
**Lc. 23.31.
�Lc.10.12,14

*Pr. 11.19.

*Ps. 31.5.
Lc. 23.46.
2 Tim. 1.12.
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3:21

4Viaţa pentru
gloria lui

Dumnezeu

a  Lit. �chivotul�  b Unele ms. �ne�   c Sau �angajamentul�, �mărturia�  d Unele
ms. omit �pentru noi�;  alte ms. �pentru voi�    e Unele ms. omit �ne�    f Unele
ms. ad. �al vieţii�    g Lit. �hulindu-vă�    h Unele ms. �în�    i Unele ms. �va
acoperi�   j Străini ca oaspeţi    k Unele ms. �murmure�    l Dar de har
m Arzător, al persecuţiei     n Revelarea    o Lit. �sărind de bucurie�   p Unele
ms. ad. �şi al puterii�; alte ms. ad. �şi al puterii Sale�    q Unele ms. ad. �din
partea lor hulit, dar din partea voastră glorificat�    r Ca supraveghetor    s Unele
ms. �pentru aceasta�    t Sau �nu cred�    u Unele ms. ad. �precum�
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Îi îndemna pe bătrânii* care
sunt între voi, eu, care sunt şi eu
bătrân şi martor** al patimilor lui
Hristos şi părtaş� al gloriei care
urmează să fie descoperită:
păstoriţi* turma lui Dumnezeu
care este  între voi, supraveghindb,
nu** constrânşi, ci de bunăvoie;
nu� pentru câştig ruşinos, ci cu
dragă inimă; nu ca domnind*
peste cei daţi** vouăc, ci fiind�
modele pentru turmă. Şi, când Se
va arăta Mai-marele* Păstor, veţi
primi cununa**, care� nu se veş-
tejeşted, a gloriei.

Tot astfel, voi, cei mai tineri,
fiţi supuşi faţă de bătrâni şi toţi*
încingeţi-vă cu smerenie unii faţă
de alţiie, pentru că �Dumnezeu**
stă împotriva celor mândri, dar
dă� har celor smeriţi�. Smeriţi-vă*
deci sub mâna puternică a lui
Dumnezeu, ca să vă înalţe, la timpul
potrivit, aruncând*  asupra Lui
toată îngrijorarea voastră, pentru
că El îngrijeşte de voi.

Fiţi* treji, vegheaţi! Pentru căf

vrăjmaşul** vostru, diavolul, dă
târcoale ca un leu care răcneşte,
căutând pe cine să înghităg.
Împotriviţi-vă* lui tari în credinţă,
ştiind** că aceleaşi suferinţe se
împlinesc şi în frăţietatea voastră
care este în lume. Iar Dumnezeul
oricărui har, care* v-ah chemat la
gloria Lui eternă în Hristos Isusi,
după ce veţi** suferi puţin timp,
El Însuşi văj va desăvârşi�, vă
va aşeza, vă va întări�� şi vă va
face neclintiţik:  Lui* fie gloria şil

puterea, în vecii vecilor! Amin.
Prin Silvan*, fratele credin-

cios vouăm, după cum socotesc,
am scris** pe scurt, îndemnând�
şi mărturisind că adevăratul har
al lui Dumnezeu este acesta, în
care staţin. Vă salută cea împreu-
nă-aleasă, care este în Babilon,  şi
Marcu*, fiul meu. Salutaţi-vă*
unii pe alţii cu un sărut al dra-
gostei. Pacea** fie cu voi toţi, care
sunteţi  în Hristos Isusi! Amino.
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*Filim. 9.
**Lc. 24.48.
Fap. 1.8,22;
5.32; 10.39.
�Rom.8.17,18
Apoc. 1.9.
*Ioan 21.
15-17.
Fap. 20.28.
**1Cor. 9.17
�1Tim. 3.3,8
Tit 1.7.
*Ezec. 34.4.
Mt. 20.25,26
1 Cor. 3.9.
2 Cor. 1.24.
**Ps. 33.12;
74.2.
�Filip. 3.17.
2 Tes. 3.9.
1 Tim. 4.12.
Tit 2.7.
*Ev. 13.20.
**1Cor. 9.25
2 Tim. 4.8.
Iac. 1.12.
�Cap. 1.4.
*Rom. 12.10
Ef. 5.21.
Filip. 2.3.
**Iac. 4.6.
�Is. 57.15;
66.2.
*Iac. 4.10.
*Ps. 37.5;
55.22.
Mt. 6.25.
Lc. 12.11,22.
Filip. 4.6.
Ev.13.5.
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*Lc.21.34,36
1 Tes. 5.6.
**Iov 1.7;
2.2.
Lc. 22.31.
Apoc. 12.12.
*Ef. 6.11,13.
Iac. 4.7.
**Fap. 14.22
1 Tes. 3.3.

*1 Cor. 1.9.
1 Tim. 6.12.
**2Cor. 4.17
Cap. 1.6.
�Ev. 13.21.
Iuda 24.
��2Tes.2.17;
3.3.
*Cap. 4.11.
Apoc. 1.6.

*2 Cor. 1.19.
**Ev. 13.22.
�Fap. 20.24.
1 Cor. 15.1.
2 Pet. 1.12.

*Fap.12.12,25

*Rom. 16.16
1 Cor. 16.20.
2 Cor. 13.12.
1 Tes. 5.26.
**Ef. 6.23.
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Îndemnuri

către
bătrâni şi

tineri

 a Unele ms. ad. �deci�    b Unele ms. omit  �supraveghind�    c Lit. �peste
posesiuni�; sau �cei care v-au căzut la sorţi�    d Nemuritoare    e  Unele ms.
�şi toţi, supuşi unul altuia, încingeţi-vă cu smerenie�    f Unele ms. omit  �Pentru
că�    g Sau  �să devoreze�    h  Unele ms. �ne-a�    i Unele ms. omit �Isus�
j  Unele ms. omit  �vă�     k Unele ms. au aceste verbe la imperativ; alte ms.
omit �şi vă va face neclintiţi �    l  Unele ms. omit �gloria şi�    m Unele ms.
omit aici �vouă�, punând pronumele la verb: �v-am scris�    n  Unele ms. au
acest verb la imperativ    o  Unele ms. omit �Amin�

5

Încheiere
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 Simon Petru, rob şi apostol
al lui Isus Hristos, către cei care
au primita o credinţă de* acelaşi
preţ, împreună cu noi, prin drepta-
tea Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos: Har* vouă şi
pace să vă fie înmulţite în cunoş-
tinţab lui Dumnezeu şi a lui Isus,
Domnul nostru!

După cum puterea Sa divină
ne-a dat toate cele privitoare la via-
ţă şi evlavie, prin* cunoştinţab

Celui care** ne-a chemat princ

glorie şi virtute, prin* care ne-a
datd promisiunile cele mai mari
şi preţioase, ca prin acestea să**
vă faceţi părtaşi naturii divine,
după ce aţi scăpate� de stricăciu-
nea care este în lume prin poftă.

Iar tocmai pentru aceasta,
dându-vă toată silinţa, adăugaţi la
credinţa voastră virtutea; iar
la virtute, cunoştinţa*; iar la cu-
noştinţă, înfrânarea; iar la înfrâ-
nare, răbdarea; iar la răbdare,
evlavia; iar la evlavie, dragostea
frăţească; iar* la dragoste
frăţească, iubirea: pentru că
acestea, existând şi prisosind în
voi, vă fac să nu fiţi nici leneşi,
nici* neroditori în ce priveşte
deplina cunoştinţăb a Domnului
nostru Isus Hristos; pentru că cel
care nu are acesteaf este* orb, cu
vederea scurtă, şi a uitat curăţi-
rea** de vechile lui păcate. De
aceea, cu atât mai mult, fraţilor,
străduiţi-vă să* întăriţi chemarea
voastră şi alegerea voastră,
pentru că, făcând acestea, nu
veţi** cădea niciodată; pentru că
astfel vi se va da din belşug

EPISTOLA  A  DOUA  A  LUI  PETRU
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*Rom. 1.12.
2 Cor. 4.13.
Ef. 4.5.
Tit 1.4.

*Dan.4.1;6.25
1 Pet. 1.2.
Iuda 2.

*Ioan 17.3.
**1Tes. 2.12;
4.7.
2 Tes.  2.14.
2 Tim. 1.9.
1 Pet. 2.9;
3.9.
*2 Cor. 7.1.
**2 Cor. 3.18
Ef. 4.24.
Ev. 12.10.
1 Ioan 3.2.
�Cap. 2.18;
2.20.
*Cap. 3.18.
1 Pet. 3.7.

*Gal. 6.10.
1 Tes. 3.12;
5.15.
1 Ioan 4.21.
*Ioan 15.2.
Tit 3.14.

*1 Ioan 2.9;
2.11.
**Ef.  5.26.
Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7.

*1 Ioan 3.19.
**Cap. 3.17.
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*Rom.15.14;
15.15.
Filip. 3.1.
Cap. 3.1.
1 Ioan  2.21.
Iuda 5.
**1 Pet.5.12.
Cap. 3.17.
*2 Cor.5.1,4.
*Deut. 4.21;
4.22; 31.14.
2 Tim. 4.6.
**Ioan 21.18;
21.19.

*1 Cor. 1.17;
2.1,5.
2 Cor. 2.17;
4.2.
**Mt. 17.1,2
Mc. 9.2.
Ioan 1.14.
1 Ioan 1.1;
4.14.
*Mt. 3.17;
17.5.
Mc. 1.11;
9.7.
Lc. 3.22;
9.35.

*Ex. 3.5.
Ios. 5.15.
Mt. 17.9.
*Ps. 119.105
Ioan 5.35.
**2Cor.4.4,6
Apoc. 2.28;
22.16.

*Rom. 12.6.

*2 Tim.3.16.
1 Pet. 1.11.
**2Sam.23.2
Lc. 1.70.
Fap. 1.16;
3.18.

Virtuţi
creştine

a Lit. �au dobândit prin sorţ�     b Cunoştinţă deplină    c Unele ms. ad.
�propria�    d Sau �ne-au fost date�     e Sau �aţi scăpat, fugind�    f Sau �cel cu
care nu sunt acestea�    g Unele ms. �nu voi neglija�; sau �mă voi îngriji�    h Lit.
�Fiul Meu cel Preaiubit�   i Sau �adus�    j Luceafărul (planeta Venus)    k Unele
ms. �oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu�; alte ms. �oameni sfinţi de la Dumnezeu�
sau �oameni sfinţi au vorbit de la Dumnezeu�; alte ms. �oameni de la Dumnezeu�
l Lit. �purtaţi de Duh�

1Salut
introductiv

Profeţie
despre Isus

intrarea în Împărăţia eternă a
Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos.

De aceea, mă voi* străduig să
vă amintesc întotdeauna aceste
lucruri, deşi** le ştiţi şi sunteţi
întăriţi în adevărul pe care îl aveţi.
Dar socotesc drept, cât* timp sunt
în acest cort, să vă trezesc prin
aducere-aminte, ştiind* că dez-
brăcarea de cortul meu este grab-
nică, după cum** mi-a arătat şi
Domnul nostru Isus Hristos; dar
mă voi strădui ca şi după plecarea
mea să puteţi oricând să vă adu-
ceţi aminte de aceste lucruri. Pen-
tru că v-am făcut cunoscut pute-
rea şi venirea Domnului nostru
Isus Hristos nu urmând basme* is-
cusit alcătuite, ci fiind** martori
oculari ai măreţiei Sale. Pentru
că El* a primit de la Dumnezeu
Tatăl onoare şi glorie, când un
astfel de glas I-a fost adresat prin
gloria minunată: �Acesta este Fiul
Meu Preaiubith, în care Eu Îmi
găsesc plăcerea�; şi noi am auzit
acest glas rostiti din cer, fiind îm-
preună cu El pe muntele* cel sfânt.
Şi noi avem mai tare cuvântul
profetic, la care bine faceţi că
luaţi aminte (ca la o* lumină stră-
lucind într-un loc întunecos), până
se va ivi ziua şi va răsări steauaj**
de dimineaţă în inimile voastre,
ştiind întâi aceasta, că nici* o
profeţie a Scripturii nu se interpre-
tează singură, pentru că* profeţia
n-a fost niciodată adusă prin vo-
inţa omului; ci** oameni sfinţi ai lui
Dumnezeuk au vorbit sub puterea
Duhuluil Sfânt.
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Dar au fost* şi falşi profeţi în
popor, după cum şi** între voi vor
fi falşi învăţători, care vor strecura
erezii distrugătoarea, tăgăduindu-L�
şi pe Stăpânul care�� i-a cum-
părat, aducând*� asupra lor
o grabnică pieire; şi mulţi vor
urma căile lor desfrânateb, prin
care calea adevărului va fi hulită.
Şi, prin* lăcomie, cu cuvinte bine
întocmitec, vor căuta câştig** de
la voi; pentru� ei, judecata din
vechime nu întârzied şi pieirea lor
nu dormitează. Pentru că, dacă
Dumnezeu nu* a cruţat îngeri ca-
re** au păcătuit, ci, aruncându-i�
în cea mai adâncă groapă de
întunerice, i-a predat ca să fie ţi-
nuţi în lanţurilef întunericului pen-
tru judecată, şi nu a cruţat lumea
veche, ci l-a păstrat pe Noe*, al
optuleag, un predicator** al drep-
tăţii, aducând� potop asupra unei
lumi de neevlavioşi; şi, după ce
a prefăcut în cenuşă cetăţile*
Sodomei şi Gomorei, le-a con-
damnat la pieire, dând** un
exemplu celor care ar trăi fără
evlavie; şi* l-a salvat pe dreptul
Lot, cel foarte întristat de purta-
rea destrăbălatăh a celor nele-
giuiţi (pentru că acel om drept,
locuind printre ei, prin vedere
şi auzire, îşi chinuia* zi după
zi sufletul drept, cu faptele lor
fără de lege); Domnul ştie* să-i
salveze din încercarei pe cei
evlavioşi şi să-i păstreze pe cei
nedrepţi pentru o zi a judecăţii,
ca să fie pedepsiţi; şi, mai ales,
pe* cei care umblă potrivit cărnii
în pofta necurăţiei şi dispreţuiesc
stăpânirea. Îndrăzneţi, încăpăţâ-
naţij, ei nu se cutremură hulind
gloriilek, pe când îngerii*, care sunt
mai mari în tărie şi putere, nu aduc

împotriva lor, înaintea Domnului,
o acuzaţie batjocoritoare. Dar
aceştia, ca* animale din fire, fără
raţiune, făcute să fie prinse şi omo-
râtel, hulind în cele ce nu cunosc,
vor pieri, de asemeneam, în strică-
ciunea lor, primind* răsplata ne-
dreptăţii; socotind plăcere** des-
fătarea în plină zin; pete şi înti-
năciuni, desfătându-se� în în-
şelăciunile lor, în timp ce se
ospătează�� cu voi; având ochii
plini de adulter şi care nu se
opresc de la păcat, ademenind
suflete nestatornice; având o ini-
mă deprinsă la lăcomieo, copii
ai blestemului. Părăsind calea
dreaptă, s-au* rătăcit, urmând ca-
lea lui Balaam al lui Bosor, care
a iubit răsplata nedreptăţii, dar a
fost mustrat pentru călcarea lui de
lege: o măgăriţă necuvântătoare,
vorbind cu glas omenesc, a oprit
nebunia profetului. Aceştia* sunt
fântâni fără apă şi norip duşi de
furtună, cărora le este păstrată
negura întunericuluiq. Pentru că,
rostind* cuvinte mari, umflate de
deşertăciune, ademenesc prin pof-
te ale cărnii, prin destrăbălări, pe
cei care tocmai** au scăpatr de
cei care umblă în rătăcire, pro-
miţându-le libertate*, în timp ce
ei înşişi sunt robi** ai stricăciu-
nii; pentru că oricine îi este rob
aceluia de care este învins.
Pentru că, dacă, după ce au scă-
pat de necurăţiile lumii, prin*
cunoştinţas Domnului şi Mân-
tuitoruluit Isus Hristos, încurcân-
du-se** din nou, sunt învinşi de
acestea, starea lor din urmă este
mai rea decât cea dintâi. Pentru că
ar fi fost mai* bine pentru ei să
nu fi cunoscutu calea dreptăţii, de-
cât, după ce au cunoscut-ou, să se

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

12

13

15

17

18

19

20

21

*Ier. 12.3.

*Filip. 3.19.
**Rom.13.13
�Iuda 12.
��1Cor.11.20;
11.21.

*Num.22.5,7;
22.21,23,28.
Iuda 11.

*Iuda 12,13.

*Iuda 16.
**Fap. 2.40.
Cap. 1.4.

*Gal. 5.13.
1 Pet. 2.16.
**Ioan  8.34.
Rom. 6.16.

*Cap. 1.2.
**Mt. 12.45.
Lc. 11.26.
Ev.  6.4-6;
10.26,27.

*Lc. 12.47;
12.48.
Ioan 9.41;
15.22.

a Sau �secte de pieire�    b Unele ms. �distrugătoare�    c Sau �false�    d Sau  �nu rămâne inactivă�    e Gr.
�tartaros�    f Unele ms. �în peşterile�    g Unul din opt    h Lit. �în destrăbălare�    i Unele ms. �ispite�
j Sau �îngâmfaţi�    k Lit. �glorii�, autorităţi angelice    l Sau �şi să piară�    m Unele ms. �în totul�    n Sau
�desfătarea trecătoare�    o Sau �la dorinţe carnale şi căutând să seducă�, �deprinsă la seducere�    p Unele
ms. �neguri�; alte ms. omit    q Unele ms. ad. �pentru totdeauna�    r Fugind    s Cunoştinţă deplină
t Unele ms. ad. �nostru�    u Cunoscut bine

*Deut. 13.1.
**Mt.  24.11.
Fap.  20.30.
1 Cor. 11.19.
1 Tim. 4.1.
2 Tim. 3.1-5.
1 Ioan  4.1.
Iuda 18.
�Iuda 4.
��1 Cor.6.20
Gal. 3.13.
Ef. 1.7.
Ev. 10.29.
1 Pet. 1.18.
Apoc. 5.9.
*�Filip. 3.19.
*Rom.16.18.
2 Cor. 2.17.
Cap. 1.16.
**2Cor.12.17;
12.18.
1 Tim. 6.5.
Tit 1.11.
�Deut. 32.35.
Iuda 4,15.
*Iov  4.18.
Iuda 6.
**Ioan  8.44.
1 Ioan  3.8.
�Lc. 8.31.
Apoc. 20.2,3.
*Gen.7.1,7,23
Ev. 11.7.
1 Pet. 3.20.
**1 Pet. 3.19
�Cap. 3.6.
*Gen. 19.24.
Deut. 29.23.
Iuda 7.
**Num.26.10
*Gen. 19.16.

*Ps. 119.139;
119.158.
Ezec. 9.4.

*Ps.  34.17;
34.19.
1 Cor. 10.13.

*Iuda 4,7,8,
10,16.

*Iuda  9.

2:21

2Falşi
învăţători
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2 PETRU

întoarcă de la porunca sfântă dată
lor. Dara li s-a întâmplat după
proverbul adevărat: �Câinele* s-a
întors la vărsătura lui, iar scroafa
spălată, la tăvălirea în noroi�.

Vă scriu deja, preaiubiţilor,
această a doua epistolă, în careb

trezesc* înţelegerea voastră cu-
rată, aducându-vă aminte, ca să
vă amintiţi cuvintele vorbite mai
înainte prin sfinţii profeţi şi*
porunca Domnului şi Mântuito-
rului, prin apostolii voştric; cu-
noscând* întâi aceasta, că în zi-
lele din urmăd vor veni batjocori-
tori cu batjocurăe, umblând** po-
trivit propriilor lor pofte şi spu-
nând: �Unde* este promisiunea
venirii Lui? Pentru că, de când
au adormit părinţii, toate rămân
aşa cum erauf de la începutul
creaţiei�. Pentru că ei îşi ascund
prin propria lor voie aceasta: că,
prin** Cuvântul lui Dumnezeu,
erau ceruri din vechime, şi pă-
mânt, avându-şi existenţa* din
apă şi îng apă, prin care* lumea
de atunci, înecată de apă, a pie-
rit. Dar cerurile şi pământul de
acum sunt păstrate prin Cuvântul
Săuh, pentru foc*, ţinute pentru o
zi a judecăţii şi a pieirii oame-
nilor neevlavioşi. Dar să nu vă
fie ascuns acest lucru, preaiu-
biţilor, că, înaintea Domnuluii, o
zi este ca o mie de ani şi* o mie
de ani, ca o zi. Domnul nu* întârzie
în ce priveşte promisiunea, cum
socotesc unii că este o întârziere, ci
este îndelung-răbdător** faţă de
voij, nevrând� ca vreunii să

piară, ci�� toţi să vină la pocăin-
ţă. Dar ziua Domnului va* veni ca
un hoţk; în ea cerurile** vor trece
cu vuiet mare şi elementelel, ar-
zând cu căldură, vor fi descom-
puse, şi pământul şi lucrările de
pem el vor fi arse în întregime.

Toate acestea decin urmând să
fie descompuse, ce fel de oameni
trebuie să fiţi voi, în purtare* sfân-
tă şi evlavie, aşteptând* şi grăbind
venirea zilei lui Dumnezeu, din
cauza căreia cerurile, fiind aprin-
se, vor** fi descompuse, şi elemen-
teleo, arzând cu căldură, se� vor
topi? Dar noi, potrivit promisiunii
Sale, aşteptăm ceruri* noi şi un
pământ nou, în care locuieşte
dreptatea. De aceea, preaiubiţilor,
aşteptând acestea, străduiţi-vă să*
fiţi găsiţi de El în pace, fără pată
şi fără vină. Şi consideraţi înde-
lunga-răbdare a Domnului nostru
mântuire; după cum v-a scris şi
preaiubitul nostru frate Pavel, po-
trivit înţelepciunii date lui, ca şi
în toate epistolele sale, vorbind*
în ele despre acestea, printre care
unele lucruri sunt greu de înţeles,
pe care cei neînvăţaţi şi nesta-
tornici le sucescp, ca şi pe celelalte
Scripturi, spre propria lor pieire.

Voi deci, preaiubiţilor, cunos-
când* dinainte aceste lucruri, pă-
ziţi-vă** ca nu cumva, fiind abătuţi
de rătăcirea celor nelegiuiţi, să
cădeţi din statornicia voastră, ci*
creşteţi în har şi în cunoştinţa
Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos. A Lui** fie gloria şi
acum şi în ziua eternităţii! Aminq.
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*Pr. 26.11.

*Cap. 1.13.

*Iuda 17.

*1 Tim. 4.1.
2 Tim. 3.1.
Iuda 18.
**Cap. 2.10.

*Is. 5.19.
Ier. 17.15.
Ezec. 12.22;
12.27.
Mt. 24.48.
Lc. 12.45.

*Gen. 1.6,9.
Ps. 24.2;
136.6.
**Ps. 33.6,7.
Ev. 11.3.
Col. 1.17.

*Gen. 7.11;
7.21-23.
Cap. 2.5.
*Mt. 25.41.
2 Tes. 1.8.

*Ps. 90.4.

*Hab. 2.3.
Ev. 10.37.
**Is. 30.18.
1 Pet. 3.20.
�Ezec. 18.23;
18.32;  33.11.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11
12

13

14

16

17

18

��Rom. 2.4.
1 Tim.
2.4.*Mt.24.43
Apoc. 16.15.
**Ps.102.26.
Is. 51.6.
Mt. 24.35.
Rom. 8.19.
Apoc. 20.11;
21.1.

*1 Pet. 1.15.
*1 Cor. 1.7.
Tit  2.13.
**Ps. 50.3.
Is. 34.4.
�Mica 1.4.

*Is. 65.17;
66.22.
Apoc. 21.1;
21.27.
*1 Cor. 1.8;
15.58.
Filip. 1.10.
1 Tes. 3.13;
5.23.

*Rom. 8.19.
1 Cor. 15.24.
1 Tes. 4.15.

*Mc. 13.23.
Cap. 1.12.
**Ef. 4.14.
Cap.1.10,11;
2.18.

*Ef. 4.15.
1 Pet. 2.2.
**2Tim.4.18
Apoc. 1.6.

a Unele ms. omit     b Amândouă     c Unele ms. �prin noi, apostolii�    d Unele ms. �la sfârşitul zilelor�
e Unele ms. omit �cu batjocură�    f  Sau �aşa�    g Sau �prin�    h Unele ms. �acelaşi Cuvânt�
i Sau �cu Domnul�    j Unele ms. �noi�    k Unele ms. ad. �noaptea�    l Ale naturii    m Lit. �din�    n Unele
ms. �astfel�    o Lit. nearticulat; absenţa articolului este poetică aici: �ceruri...elemente...�    p Sau �le
forţează sensul�    q Unele ms. omit �Amin�

2:22

3Zilele din
urmă

Îndemnuri
practice
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un Mijlocitori, pe Isus Hristos, Cel
drept; şi El este* ispăşire pentru
păcatele noastre; dar nu numai
pentru ale noastre, ci** şi pentru
ale lumii întregi.
Şi prin aceasta ştim că-L cu-

noaştemj, dacă ţinem poruncile
Lui. Cine* zice: �Îl cunosc!� şi
nu ţine  poruncile Lui este** un
mincinos şi adevărul nu este în
el; dar oricine* păzeştek Cuvân-
tul Său, în el** dragostea lui
Dumnezeu este cu adevărat îm-
plinită. Prin� aceasta cunoaştem
că suntem în El. Cine* zice că
rămâne în El este dator şi el
însuşi să umble** aşab cum a
umblat El.

Preaiubiţilorl, vă scriu nu* o
poruncă nouă, ci o poruncă veche,
pe care** aţi avut-o de la început.
Porunca cea veche este Cuvântul
pe care l-aţi auzitm. Din nou vă
scriu o poruncă* nouă, ceea ce
este adevărat în El şi în voi; pen-
tru că** întunericul se duce şi
lumina� cea adevărată deja stră-
luceşte. Cine* zice că este în lu-
mină şi îl urăşte pe fratele său,
este până acum în întuneric. Cine
îl iubeşte pe fratele său rămâne
în lumină şi în el* nu este prilej
de poticnire. Dar cine îl urăşte pe
fratele său este în întuneric şi
umblă* în întuneric şi nu ştie
unde merge, pentru că întunericul
i-a orbit ochii.

Vă scriu, copilaşilor, pentru că
păcatele* vă sunt iertate pentrun

Numele Lui.
Vă scriu, părinţilor, pentru că

L-aţi cunoscuto pe Cel care este
de la* început. Vă scriu, tinerilor,

 EPISTOLA  ÎNTÂI  A  LUI  IOAN

*Ioan 1.1.
**Ioan 1.14.
2 Pet. 1.16.
Cap. 4.14.
�Lc. 24.39.
Ioan 20.27.
*Ioan 1.4;
11.25; 14.6.
**Rom.16.26.
1 Tim. 3.16.
Cap. 3.5.
�Ioan 21.24.
Fap. 2.32.
��Cap. 5.20.
*�Ioan 1.1,2.
*Fap. 4.20.
**Ioan 17.21.
1 Cor. 1.9.
*Ioan 15.11;
16.24.
2 Ioan 12.

*Cap. 3.11.
**Ioan 1.9;
8.12; 9.5;
12.35,36.

*2 Cor. 6.14.
Cap. 2.4.

*1 Cor. 6.11.
Ef. 1.7.
Ev. 9.14.
1 Pet. 1.19.
Cap. 2.2.
Apoc. 1.5.

*1 Împ. 8.46.
2 Cr. 6.36.
Iov 9.2;15.14;
25.4. Pr. 20.9.
Ecl. 7.20.
Iac. 3.2.
**Cap. 2.4.
*Ps. 32.5.
Pr. 28.13.
**Ps. 5.12.

*Rom. 8.34.
1 Tim. 2.5.
Ev. 7.25; 9.24
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a Sau �vă aducem la cunoştinţă�    b Unele ms. omit    c Unele ms. �noastră�    d Unele ms. �promisiunea�
e Sau �deloc�    f Lit. �Dacă am zice�     g Sau �de tot păcatul�    h Sau �de toată nedreptatea�
i Apărător, Mângâietor (vezi Ioan 14)    j L-am cunoscut şi continuăm să-L cunoaştem    k Sau  �va
păzi�    l Unele ms. �Fraţilor�    m Unele ms. ad. �de la început�    n Lit. �prin�    o Aţi cunoscut şi
continuaţi să cunoaşteţi

Dragostea
frăţească

Vârste
spirituale

 Ce* era de la început, ce am
auzit, ce** am văzut cu ochii
noştri, ce am contemplat şi ce�
au pipăit mâinile noastre, cu
privire la Cuvântul vieţii (şi
viaţa* s-a arătat**; şi noi am
văzut, şi� mărturisim, şi�� vă
vestim viaţa eternă, care*� era la
Tatăl şi ni s-a arătat); ce* am
văzut şi am auzit vă vestima şib

vouă, ca şi voi să aveţi comuni-
une cu noi; şi comuniunea**
noastră este în adevăr cu Tatăl şi
cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi văb

scriem aceste lucruri, ca bucuria*
voastrăc să fie deplină.
Şi acesta este mesajuld* pe care

l-am auzit de la El şi pe care
vi-l vestim, că Dumnezeu** este
lumină şi în El nu este nicidecume

întuneric.
Dacă* zicemf că avem comu-

niune cu El şi umblăm în întu-
neric, minţim şi nu practicăm
adevărul.

Dar, dacă umblăm în lumină,
după cum El este în lumină, avem
comuniune unii cu alţii şi sân-
gele* lui Isus Hristosb, Fiul Său,
ne curăţeşte de orice păcatg.

Dacă* zicemf că nu avem pă-
cat, ne amăgim pe noi înşine şi**
adevărul nu este în noi.

Dacă* ne mărturisim păcatele,
El este credincios şi drept ca să
ne ierte păcatele şi să** ne cură-
ţească de orice nedreptateh.

Dacă zicemf că nu am păcă-
tuit, Îl facem mincinos, şi Cu-
vântul Lui nu este în noi.

Copilaşii mei, acestea vi le
scriu, ca să nu păcătuiţi; şi, dacă
cineva a păcătuit, avem* la Tatăl

1Cuvântul
vieţii

*Rom. 3.25.
2 Cor. 5.19.
Cap.1.7;4.10.
**Ioan 1.29;
4.42;
11.51,52.
Cap. 4.14.

*Cap. 1.6;
4.20.
**Cap. 1.8.

*Ioan 14.21;
14.23.
**Cap. 4.12.
�Cap. 4.13.

*Ioan 15.4,5.
**Mt. 11.29.
Ioan 13.15.
1 Pet. 2.21.

*2 Ioan 5.
**Cap. 3.11.
*Ioan 13.34;
15.12.
**Rom.13.12
Ef. 5.8.
1 Tes. 5.5,8.
�Ioan 1.9;
8.12.

*1 Cor. 13.2.
2 Pet. 1.9.
Cap. 3.14,15
*2 Pet. 1.10.

*Ioan 12.35.

*Lc. 24.47.
Fap. 4.12;
10.43; 13.38.
Cap. 1.7.
*Cap. 1.1.

Ţinerea
poruncilor
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Dumnezeu
este lumină
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pentru că l-aţi învinsa pe cel rău.
V-am scrisb, copilaşilorc, pentru
că L-aţi cunoscut pe Tatăl.

V-am scris, părinţilor, pentru
că L-aţi cunoscutd pe Cel care
este de la început.

V-am scris, tinerilor, pentru
că sunteţi* tari, şi Cuvântul lui
Dumnezeu rămâne în voi, şi l-aţi
învinsa pe cel rău.

Nu* iubiţi lumea, nici cele
din lume. Dacă** iubeşte cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este
în el. Pentru că tot ce este în
lume: pofta cărnii şi pofta ochilor*
şi trufia vieţii, nu sunt din Tatăl,
ci sunt din lume. Şi lumea* trece,
şi pofta ei, dar cine face voia
lui Dumnezeu rămâne pentru eter-
nitate.

Copilaşilorc*, este** ceasul
din urmă şi, după cum aţi auzit
că vine Antihriste�, chiar acum��
s-au ridicat mulţi antihrişti; de
aici*� cunoaştem că este ceasul
din urmă. Dintre* noi au ieşit, dar
nu erau dintre noi; pentru că,
dacă** ar fi fost dintre noi, ar
fi rămas cu noi; ci ca� să se
arate că nu toţi sunt dintre noi.
Dar voi* aveţi ungerea de la**
Cel Sfânt şi ştiţi� toate. V-am
scris nu pentru că nu ştiţi ade-
vărul, ci pentru că îl ştiţi şi
pentru că nici o minciună nu este
din adevăr. Cine* este mincinosul,
dacă nu cel care tăgăduieşte că
Isus este Hristosul? Acesta este
Antihristul: cel care tăgăduieşte
pe Tatăl şi pe Fiul. Oricinef* Îl
tăgăduieşte pe Fiul nu Îl are
nici pe Tatăl. Cine** Îl mărturi-
seşte pe Fiul Îl are şi pe Tatălg.
Cât despre voih, ce* aţi auzit de
la început să rămână în voi.

*Ef. 6.10.

*Rom. 12.2.
**Mt. 6.24.
Gal. 1.10.
Iac. 4.4.
*Ecl. 5.11.

*1 Cor. 7.31
Iac. 1.10;
4.14.
1 Pet. 1.24.

*Ioan 21.5.
**Ev. 1.2.
�2 Tes. 2.3.
2 Pet. 2.1.
Cap. 4.3.
��Mt.24.5,24
2 Ioan  7.
*�1 Tim. 4.1
2 Tim. 3.1.
*Deut. 13.13
Ps. 41.9.
Fap. 20.30.
**Mt. 24.22.
Ioan 6.37;
10.28,29.
2 Tim. 2.19.
�1Cor.11.19
*2 Cor. 1.21
Ev. 1.9.
**Mc. 1.24.
Fap. 3.14.
�Ioan10.4,5;
14.26; 16.13
*Cap. 4.3.
2 Ioan 7.

*Ioan 15.23.
2 Ioan 9.
**Ioan 14.7;
14.9,10.
Cap. 4.15.

*2 Ioan 6.
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**Ioan 14.23
Cap. 1.3.

*Ioan 17.3.
Cap. 1.2;
5.11.

*Cap. 3.7.
2 Ioan  7.
*Vers. 20.
**Ier. 31.33;
31.34.
Ev. 8.10,11.
�Ioan 14.26;
16.13.

*Cap. 3.2.
**Cap. 4.17.

*Fap. 14.22.
**Cap.3.7,10
*Ioan 1.12.
**Ioan15.18;
15.19; 16.3;
17.25.
*Is. 56.5.
Rom. 8.15.
Gal. 3.26;
4.6. Cap.5.1.
**Rom.8.18.
2 Cor. 4.17.
�Rom. 8.29.
1 Cor. 15.49.
Filip. 3.21.
Col. 3.4.
2 Pet. 1.4.
��Iov 19.26.
Ps. 16.11.
Mt. 5.8.
1 Cor. 13.12.
2 Cor. 5.7.
*Cap. 4.17.
*Rom. 4.15.
Cap. 5.17.
*Cap. 1.2.
**Is. 53.5,6;
53.11.
1 Tim. 1.15.
Ev. 1.3; 9.26
�2 Cor. 5.21.
Ev. 4.15;
9.14.
1 Pet. 2.24.
*Cap.2.4;4.8
3 Ioan 11.
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Dacă va rămâne în voi ce aţi
auzit de la început, veţi** rămâne
şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi*
aceasta este promisiunea pe care
El ne-a dat-oi: viaţa eternă. V-am
scris acestea despre* cei care vă
abat. Şi, cât despre voi, ungerea*
pe care aţi primit-o de la El
rămâne în voi şi nu aveţi** nevo-
ie să vă înveţe cineva; ci, după
cum aceeaşi ungerej vă� învaţă
despre toate, şi este adevărată
şi nu este o minciună şi, după
cum v-a învăţat ea, veţi rămânek

în El.
Şi acum, copilaşilorl, rămâneţi

în El, ca, dacăm* Se va arăta El,
noi să** avem îndrăzneală şi să
nu fim daţi de ruşine dinaintea
Lui la venirea Sa.

Dacă* ştiţi că El este drept,
să cunoaşteţin că oricine** prac-
tică dreptatea este născut din El.

Vedeţio ce dragoste ne-a dă-
ruit Tatăl: să* fim numiţi copii
ai lui Dumnezeu; şi suntemp.
De aceea** nu ne cunoaşte lumea,
pentru că nu L-a cunoscut pe
El. Preaiubiţilor, acum* suntem
copii ai lui Dumnezeu şi ce vom
fi nu s-a arătat încă**; qştim
că, dacă Se va arăta El, vom�
fi asemenea Lui, pentru că-L��
vom vedea cum este. Şi oricine*
are speranţa aceasta în Elr

se curăţeşte, după cum El este
curat.

Oricine practică păcatul prac-
tică şi nelegiuirea*; şi păcatul
este nelegiuire. Şi ştiţi că* El S-a
arătat ca să** înlăture păcatele
noastres; şi în El� nu este păcat.
Oricine rămâne în El nu păcă-
tuieşte; oricine* păcătuieşte nu
L-a văzut, nici nu L-a cunoscutt.

2:14

a Aţi învins şi continuaţi să învingeţi    b Unele ms. �Vă scriu�    c Nu în sensul unei adresări intime, ci al
vârstei    d Aţi cunoscut şi continuaţi să cunoaşteţi    e Unele ms. �Antihristul�    f Lit. �Oricine care�; valabil
în întreaga epistolă    g Unele ms. omit �Cine Îl mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl�    h Unele ms. ad.
�deci�    i Lit. �ne-a promis-o�    j Unele ms. �ungerea Lui�    k Unele ms. �rămâneţi�    l Unele ms. omit �veţi
rămâne în El. Şi acum, copilaşilor�    m Unele ms. �atunci când�    n Unele ms. ad. �şi�    o Lit. �Ştiţi�
p Unele ms. omit �şi suntem�    q Unele ms. ad. �dar�    r Cel care urmează să Se arate    s Unele ms. omit
�noastre�   t Şi continuă să nu-L vadă şi să nu-L cunoască

Antihriştii

Nu iubiţi
lumea

Copiii lui
Dumnezeu

(3)
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Copilaşilor, nimeni* să nu vă
amăgească! Cine** practică drep-
tatea este drept, după cum El
Însuşi este drept. Cine* practică
păcatul este de laa diavolul; pentru
că diavolul păcătuieşte de la
început. Pentru aceasta S-a arătat
Fiul lui Dumnezeu, ca** să nimi-
cească lucrările diavolului. Orici-
ne* este născut din Dumnezeu nu
practică păcatul, pentru că să-
mânţa** Lui rămâne în el; şi nu
poate păcătui, pentru că este năs-
cut din Dumnezeu. În aceasta sunt
arătaţi copiii lui Dumnezeu şi co-
piii diavolului. Oricine* nu prac-
tică dreptatea nu este din Dum-
nezeu, nici** cine nu-l iubeşte pe
fratele său. Pentru că acesta* este
mesajul pe care l-aţi auzit de la
început, să** ne iubim unii pe
alţii: nu după cum era Cain*, de la
cel rău, şi l-a ucis pe fratele său.
Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că
lucrările lui erau rele, iar ale fra-
telui său, drepte.

Nu vă miraţi, fraţilorb, dacă
vă* urăşte lumea. Noi* ştim că am
trecut din moarte la viaţă, pentru
că îi iubim pe fraţi. Cine** nu
îl iubeşte pe fratelec rămâne în
moarte. Oricine* îl urăşte pe fra-
tele său este un ucigaş; şi ştiţi că
nici un ucigaş** nu are viaţă eter-
nă rămânând în el.

Prin aceasta am cunoscutd*
dragostea, pentru că El Şi-a dat
viaţa pentru noi; şi noi suntem
datori să ne dăm viaţae pentru
fraţi. Dar cine* are bunurile lumiif

şi îl vede pe fratele său având ne-
voie şi îşi închide inima faţă de
el, cum rămâne** în el dragostea
lui Dumnezeu?

Copilaşilorg, să* nu iubim cu
cuvântul, nici cu limba, ci în faptă
şi în adevăr. Şih prin aceasta vom
cunoaştei că* suntem din adevăr

şi ne vom asigura inimile înaintea
Lui că, dacă* ne condamnă inima
noastră, Dumnezeu este mai mare
decât inima noastră şi cunoaşte
toate. Preaiubiţilor, dacă* inima
noastră nu ne condamnă, avem în-
drăzneală la Dumnezeu; şi orice*
cerem primim de la El, pentru
că ţinem poruncile Lui şi** practi-
căm cele plăcute înaintea Lui.
Şi* aceasta este porunca Lui:
să credem în Numele Fiului Său
Isus Hristos şi să** ne iubim unii
pe alţii, după cum� ne-a datj po-
runcă. Şi cine* ţine poruncile Lui
rămâne în El, şi El în el**. Şi�
prin aceasta cunoaştem că El
rămâne în noi, prin Duhul pe care
ni L-a dat.

Preaiubiţilor, nu* credeţi orice
duh, ci** încercaţi duhurile dacă
sunt din Dumnezeu; pentru că
mulţi� falşi profeţi au ieşitk în lume.
Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui
Dumnezeu: orice* duh care Îl măr-
turiseşte pe Isus Hristos venit în
carne este din Dumnezeu; şi orice*
duh care nu Îl mărturiseşte pe Isus
Hristos venit în carnel nu este din
Dumnezeu: şi acesta este duhul lui
Antihrist, despre care aţi auzit că
vine, şi acum** este deja în lume.
Voi* sunteţi din Dumnezeu, copi-
laşilor, şi mle-aţi învins, pentru că
Cel** care este în voi este mai mare
decât cel care este în lume. Ei* sunt
din lume; pentru aceasta vorbesc ei
ca din lume şi lumea** îi ascultă.
Noi suntem din Dumnezeu; cine*
Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă;
cine nu este din Dumnezeu nu ne
ascultă. Prin aceasta cunoaştem du-
hul** adevărului şi duhul rătăcirii.

Preaiubiţilor, să ne iubim unii
pe alţii, pentru că dragostea este
din Dumnezeu. Şi oricine iubeşte
este născut din Dumnezeu şi Îl cu-
noaşte pe Dumnezeu. Cine nu iu-
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*Cap. 2.26.
**Ezec.18.9.
Rom. 2.13.
Cap. 2.29.
*Mt. 13.38.
Ioan 8.44.
**Gen. 3.15.
Lc. 10.18.
Ioan 16.11.
Ev. 2.14.
*Cap. 5.18.
**1 Pet. 1.23.

*Cap. 2.29.
**Cap. 4.8.

*Cap. 1.5;
2.7.
**Ioan 13.34;
15.12.
Cap. 4.7,21.
2 Ioan 5.
*Gen. 4.5,8.
Ev. 11.4.
Iuda 11.

*Ioan 15.18;
15.19; 17.14.
2 Tim. 3.12.
*Cap. 2.10.
**Cap.2.9,11.
*Mt. 5.21,22.
Cap. 4.20.
**Gal. 5.21.
Apoc. 21.8.

*Ioan 3.16;
15.13.
Rom. 5.8.
Ef. 5.2,25.
Cap. 4.9,11.

*Deut. 15.7.
Lc. 3.11.
**Cap. 4.20.

*Ezec. 33.31.
Rom. 12.9.
Ef. 4.15.
Iac. 2.15,16.
1 Pet. 1.22.
*Ioan 18.37.
Cap. 1.8.

*1 Cor. 4.4.
*Iov 22.26.
Ev. 10.22.
Cap. 2.28;
4.17.
*Ps. 34.17;
145.18,19.
Pr. 15.29.
Ier. 29.12.
Mt.7.8;21.22
Mc. 11.24.
Ioan 14.13;
15.7; 16.23.
Iac. 5.16.
Cap. 5.14.
**Ioan 8.29;
9.31.
*Ioan 6.29;
17.3.
**Mt. 22.39.
Ef. 5.2.
1 Tes. 4.9.
1 Pet. 4.8.
�Cap.2.8,10.
*Ioan 14.23;
15.10.
**Ioan 17.23
�Rom. 8.9.

*Ier. 29.8.
Mt. 24.4.
**1Cor.14.29
1 Tes. 5.21.
Apoc. 2.2.
�Mt. 24.5,24
Fap. 20.30.
1 Tim. 4.1.
2 Pet. 2.1.
Cap. 2.18.
2 Ioan 7.
*1 Cor. 12.3.
Cap. 5.1.
*Cap. 2.22.
**2 Tes. 2.7.

*Cap. 5.4.
**Ioan12.31;
14.30; 16.11.
1 Cor. 2.12.
Ef. 2.2; 6.12.
*Ioan 3.31.
**Ioan15.19;
17.14.

*Ioan 8.47;
10.27.
1 Cor. 14.37.
2 Cor. 10.7.
**Is. 8.20.
Ioan 14.17.

a Lit. �din�   b Unele ms. �fraţii mei�   c Unele ms. omit �pe fratele�   d Am cunoscut şi continuăm să cunoaştem
e Lit. �vieţile�, �sufletele�    f Necesare vieţii    g Unele ms. �Copilaşii mei�    h Unele ms. omit �Şi�    i Unele
ms. �cunoaştem�    j Unele ms. �a dat�    k Au ieşit şi continuă să iasă    l Unele ms. omit �Hristos venit în
carne�; alte ms. �pe Isus Domnul venit în carne�; alte ms. omit �venit în carne�    m Duhurile

4:8

Copiii
diavolului

Iubirea
cu fapta

Dumnezeu
este dragoste

4  Falşii profeţi
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1 IOAN

beşte nu* L-a cunoscut pe Dum-
nezeu, pentru că Dumnezeu este
dragoste. În aceasta* a fost arătată
dragostea lui Dumnezeu faţă
de noi, că Dumnezeu L-a trimis în
lume pe singurula Său Fiu, ca**
noi să trăim prin El. În aceasta
este dragostea, nu* pentru că noi
L-am iubit pe Dumnezeu, ci pen-
tru că El ne-a iubit şi L-a trimis
pe Fiul Său ca ispăşire** pentru
păcatele noastre.

Preaiubiţilor, dacă* aşa ne-a
iubit Dumnezeu, suntem datori
să ne iubim şi noi unii pe alţii.
Pe* Dumnezeu nimeni nu L-a vă-
zut vreodată; dacă ne iubim unii
pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi
şi dragostea** Lui este împlinită
în noi. Prin aceasta cunoaştem*
că rămânem în El, şi El în noi,
pentru că ne-a dat din Duhul Lui.
Şi noi* am văzut şi mărturisim
că** Tatăl L-a trimis pe Fiul ca
Mântuitor al lumii.

Cine* va mărturisi că Isus este
Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu
rămâne în el, şi el în Dumnezeu.
Şi noi am cunoscut şi am crezut
dragostea pe care o are Dum-
nezeu faţă deb noi. Dumnezeu
este dragoste; şi cine rămâne în
dragoste rămâne în Dumnezeu, şi
Dumnezeuc în el. În aceasta s-a
împlinit dragostea cu noi, ca* să
avem îndrăzneală în ziua jude-
căţii, pentru că, aşa cum este
El, aşa suntem şi noi în lumea
aceasta. În dragoste nu este frică,
ci dragostea desăvârşită alungă
frica; pentru că* frica poartă cu
ea chinul şi cine se teme nu
este împlinit în dragoste. Noi Îld

iubim, pentru că El ne-a iubit
întâi.

Dacă* zice cineva: �Eu Îl iu-
besc pe Dumnezeu�, şi îl urăşte
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pe fratele său, este un mincinos;
pentru că cine nu îl iubeşte pe
fratele său, pe care l-a văzute, cum
poate să-L iubească pe Dumne-
zeu, pe care nu L-a văzutf? Şi
avem această poruncă* de la El,
că cine-L iubeşte pe Dumnezeu
să-l iubească şi pe fratele său.

Oricine crede* că Isus** este
Hristosul este născut� din Dum-
nezeu; şi�� oricine Îl iubeşte pe Cel
care a născut îl iubeşte şi pe cel
născut din El. Prin aceasta cu-
noaştem că-i iubim pe copiii lui
Dumnezeu, când Îl iubim pe Dum-
nezeu şi ţinem poruncile Lui.
Pentru că* aceasta este dragostea
luig Dumnezeu: să ţinemh porun-
cile Lui. Şi** poruncile Lui nu
sunt grelei, pentru că tot* ce estej

născut din Dumnezeu învinge lu-
mea; şi aceasta este victoria care
a învins lumea: credinţa noastră.
Cine este cel care învinge lumea,
dacă nu cel* care crede că Isus
este Fiul lui Dumnezeu?

El este Cel care a venit prin*
apă şi sânge, Isus Hristosk; nu
înl  apă numai, ci în apă şi sânge.
Şi Duhul* este Cel care mărtu-
riseşte, pentru că Duhul este
adevărul. Pentru că sunt trei care
mărturisescm: Duhul şi apa şi
sângele; şi cei trei sunt unan.
Dacă primim mărturia* oameni-
lor, mărturia lui Dumnezeu este
mai mare. Pentru că** aceasta
este mărturia lui Dumnezeu, pe
care a mărturisit-oo despre Fiul
Său. Cine* crede în Fiul lui
Dumnezeu are mărturia în sine
însuşi; cine nu-L crede pe Dum-
nezeu L-a** făcut mincinos,
pentru că  nu a crezut în mărturia
pe care a mărturisit-o Dumne-
zeu despre Fiul Său. Şi* aceasta
este mărturia: că Dumnezeu ne-a

a Unic de acest fel    b Lit. �în�    c Unele ms. ad. �rămâne�    d Unele ms. omit �Îl�    e L-a văzut şi
continuă să-l vadă    f Nu L-a văzut şi continuă să nu-L vadă    g Sau �de�    h Unele ms. �să împlinim�
i Apăsătoare, supărătoare    j A fost şi este    k Unele ms. �Isus Hristosul�    l În sensul de: �în puterea�
m Unele ms. târzii ad. �în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei sunt una; şi sunt trei care
mărturisesc pe pământ:�    n Cu aceeaşi mărturie, în acelaşi scop    o Unele ms. �că  El  a mărturisit�

4:9

Credinţa în
Fiul lui

Dumnezeu

*Mt. 22.37;
22.39.
Ioan 13.34;
15.12.
Cap. 3.23.

*Ioan 1.12.
**Cap.2.22;
2.23; 4.2.
�Ioan 1.13.
��Ioan 5.23

*Ioan 14.15;
14.21,23;
15.10.
2 Ioan 6.
**Mica 6.8.
Mt. 11.30.
*Ioan 16.33.
Cap. 3.9;
4.4.

*1Cor.15.57
Cap. 4.15.

 *Ioan 19.34

*Ioan 14.17;
15.26;16.13.
1 Tim. 3.16.

*Ioan 8.17;
8.18.
**Mt. 3.16;
3.17; 17.5.

*Rom. 8.16.
Gal. 4.6.
**Ioan 3.33;
5.38.

*Cap. 2.25.

(5)

*Cap. 2.4;
3.6.

*Ioan 3.16.
Rom. 5.8;
8.32.
Cap. 3.16.
**Cap. 5.11.

*Ioan 15.16.
Rom. 5.8,10.
Tit 3.4.
**Cap. 2.2.

*Mt. 18.33.
Ioan 15.12;
15.13.

*Ioan 1.18.
1 Tim. 6.16.
**Cap. 2.5.

*Ioan 14.20.
Cap. 3.24.

*Ioan 1.14.
Cap. 1.1,2.
**Ioan 3.17.

*Rom. 10.9.
Cap. 5.1,5.

*Iac. 2.13.
Cap. 2.28;
3.19,21.

*Cap. 3.3.

*Cap. 2.4;
3.17.
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dat viaţă eternă şi** această viaţă
este în Fiul Său. Cine* Îl are pe
Fiul are viaţa; cine nu Îl are pe
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.

V-am scris acestea* vouăa,
ca** să ştiţi că aveţi viaţă eternă,
vouă, care credeţib în Numele
Fiului lui Dumnezeu.
Şi aceasta este îndrăzneala pe

care o avem la El, că, dacă*
cerem ceva după voia Lui, ne
ascultă. Şi, dacă ştim că ne ascultă
orice cerem, ştim că avem lucru-
rilec pe care le-am cerut de la El.

Dacă îl vede cineva pe fratele
său făptuindd un păcat care nu
este spre moarte, să ceară, iar El
îi* va da viaţă, pentru cei care nu
păcătuiesc spre moarte. Este** un

**Ioan 1.4.
Cap. 4.9.
*Ioan 3.36;
5.24.

*Ioan 20.31.
**Cap. 1.1,2.

*Cap. 3.22.

*Iov 42.8.
Iac. 5.14,15.
**Mt. 12.31;
12.32.
Mc. 3.29.
Lc. 12.10.
Ev. 6.4,6;
10.26.
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păcat spre moarte: despre acela
nu� spun să se roage. Orice* ne-
dreptate este păcat; şi este un
păcat care nu este spre moarte.
Ştim că oricine* a fost  născut din
Dumnezeu nu păcătuieşte, ci acela
care a fost născut din Dumnezeu
se** păzeşte el însuşi, şi cel rău
nu-l atinge. Ştim că suntem din
Dumnezeu şi lumea întreagă* zace
în cel rău. Şi ştim că Fiul lui
Dumnezeu a venit şi ne-a* dat
priceperee, ca să** Îl cunoaştem
pe Cel adevărat; şi noi suntem în
Cel adevărat, în Fiul Său, Isus
Hristos. El� este adevăratul Dum-
nezeu şi�� viaţă eternăf.

Copilaşilor, păziţi-vă* de
idoli! Aming.
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�Ier. 7.16;
14.11.
 Ioan 17.9.
*Cap. 3.4.

*1 Pet. 1.23.
Cap. 3.9.
**Iac. 1.27.

*Gal. 1.4.

*Lc. 24.45.
**Ioan 17.3.
�Is. 9.6;
44.6; 54.5.
Ioan 20.28.
Fap. 20.28.
Rom. 9.5.
1 Tim. 3.16.
Tit 2.13.
Ev. 1.8.
��Vers.11-13
*1 Cor.10.14

5:21

Puterea
rugăciunii

a Unele ms. ad. �care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu�    b Unele ms. �vouă, ca să ştiţi că aveţi viaţă
eternă şi ca să credeţi�    c Lit. �lucrurile cerute�    d  Lit. �păcătuind�    e Sau �o inteligenţă�    f Unele ms.
�viaţa eternă�; alte ms. �viaţa cea eternă�    g Unele ms. omit �Amin�
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MARCU

Bătrânul, către aleasa doamnă
şi către copiii ei, pe* care îi iubesc
în adevăr, şi nu numai eu, ci şi
toţi cei care cunosc adevărul**,
pentru adevărul care rămâne în
noi şi va fi cu noi pentru tot-
deauna: Har fie* cu voia, îndu-
rare, pace de la Dumnezeu Tatăl
şi de la Domnulb Isus Hristos,
Fiul Tatălui, în adevăr şi în dra-
goste!

M-am bucurat foarte mult că
i-am găsit pe unii din copiii tăi
umblând* în adevăr, după cum
am primit poruncă de la Tatăl.
Şi acum, te rog, doamnă, nu* ca şi
cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci
aceea pe care am avut-o de la
început: să** ne iubim unii pe
alţii. Şi aceasta este* dragostea:
să umblăm potrivit poruncilor
Lui. Aceasta este porunca, după
cum** aţi auzit de la început, ca
să umblaţi în ea.

Pentru că mulţi* înşelători au
ieşitc în lume, cei care nu-L mărtu-
risesc pe Isus Hristos venind în
carne � acesta** este înşelătorul şi
antihristul. Luaţi seama* la voi
înşivă, ca să** nu pierdem ce am
lucrat, ci să primimd răsplată
deplină. Oricinee* merge înaintef

şi nu rămâne în învăţătura lui
Hristos, nu-L are pe Dumnezeu.
Cine rămâne în învăţătura lui
Hristosg, acela Îl are şi pe Tatăl şi
pe Fiul. Dacă vine cineva la voi
şi nu aduce învăţătura aceasta,
nu-l primiţi în casă şi nu-l*
salutaţih. Pentru că cine-l salutăi

se face părtaş cu  lucrările lui rele.
Având multe* să vă scriu,

n-am vrut s-o fac cu hârtie şi cer-
neală; cij sper să vink la voi şi să
vă vorbesc gură către gură, pentru
ca** bucuria noastrăl să fie deplină.

Copiii surorii* tale alese te
salută. Aminm.

EPISTOLA  A  DOUA  A  LUI  IOAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a  Unele ms. �cu noi�    b  Multe ms. omit    c  Unele ms. �au intrat�    d Unele ms. �să nu pierdeţi ce aţi lucrat,
ci să primiţi�; alte ms. �să nu pierdeţi ce am lucrat, ci să primiţi�    e Lit. �Oricine care�    f Unele ms.
�încalcă legea�, nu rămâne în ceea ce era de la început    g Unele ms. omit �lui Hristos�    h Lit. �nu-i ziceţi:
«Salut!»�    i Lit. �cine-i zice: «Salut!»�    j Unele ms. �pentru că�    k Unele ms. �să ajung�    l Unele ms.
�voastră�    m Unele ms. omit �Amin�

Falşii
învăţători

*1 Ioan 4.1-3
**1Ioan 2.22
*Mc. 13.9.
**Gal. 3.4.
Ev. 10.32,35

*1 Ioan 2.23.

*Rom.16.17.
1 Cor. 5.11;
16.22.
Gal. 1.8,9.
2 Tim. 3.5.
Tit 3.10.

*3 Ioan 13.
**Ioan 17.13
1 Ioan 1.4.

*1 Pet. 5.13.
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*1 Ioan 3.18.
3 Ioan 1.
**Ioan 8.32.
Gal. 2.5,14;
3.1; 5.7.
Col. 1.5.
2 Tes. 2.13.
1 Tim. 2.4.
Ev. 10.26.

*1 Tim. 1.2.

*3 Ioan 3.

*1 Ioan 2.7;
2.8; 3.11.
**Ioan 13.34;
15.12.
Ef. 5.2.
1 Pet. 4.8.
1 Ioan 3.23.
*Ioan 14.15;
14.21; 15.10.
1 Ioan 2.5;
5.3.
**1 Ioan 2.24
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Bătrânul, către preaiubitul Gaiu,
pe* care-l iubesc în adevăr.

Preaiubitule, doresc ca îna

toate să-ţi meargă bine şi să fii
sănătos, după cum sufletului tău
îi merge bine. Pentru că m-am bu-
curat foarte mult, când au venit
fraţi şi au mărturisit despre ade-
vărul tăub, după cum tu umbli* în
adevăr. Nu am bucurie mai mare
decât aceastac, ca să aud despre
copiii* mei că umblă în adevăr.
Preaiubitule, tu lucrezi cu credin-
cioşie în tot ce faci faţă de fraţi
şi la fel faţă de ceid străini (care au
mărturisit despre dragostea ta îna-
intea adunării), de a căror călăto-
rie bine vei face să îngrijeşti în-
tr-un mod vrednic de Dumnezeu;
fiindcă pentru Numele Săue au
plecat, neluând nimic* de la cei
dintref naţiuni. Noi deci suntem
datori să-i primim pe unii ca aceş-
tia, ca să fim împreună-lucrători
cu adevărul.

Am scris cevae adunării; dar
Diotref, căruia îi place să aibă
întâietatea între ei, nu ne primeşte.
Pentru aceasta, dacă voi veni, voi
aminti lucrările lui pe care le face,
defăimându-ne cu vorbe rele; şi,
nemulţumit cu acestea, nici el nu-i
primeşte pe fraţi şi, pe cei care
vor să-i primească, îi împiedică
şi îi dă afară din adunare.

Preaiubitule, nu* imita răul, ci
binele. Cine** face bine este din
Dumnezeu. gCine face rău nu L-a
văzut pe Dumnezeu.

Lui* Dimitrie i s-a dat mărtu-
rie din partea tuturor şi a adevă-
rului însuşi; şi noi, de asemenea,
mărturisim şi** ştiih că mărturia
noastră este adevărată.

Aveam* multe să-ţi scriui, dar
nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi
condei; ci sper să te văd în cu-
rând, şi vom vorbi gură către
gură. Pace ţie! Prietenii te salută.
Salută-i pe prietenii noştri pe nume.

EPISTOLA  A  TREIA  A  LUI  IOAN

*2 Ioan 1.

*2 Ioan 4.

*1 Cor. 4.15.
Filim. 10.

*1 Cor. 9.12;
9.15.
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*Ps. 37.27.
Is. 1.16,17.
1 Pet. 3.11.
**1 Ioan
2.29; 3.6,9.

*1 Tim.3.7.
**Ioan 21.24

*2 Ioan 12.
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a  Sau �mai presus de�    b Despre statornicia ta în adevăr    c Lit. �acestea�    d Unele ms. �şi faţă  de�
e Unele ms. omit    f Unele ms. omit �cei dintre�    g Unele ms. ad. �Dar�    h Unele ms. �ştiţi�    i Unele ms.
�să scriu�

Dimitrie

Diotref
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Iuda, rob al lui Isus Hristos şi
frate* al lui Iacov, către cei**
chemaţi, preaiubiţia în Dumnezeu
Tatăl şi păstraţi� în Isus Hristos:
Îndurare vouă şi pace* şi dragoste
să vă fie înmulţite!

Preaiubiţilor, dându-mi toată
silinţa să vă scriu despre mân-
tuirea* noastrăb comună, am fost
nevoit să vă scriu, îndemnându-vă
să** luptaţic pentru credinţa dată
sfinţilor odată pentru totdeaunad.
Pentru că* s-au strecurat anumiţi
oameni, care de mult sunt
scrişi**, dinainte, pentru această
judecatăe, neevlavioşi, schim-
bând� harul�� Dumnezeului
nostru în destrăbălare şi tăgă-
duindu-L*� pe singurul nostru Stă-
pânf şi Domn, Isus Hristosg.

Aş vrea dar să vă amintesc,
vouăb, care aţi cunoscut toateh

odată pentru totdeaunad, că Dom-
nul*, după ce a salvati pe popor
din ţara Egiptului, apoi i-a**
omorât pe cei care� nu au crezut.
Şi pe* îngerii care nu şi-au**
păstrat starea iniţială, ci şi-au
părăsit locuinţa, îi ţine în lanţuri
eterne, sub întuneric, pentru jude-
cata zilei celei mari; după cum
Sodoma* şi Gomora şi cetăţile
din jurul lor, dedându-se curviei,
la fel ca ei, şi umblând după altă
carne, sunt puse înainte ca un
exemplu, suferind chinulj unui
foc etern. Totuşi*, şi aceşti visă-
tori întinează în acelaşi fel car-
nea şi dispreţuiesc** stăpânirea
şi hulesc gloriile. Dar arhanghelul
Mihail*,  când, împotrivindu-se
diavolului, a discutat cu el despre
trupul lui Moise, n-a îndrăznit**

*Lc. 6.16.
Fap. 1.13.
**Rom. 1.7.
�Ioan 17.11;
17.12,15.
1 Pet. 1.5.
*1 Pet. 1.2.
2 Pet. 1.2.

*Tit 1.4.
**Filip. 1.27
1 Tim. 1.18;
6.12.
2 Tim. 1.13;
4.7.

*Gal. 2.4.
2 Pet. 2.1.
**Rom.9.21;
9.22.
1 Pet. 2.8.
�2 Pet. 2.10.
��Tit 2.11.
Ev. 12.15.
*�Tit 1.16.
1 Ioan 2.22.

*1 Cor. 10.9.
**Num.14.29;
14.37; 26.64
Ps. 106.26.
Ev. 3.17,19.
�Ioan 8.45.

*2 Pet. 2.4.
**Apoc.20.10

*Gen. 19.24.
Deut. 29.23.
2 Pet. 2.6.

*2 Pet. 2.10.
**Ex. 22.28.

*Dan. 10.13;
12.1.
Apoc. 12.7.
**2 Pet. 2.11

�Zah. 3.2.

*2 Pet.2.12.

*Gen. 4.5.
1 Ioan 3.12.
**Num.22.7;
22.21.
2 Pet. 2.15.
�Num. 16.1.

*2 Pet. 2.13.
**1Cor.11.21
�Pr. 25.14.
2 Pet. 2.17.
��Ef. 4.14.
*�Mt. 15.13.

*Is. 57.20.
**Filip. 3.19.
�2 Pet. 2.17.

*Gen. 5.18.
**Deut. 33.2.
Dan. 7.10.
Zah. 14.5.
Mt. 25.31.
2 Tes. 1.7.
Apoc. 1.7.
*1 Sam. 2.3.
Ps. 31.18;
94.4.
Mal. 3.13.

*2 Pet. 2.18.
**Pr. 28.21.
Iac. 2.1,9.

*2 Pet. 3.2.
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să aducă împotrivă o învinuire
de hulă, ci a spus: �Domnul� să
te mustre!� Dar aceştia* hulesc
tot ce nu cunosc; iar în tot ce în-
ţeleg din fire, ca animalele fără
raţiune, în aceste lucruri se stricăk.
Vai de ei! pentru că au mers pe
calea lui* Cain şi s-au dedat**
rătăcirii lui Balaam, pentru răs-
plată, şi au pierit în răzvrătirea�
lui Core! Aceştia sunt* stânci as-
cunsel la mesele** voastre de dra-
goste, ospătând împreună fără
teamă, păstorindu-se pe ei înşişi:
nori� fără apă, purtaţi�� de vân-
turim; pomi tomnatici fără rod,
de două ori morţi, dezrădăci-
naţi*�; valuri* înfuriate ale mării,
spumegându-şi** ruşinile lor, stele
rătăcitoare cărora� le este păs-
trată negura întunericului pentru
eternitate. Şi Enoh, al* şaptelea
de la Adam, a profeţit şi el cu
privire la aceştia, spunând: �Iată,
a venit** Domnul cu zecile de
mii de sfinţi ai Săi, ca să facă
judecată împotriva tuturor şi să-i
dovedească vinovaţi pe toţi
cei neevlavioşi dintre ei de toate
lucrările* lor de neevlavie, pe
care le-au făcut fără evlavie,
şi de toate cuvintele aspre, pe
care păcătoşii neevlavioşi le-au
vorbit împotriva Lui�. Aceştia
sunt cârtitori, nemulţumiţin, um-
blând după poftele lor; şi gura*
lor vorbeşte cuvinte umflate,
admirând** persoaneo pentru
câştig. Dar* voi, preaiubiţilor,
aminti-ţi-vă cuvintele rostite mai
înainte de apostolii Domnului
nostru Isus Hristos, cump vă
spuneau că, la sfârşitul timpu-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

EPISTOLA  LUI  IUDA

a Unele ms. �sfinţiţi�     b Unele ms. omit    c Sau �să luptaţi cu toată tăria�    d Unele ms. omit �pentru
totdeauna�    e Sau �sentinţă�, motiv al condamnării    f Unele ms. ad. �Dumnezeu�    g Sau �pe singurul
Stăpân şi Domn al nostru, Isus Hristos�    h Unele ms. �aţi cunoscut aceasta�; alte ms. �aţi cunoscut toate
lucrurile�    i Un singur ms. ad. �odată� şi omite �odată pentru totdeauna�    j Chinul judecăţii    k Sau �se
distrug�, �pier�    l În mare    m Unele ms. ad. �încoace şi încolo�    n Nemulţumiţi cu soarta lor    o Lit.
�înfăţişări�     p Lit. �că�
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luia, vor* fi batjocoritori, um-
blând după poftele lor neevla-
vioase. Aceştia sunt cei care*
seb despart, oameni naturalic**,
neavând Duh. Dar voi, preaiubi-
ţilor, zidindu-vă* pe credinţa
voastră preasfântă, rugându-vă**
prin Duhul Sfântd, păstraţi-vă în
dragostea lui Dumnezeu, aştep-
tând* îndurarea Domnului nostru
Isus Hristos pentru viaţă eternă.
Şi de unii aveţi milă, făcând o
deosebire; iar pe alţii salvaţi-i*

*1 Tim. 4.1.
2 Tim. 3.2; 4.3
2 Pet. 2.1,2;
3.3.
*Pr. 18.1.
Ezec. 14.7.
Osea 4.14; 9.10
Ev. 10.25.
**1 Cor. 2.14
Iac. 3.15.
*Col. 2.7.
1 Tim. 1.4.
**Rom. 8.26.
Ef. 6.18.
*Tit 2.13.
2 Pet. 3.12.

*Rom. 11.14
1 Tim. 4.16.

cu teamă, smulgându-i** din foce,
urând chiar cămaşa� pătată de
carne.

Iar* Aceluia care poate să**
vă păzească fără poticnire şi să
vă aşeze înaintea gloriei Sale
fără vină, cu mare bucurie, sin-
gurului* Dumnezeuf, Mântuitor
al nostru prin Isus Hristos, Dom-
nul nostrug, fie glorieh, măreţie,
putere şi autoritate, mai înainte
de orice veaci, şi acum şi în toate
veacurile! Amin.
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**Amos 4.11
Zah. 3.2.
1 Cor. 3.15.
�Zah. 3.4,5.
Apoc. 3.4.
*Rom. 16.25
Ef. 3.20.
**Col. 1.22.

*Rom. 16.27
1 Tim. 1.17;
2.3.
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a Unele ms. �în timpul din urmă�    b Unele ms. �ei înşişi�    c Sau �sufleteşti�, �fireşti�   d Lit. �în Duh
Sfânt�    e Unele ms. �Şi pe unii, care se împotrivesc cu vorba, corectaţi-i; şi pe unii salvaţi-i, smulgându-i
din foc; şi de unii fie-vă milă cu teamă�; alte ms. �Şi de unii, care se  îndoiesc, fie-vă milă; şi pe unii
salvaţi-i, smulgându-i din foc; şi de unii fie-vă milă cu teamă�; alte ms. �Şi pe unii, care se împotrivesc cu
vorba, corectaţi-i; şi pe unii salvaţi-i, smulgându-i din foc cu teamă�    f Unele ms. ad. �înţelept�    g Unele
ms. omit �prin Isus Hristos, Domnul nostru�    h Unele ms. ad. �şi�    i Unele ms. omit �mai înainte de orice
veac�
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Descoperireaa lui Isus Hristos,
pe care* I-a dat-o Dumnezeu, ca
să le arate robilor Săi ce** trebuie
să aibă loc în curând; şi a făcut-o�
cunoscutb, trimiţând-o prin înge-
rul Său robului Său Ioan, care* a
dat mărturie despre Cuvântul lui
Dumnezeu şi despre mărturia lui
Isus Hristos, toate** lucrurile pe
care le-a văzut. Ferice* de cine
citeşte şi de cei care aud cuvintele
profeţiei şi păzesc cele scrise în ea,
pentru că timpul** este aproape.

Ioan, către cele şapte adunări
care sunt în Asia: Har vouă şi pace
de la Cel* care este şi care era**
şi care vine şi� de la cele şapte
Duhuri care sunt înaintea tronului
Său şi de la Isus Hristos, Marto-
rul*  credincios, Întâiul**  născut
din morţic şi Mai-Marele� împă-
raţilor pământului. A Aceluia care
ne iubeşte�� şi ne-a spălatd*� de
păcatele noastre în sângele Său
şi ne-a făcut* o împărăţie, preoţi
pentru Dumnezeul şi Tatăl Său: a
Lui** fie gloria şi puterea în vecii
vecilor! Amin.

Iată, El vine* cu norii şi ori-
ce ochi Îl va vedea şi cei** care
L-au străpuns; şi toate seminţiile
pământului se vor jeli din cauza
Lui! Da, amin.

�Eu* sunt Alfa şi Omegae�,
spune Domnul Dumnezeu, Cel
care** este şi care era şi care vine,
Cel Atotputernic.

Eu, Ioan, fratele vostru şi
împreună-părtaş* la necazul şif

împărăţia** şi răbdarea îng Isush,
eram în insula numită Patmos,
pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi

pentru mărturia lui Isusi. Eram în
Duh* în ziua** Domnului şi am
auzit înapoia mea un glas� puter-
nic ca de trâmbiţă, spunând: �jCe
vezi, scrie într-o carte şi trimite
celor şapte adunărik: la Efes, şi la
Smirna, şi la Pergam, şi la Tiati-
ra, şi la Sardes, şi la Filadelfia şi
la Laodiceea�.
Şi m-am întors să văd glasul

care îmi vorbea; şi, întorcân-
du-mă, am văzut* şapte sfeşnice de
aur şi*, în mijlocul celor şaptel

sfeşnice, pe Cineva asemenea
unui Fium** al Omului, îmbrăcat�
cu o mantie care-I ajungea până
la picioare şi încins�� la piept cu
un brâu de aur: capul şi părul* Lui
erau albe ca lâna albă, ca zăpa-
da; şi ochii** Lui, ca o flacără de
foc; şi picioarele* Lui, ca arama
strălucitoare, ca arzând într-un
cuptor; şi glasul** Lui, ca un vuiet
de ape multe; şi în* mâna dreaptă
avea şapte stele; şi din** gura Lui
ieşea o sabie ascuţită cu două tă-
işuri; şi� înfăţişarea Lui era ca soa-
rele care străluceşte în puterea lui.
Şi, când L-am văzut*, am căzut

la picioarele Lui ca mort; şi El
Şi-a pus** mâna dreaptă peste
mine, spunând: �Nu te teme! Eu�
sunt Cel dintâi, şi Cel din urmă,
şi Cel* viu; şi am fost mort şi iată,
sunt viu** în vecii vecilor; şi am�
cheile morţii şi ale Locuinţei
morţilorn. Scrie deci ce ai văzut şi
cele* ce sunt şi ceea ce** va fi
după acestea. Taina celor şapte
stele pe care le-ai văzut în mâna
Mea dreaptă şi  celeo şapte sfeş-
nice de aur: cele şapte stele sunt
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*Ioan 3.32;
8.26; 12.49.
**Cap. 4.1.
�Cap. 22.16.
*1 Cor. 1.6.
Cap. 6.9;
12.17.
**1 Ioan 1.1

*Lc. 11.28.
Cap. 22.7.
**Rom.13.11
Iac. 5.8.
1 Pet. 4.7.
Cap. 22.10.

*Ex. 3.14.
**Ioan 1.1.
�Zah. 3.9;
4.10.

*Ioan 8.14.
1 Tim. 6.13.
**1Cor.15.20
Col. 1.18.
�Ef. 1.20.
Cap. 17.14.
��Ioan13.34;
15.9.
Gal. 2.20.
*�Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7.
*1 Pet. 2.5,9
Cap. 5.10;
20.6.
**1Tim. 6.16
Ev. 13.21.
1 Pet. 4.11;
5.11.
*Dan. 7.13.
Mt. 24.30;
26.64.
Fap. 1.11.
**Zah.12.10.
Ioan 19.37.
*Is. 41.4;
44.6; 48.12.
Cap. 2.8;
21.6; 22.13.
**Cap. 4.8;
11.17; 16.5.

*Filip. 1.7;
4.14.
**Rom. 8.17
2 Tim. 2.12.

a Gr. �apokalipsis�; sau �Revelaţia�    b Prin semne    c Unele ms. �dintre cei
morţi�    d Unele ms. �ne-a eliberat�    e Unele ms ad. �Începutul şi Sfârşitul�
f Unele ms. ad. �la�    g Unele ms. �lui�    h Unele ms. �Hristos Isus�; alte ms.
�Hristos�    i Unele ms. ad. �Hristos�    j Unele ms. ad. �Eu sunt Alfa şi Omega, Cel
dintâi şi Cel din urmă; şi�    k Unele ms. �adunărilor care sunt în Asia�
l Unele ms. omit �celor şapte�    m Sau �Fiului�    n Gr. �hades�    o Sau �a celor�
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*Fap. 10.10
2 Cor. 12.2.
Cap. 4.2;
17.3; 21.10.
**Ioan 20.26
Fap. 20.7.
1 Cor. 16.2.
�Cap. 4.1;
10.8.

*Ex. 25.37.
Zah. 4.2.

*Cap. 2.1.
**Ezec. 1.26
Dan. 7.13;
10.16.
Cap. 14.14.
�Dan. 10.5.
��Cap. 15.6.
*Dan. 7.9.
**Dan. 10.6.
Cap. 2.18;
19.12.

*Ezec. 1.7.
**Ezec. 43.2
Cap. 14.2;
19.6.
*Cap. 2.1;
3.1.
**Is. 49.2.
Ef. 6.17.
Ev. 4.12.
Cap.2.12,16;
19.15,21.
�Fap. 26.13.
Cap. 10.1.
*Ezec. 1.28.
**Dan. 8.18;
10.10.
�Vers. 8.

*Rom. 6.9.
**Cap. 4.9.
�Ps. 68.20.
Cap. 20.1.
*Cap. 2.1.
**Cap. 4.1.
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Isus Hristos

Viziunea
lui Ioan în

Patmos
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*Cap. 20.14;
21.8.

*Cap. 1.16.

*Vers. 9.

*Num.24.14;
25.1; 31.16.
2 Pet. 2.15.
Iuda 11.
**Fap. 15.29
1 Cor.8.9,10;
10.19,20.
�1 Cor. 6.13.

*Is. 11.4.
2 Tes. 2.8.
Cap. 1.16;
19.15,21.
*Cap. 3.12;
19.12.

*Cap. 1.14;
1.15.

*1Împ.16.31;
21.25.
2 Împ. 9.7.
**Ex. 34.15.
Fap. 15.20.

*Rom. 2.4.
Cap. 9.20.
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îngeria* ai celor şapte adunări şi
cele** şapte sfeşnice sunt şapte
adunări.

Îngerului adunării din Efes
scrie-i: «Acestea le spune Cel*
care ţine cele şapte stele în mâna
Lui dreaptăb, Cel care umblă** în
mijlocul celor şapte sfeşnice de
aur:
Ştiu* lucrările tale şi osteneala

tac şi răbdarea ta şi că nu-i poţi
suporta pe cei răi; şi i-ai pus** la
încercare pe cei care� îşi zic ei
înşişi apostoli şi nu sunt, şi i-ai
găsit mincinoşi; şi ai răbdare şi ai
suferit pentru Numele Meu şi
n-ai* obosit; dar am împotriva ta
că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
Aminteşte-ţi deci de unde ai căzut
şi pocăieşte-te şi fă lucrările dintâi;
dar, dacă nu, ·voi veni* la tined

şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui,
dacă nu te pocăieşti. Dar ai aceas-
ta, că urăşti faptele nicolaiţilor*,
pe care şi Eu le urăsc».

Cine* are urechie să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor: «Învin-
gătorului îi voi da să** mănânce
din� pomul vieţii, care este în
paradisul lui Dumnezeuf».
Şi îngerului adunării din

Smirna scrie-i: «Acestea le spune
Cel* dintâi şi Cel din urmă, care
a fost mort şi a înviatg:
Ştiuh necazul tău şi sărăcia ta

� dar eşti bogat* � şi hula celor**
care îşi zic că sunt iudei şi nu
sunt, ci� sunt o sinagogă a lui
Satan. Nu te teme deloc* de ce
vei suferi. Iată, diavolul va arun-
ca dintre voi în închisoare, ca să
fiţi încercaţi; şi veţi avea necaz
zece zile. Fii** credincios până
la moarte şi-ţi voi da cununa�
vieţii».

Cine are urechi să audă ceea ce
Duhul spune adunărilor: «Învin-
gătorul nu va fi nicidecum vătămat

de a doua moarte*».
Şi îngerului adunării din Per-

gam scrie-i: «Acestea le spune
Cel* care are sabia ascuţită cu
două tăişuri:
Ştiuh unde* locuieşti: unde

este tronul lui Satan; şi ţii cu tărie
Numele Meu şi n-ai tăgăduit cre-
dinţa Mea, chiarc în zilele în care
era Antipa, martorul Meu credin-
cios, care a fost ucis printre voi,
unde locuieşte Satan. Dar am câ-
teva lucruri împotriva ta: că ai a-
colo pe unii care ţin învăţătura
lui Balaam*, care l-a învăţat pe Ba-
lac să arunce o cursăi înaintea
fiilor lui Israel, ca să** mănânce
cele jertfite idolilor şi� să curveas-
că. Aşa şi tu ai pe unii care ţin
învăţătura nicolaiţilor în acelaşi
fel. Pocăieşte-te deci; iar dacă nu,
vin la tine curândj şi* voi lupta
împotriva lor cu sabia gurii Mele».

Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor: «Învin-
gătorului îi voi da din mana cea
ascunsă şi-i voi da o piatrăk albă
şi pe piatrăk, un nume* nou scris,
pe care nimeni nu-l ştie, decât cel
care-l primeşte».
Şi îngerului adunării din Tia-

tira scrie-i: «Acestea le spune Fiul
lui Dumnezeu,  care* are ochii Săi
ca o flacără de foc şi picioarele
Sale ca arama strălucitoare:
Ştiu lucrările tale şi dragostea

şi credinţa şi slujirea şi răbdarea ta
şi lucrările tale din urmă, că
sunt mai multe decât cele dintâi.
Dar am împotriva ta că o îngădui
pe femeial Izabela*, care îşi zice
profetesă, şi îi învaţă şi îi rătăceşte
pe robii Mei, ca să** curvească
şi să mănânce cele jertfite idoli-
lor. Şi i-am dat* timp să se po-
căiască şi nu vrea să se pocăias-
că de curvia eim! Iată, o arunc în
pat, şi pe cei care comit adulter cu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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18
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20

21

22

*Mal. 2.7.
**Zah. 4.2.
Mt. 5.15.
Filip. 2.15.

*Cap. 1.16;
1.20.
**Cap. 1.13.

*Ps. 1.6.
Vers.9,13,19
Cap.3.1,8,15
**1 Ioan 4.1
�2Cor. 11.13
2 Pet. 2.1.

*Gal. 6.9.
Ev. 12.3,5.

*Mt. 21.41;
21.43.

*Vers. 15.

*Mt. 11.15;
13.9,43.
Cap. 3.6,13;
3.22; 13.9.
**Cap. 22.2;
22.14.
�Gen. 2.9.

*Cap. 1.8;
1.17,18.
*Lc. 12.21.
1 Tim. 6.18.
Iac. 2.5.
**Rom. 2.17;
2.28,29; 9.6.
�Cap. 3.9.
*Mt. 10.22.
**Mt. 24.13.
�Iac. 1.12.
Cap. 3.11.

a Mesageri, trimişi    b Lit. �în dreapta Lui�    c Unele ms. omit    d Unele ms. ad. �repede�    e Lit. �ureche�
(aici şi în cap. 2.11,17,29;  3.6,13,22; 13.9)    f Unele ms. �paradisul Dumnezeului Meu�    g Sau �este viu�
h Unele ms. ad. �lucrările tale şi�    i Sau �piatră de poticnire�    j Lit. �repede�    k Lit. �piatră mică�    l Unele
ms. �pe soţia ta�    m Unele ms. �i-am dat timp să se pocăiască de curvia ei, şi nu s-a pocăit�
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ea, în necaz mare, dacă nu se
pocăiesc de faptele eia, şi pe co-
piii ei îi voi ucide cu moarte;
şi toate adunările vor cunoaşte
că Eu* sunt Cel care cercetează
rărunchii şi inimile; şi vă voi
da** fiecăruia după faptele lui.
Dar vouă vă spun, bcelorlalţi care
sunteţi în Tiatira, câţi nu aveţi
învăţătura aceasta, care n-aţi cu-
noscut «adâncimile lui Satan»,
cum spun ei: Nu* pun peste voi
altă greutate. Dar, ceea ce* aveţi,
ţineţi cu tărie, până voi veni.
Şi celui care învinge şi celui care
păzeşte până la sfârşit lucrările*
Mele, lui îi voi da** autoritate
peste naţiuni; şi le* va păstori
cu un toiag de fier, cum sunt
zdrobite vasele de lut, după cum
am primit şi Eu de la Tatăl
Meu; şi-i voi da steaua* de di-
mineaţă».

Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor.
Şi îngerului adunării din Sar-

des scrie-i: «Acestea le spune Cel*
care are cele şapte Duhuri ale lui
Dumnezeu şi cele şapte stele:
Ştiu lucrările tale � că ai

numele că trăieşti, şi** eşti mort.
Fii veghetor şi întăreşte cele care
rămân, care sunt aproape să
moară, pentru că nu am găsit
lucrările tale desăvârşite înaintea
Dumnezeului Meu. Aminteşte-ţi*
deci cum ai primit şi ai auzit şi
păstrează şi pocăieşte-te!** Deci,
dacă� nu vei veghea, voi veni ca
un hoţc şi nicidecum nu vei ştid

în ce ceas voi veni asupra ta. Dar ai
în Sardes câteva* nume care
nu şi-au întinat veşmintele**; şi
vor umbla cu Mine în� haine al-
be, pentru că sunt vrednici.

Învingătorul va fi* îmbrăcat
în veşminte albe şi nicidecum

nu-i voi şterge** numele din
cartea� vieţii şi voi�� mărturisi
numele lui înaintea Tatălui Meu
şi înaintea îngerilor Săi».

Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor.
Şi îngerului adunării din Fi-

ladelfia scrie-i: «Acestea le spu-
ne Cel* Sfânt, Cel** Adevărat,
care are cheia� lui David, care��
deschide şi nimeni nu va închide,
şi care închide*� şi nimeni nu va
deschidee:
Ştiu lucrările tale: iată, am pusf

înaintea ta o uşă* deschisă, pe care
nimeni nu poate s-o închidă, pentru
că ai puţină putere şi ai păzit
Cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit
Numele Meu. Iată, îţi dau din
sinagoga* lui Satan pe cei care
spung că sunt iudei şi nu sunt, ci
mint; iată, îi** voi face să vină şi
să se închine înaintea picioarelor
tale şi vor cunoaşte că Eu te-am
iubit. Pentru că ai păzit cuvântul
răbdării Mele, te* voi păzi şi Eu
de ceasul încercării, care va veni
peste tot** pământul locuit, ca să-i
încerce pe cei� care locuiesc pe
pământ. hEu vin* curândi: ţine cu
tărie ceea ce ai, ca nimeni să nu-ţi
ia cununa**.

Pe învingător îl voi face un
stâlp* în templulj Dumnezeului
Meu şi nu va mai ieşi afară
nicidecum; şi voi scrie** pe el
Numele Dumnezeului Meu şi
numele cetăţii Dumnezeului Meu,
noul� Ierusalim, care coboară din
cer, de la Dumnezeul Meu, şi��
Numele Meu cel nou».

Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor.
Şi îngerului adunării din

Laodiceea scrie-i: «Acestea* le
spune Cel care este Amin,
Martorul** credincios şi adevărat,

*1 Sam. 16.7.
1 Cr. 28.9;
29.17.
2 Cr. 6.30.
Ps. 7.9.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Ioan 2.24,25.
Fap. 1.24.
Rom. 8.27.
**Ps. 62.12.
Mt. 16.27.
Rom. 2.6;
14.12.
2 Cor. 5.10.
Gal. 6.5.
Cap. 20.12.
*Fap. 15.28.
*Cap. 3.11.
*Ioan 6.29.
1 Ioan 3.23.
**Mt. 19.28.
Lc. 22.29,30.
1 Cor. 6.3.
Cap. 3.21;
20.4.
*Ps. 2.8,9;
49.14.
Dan. 7.22.
Cap. 12.5;
19.15.
*2 Pet. 1.19.
Cap. 22.16.

*Cap.1.4,16;
4.5; 5.6.
**Ef. 2.1,5.
1 Tim. 5.6.

*1 Tim. 6.20.
2 Tim. 1.13.
Vers. 11.
**Vers. 19.
�Mt. 24.42;
24.43; 25.13.
Mc. 13.33.
Lc. 12.39,40.
1 Tes. 5.2,6.
2 Pet. 3.10.
Cap. 16.15.
*Fap. 1.15.
**Iuda 23.
�Cap. 4.4;
6.11; 7.9,13.

*Cap. 19.8.
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**Ex. 32.32.
Ps. 69.28.
�Filip. 4.3.
Cap. 13.8;
17.8; 20.12;
21.27.
��Mt. 10.32.
Lc. 12.8.

*Fap. 3.14.
**1Ioan 5.20
Vers. 14.
Cap. 19.11.
�Is. 22.22.
Lc. 1.32.
Cap. 1.18.
��Mt. 16.19.
*�Iov 12.14.
*1Cor. 16.9.
2 Cor. 2.12.

*Cap. 2.9.
**Is. 49.23;
60.14.

*2 Pet. 2.9.
**Lc. 2.1.
�Is. 24.17.

*Filip. 4.5.
Cap. 1.3;
22.7,12,20.
**Cap. 2.10.
*1 Împ. 7.21.
Gal. 2.9.
**Cap.2.17;
14.1; 22.4.
�Gal. 4.26.
Ev. 12.22.
Cap.21.2,10.
��Cap. 22.4.

*Is. 65.16.
**Cap. 1.5;
19.11; 22.6.

Îngerului
adunării

din
Laodiceea

2:23

3

Îngerului
adunării din

Filadelfia

23

24
25
26

27

28

1

3

4

5

23

24

25

26

27

28

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Îngerului
adunării

din Sardes

a Unele ms. �de faptele lor�    b Unele ms. ad. �şi�    c Unele ms. ad. �asupra
ta�    d Unele ms. �nu ştii�    e Sau �nu deschide�; un singur ms. are toate
verbele din acest verset la prezent    f Lit. �am dat�    g Unele ms. �îşi zic�
h Unele ms. ad. �Iată�    i Lit. �repede�    j Gr. �naos�, templul propriu-zis
(valabil în toate locurile din Cartea Apocalipsa)
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Începutul� creaţiei lui Dumnezeu:
Ştiu lucrările tale, că nu eşti

nici rece, nici în clocot; aş vrea să
fi fost rece sau în clocot. Astfel,
pentru că eşti căldicel � şi nici
rece, nici în clocot � te voi vărsa
din gura Mea. Pentru că spui: Sunt
bogat* şi m-am îmbogăţit şi n-am
nevoie de nimic! şi nu ştii că tu
eşti cel nenorocit şi de plâns şi să-
rac şi orb şi gol; te sfătuiesc să*
cumperi de la Mine aur curăţit
prin foc, ca să fii bogat, şi haine**
albe, ca să fii îmbrăcat şi să nu
se arate ruşinea goliciunii tale, şi
alifie pentru ochi, să-ţi ungi ochii,
ca să vezi. Eu îi mustru* şi îi dis-
ciplinez pe toţi câţi îi iubesc; fii
plin de râvnă deci şi pocăieşte-te!
Iată, Eu stau* la uşă şi bat; dacă**
va auzi cineva glasul Meu şi va
deschide uşa, voi� intra la el şi
voi cinaa cu el, şi el cu Mine.

Învingătorului îi* voi da să
şadă cu Mine pe tronul Meu,
după cum şi Eu am învins şi
M-am aşezat cu Tatăl Meu pe
tronul Său».

Cine are urechi să audă ceea
ce Duhul spune adunărilor�.

După acestea am văzut: şi iată
o uşă deschisă în cer, şi glasul*
dintâi, ca de trâmbiţă, pe care l-am
auzit vorbind cu mine, spunând:
�Suie-te** aici şi-ţi� voi arăta
cele ce trebuie să aibă loc după
acestea�.

bÎndată am* fost în Duh; şi
iată, un tron** era aşezat în cer
şi pe tron şedea Cineva. Şi Cel
care şedea era asemenea unei
pietre de iaspisc şi de sardiu la
înfăţişare; şi de jur-împrejurul
tronului era un curcubeu*, ase-
menea smaraldului la vedere.
Şi de jur-împrejurul* tronului,
douăzeci şi patru de tronuri, şi pe
tronuri şedeau ddouăzeci şi patru
de bătrânie îmbrăcaţi** în haine

albe; şi� pe capetele lor erau
cununi de aur. Şi din tron ieşeau
fulgere* şi glasuri şi tunetef; şi
iată şapte făclii de foc, arzând**
înaintea tronului, care sunt cele�
şapte Duhuri ale lui Dumnezeu;
şi înaintea tronului era ca o mare*
de sticlă, asemenea cristalului; şi
în** mijlocul tronului şi în jurul
tronului, patru făpturi vii, pline�
de ochi pe dinainte şi pe dinapoi;
şi cea* dintâi făptură vie, aseme-
nea unui leu; şi cea de-a doua făp-
tură vie, asemenea unui viţel; şi
cea de-a treia făptură vie, având
faţa cag de om; şi cea de-a patra
făptură vie, asemenea unui vultur
zburând. Şi cele patru făpturi vii,
fiecare din ele având câte şase*
aripi, erau pline de ochi de jur-
împrejur şi pe dinăuntru; şi zi şi
noapte nu ·încetau spunând:
�Sfânt**, Sfânt, Sfânt este Dom-
nul� Dumnezeu, Cel Atotputernic,
care�� era şi care este şi care vine!�
Şi, când făpturile vii dădeauh

glorie şi onoare şi mulţumire Celui
care şedea pe tron, care* este viu
în vecii vecilor, cei* douăzeci şi
patru de bătrâni se prosternauh îna-
intea Celui care şedea pe tron şi se
închinauh Celui care este viu în vecii
vecilor şi** aruncauh înaintea tro-
nului cununile lor, spunând: �Vred-
nic* eşti, Doamne şi Dumnezeul
nostru, să primeşti gloria şi onoarea
şi puterea, pentru că** Tu eşti Acela
care ai creat toate şi datorită voii
Tale ele eraui şi au fost create!�
Şi am văzut înj mâna dreaptă

a Celui care şedea pe tron o car-
tek*, scrisă pe dinăuntru şi pe din
afară, pecetluită** cu şapte peceţi.
Şi am văzut un înger puternic,
vestind cu glas tare: �Cine este
vrednic să deschidă cartea şi să-i
rupă peceţile?� Şi nimeni în cer*,
nici pe pământ, nici sub pământ nu
putea să deschidă cartea, nici să se

�Col. 1.15.

*Osea 12.8.
1 Cor. 4.8.

*Is. 55.1.
Mt. 13.44;
25.9.
**2 Cor. 5.3
Cap. 7.13;
16.15; 19.8.

*Iov 5.17.
Pr. 3.11,12.
Ev. 12.5,6.
Iac. 1.12.
*Cânt. 5.2.
**Lc. 12.37.
�Ioan 14.23

*Mt. 19.28.
Lc. 22.30.
1 Cor. 6.2.
2 Tim. 2.12.
Cap.2.26,27.

*Cap. 1.10.
**Cap.11.12
�Cap. 1.19;
22.6.

*Cap. 1.10;
17.3; 21.10.
**Is. 6.1.
Ier. 17.12.
Ezec. 1.26;
10.1.
Dan. 7.9.
*Ezec. 1.28.

*Cap. 11.16.
**Cap.3.4,5;
6.11; 7.9,13;
7.14; 19.14.
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�Vers. 10.

*Cap. 8.5;
16.18.
**Ex. 37.23.
2 Cr. 4.20.
Ezec. 1.13.
Zah. 4.2.
�Cap. 1.4;
3.1; 5.6.
*Ex. 38.8.
Cap. 15.2.
**Ezec. 1.5.
�Vers. 8.

*Num. 2.2
Ezec. 1.10;
10.14.

*Is. 6.2.
**Is. 6.3.
�Cap. 1.8.
��Cap. 1.4.

*Cap. 1.18;
15.7.

*Cap. 5.8,14
**Vers. 4.

*Cap. 5.12.
**Gen. 1.1.
Fap. 17.24.
Ef. 3.9.
Col. 1.17.
Cap. 10.6.

*Ezec.2.9,10
**Is. 29.11.
Dan. 12.4.

*Vers. 13.

a Unele ms. �voi şi intra la el, voi şi cina�    b Unele ms. ad. �Şi�    c Jasp    d Unele ms. ad. �cei�   e Unele ms.
�douăzeci şi patru de tronuri, şi bătrâni şedeau�    f Unele ms. �tunete şi glasuri�    g Unele ms. omit    h În original
verbul este la timpul viitor    i Unele ms. �sunt�    j Lit. �pe�    k Carte mică, sul (în întreg capitolul)

Cartea şi
Mielul

înjunghiat
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Tronul lui
Dumnezeu
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uite în ea. Şi eu plângeam mult,
pentru că nimeni nu fusese găsit
vrednic să deschidăa cartea, nici
să se uite în eab. Şi unul din bă-
trâni ·mi-a spus: �Nu plânge!
Iată, Leul* care este din seminţia
lui Iuda, Rădăcina** lui David,
a învins ca să deschidă cartea
şic� cele şapte peceţi ale ei�.
Şi am văzutd în mijlocul tro-

nului şi al celor patru făpturi vii
şi în mijlocul bătrânilor, un
Miele* stând ca înjunghiat, având
şapte coarne şi şapte** ochi, care
sunt cele� şapte Duhuri ale lui
Dumnezeu trimise pe tot pămân-
tul: şi a venit şi a luat carteaf din
mâna dreaptă a Celui* care şedeag

pe tron. Şi, când a luat cartea, cele
patru făpturi vii şi cei* douăzeci şi
patru de bătrâni s-au prosternat
înaintea Mielului, avândh fiecare o
harfăi** şi potire de aur pline cu
tămâie, care� sunt rugăciunile
sfinţilor. Şi ei ·cântau* o cântare
nouă, spunând: �Vrednic** eşti să
iei cartea şi să-i deschizi peceţi-
le, pentru că ai fost înjunghiat şi
aij� răscumpăratk pentru Dumne-
zeu, prin sângele Tău, din�� orice
seminţie şi limbă şi popor şi na-
ţiune şi i-aij* făcut împăraţil şi
preoţi pentru Dumnezeul nostrum,
şi vorn împărăţi pe pământ!�
Şi am văzut: şi am auzit glas de

îngeri mulţi de jur împrejurul*
tronului şi al făpturilor vii şi al
bătrânilor; şi numărul lor era
zeci de mii** de zeci de mii şi
mii de mii, spunând cu glas tare:
�Vrednic este Mielul cel înjun-
ghiat să primească puterea şi
bogăţii şi înţelepciune şi tărie
şi onoare şi glorie şi binecuvân-
tare!� Şi pe orice* făptură care

este în cer şi pe pământ şi sub
pământ şi pe mare şi pe toate cele
din ele le-am auzit spunând: �A
Celui** care şade pe tron şi a
Mielului fie binecuvântarea şi
onoarea şi gloria� şi puterea, în
vecii vecilor!� Şi* cele patru făp-
turi vii spuneau: �Amin!�; şi bă-
trânii s-au prosternat şi s-au în-
chinato�.
Şi am* văzut când a deschis

Mielul una din cele şapte peceţip

şi am auzit pe una** din cele patru
făpturi vii spunând cu glas ca de
tunet: �Vinoq!� Şi am văzut: şi
iată un cal* alb şi cel**  care şe-
dea pe el, avea un arc; şi i� s-a
datr o cunună şi a ieşitr învingător
şi ca să învingă.
Şi, când a deschis pecetea a

doua, am auzit pe a doua făptură
vie spunând: �Vino!� Şi* a ieşitr

un altul, un cal roşus, şi celui care
şedea pe el i s-a dat să ia pacea de
pe pământ şi ca să se înjunghie unii
pe alţii; şi i s-a dat o sabie mare.
Şi, când a deschis pecetea a

treia, am auzit pe a treia făptură
vie spunând: �Vino!� Şi am văzut:
şi iată un cal negru şi cel care şe-
dea pe el avea o balanţă în mâna
sa. Şi am auzit ceva ca un glas în
mijlocul celor patru făpturi vii,
spunând: �O măsură de grâu, un
dinar; şi trei măsuri de orz, un di-
nar; şi nu vătăma untdelemnul*
şi vinul!�
Şi, când a deschis pecetea a

patra, am auzit pe cea de-a patra
făptură viet spunând: �Vino!�
Şi am văzut: şi iată un cal*
gălbuiu; şi numele celui care şe-
dea pe el era Moarteav; şi Locu-
inţa morţilorw urmax cu el; şi i
s-a daty autoritate peste a patra
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*Gen. 49.9;
49.10.
Ev. 7.14.
**Is. 11.1,10.
Rom. 15.12.
Cap. 22.16.
�Vers. 1.
Cap. 6.1.

*Is. 53.7.
Ioan 1.29,36.
1 Pet. 1.19.
Cap. 13.8.
Vers. 9,12.
**Zah. 3.9;
4.10.
�Cap. 4.5.

*Cap. 4.2.

*Cap. 5.8,14.
**Cap. 14.2;
15.2.
�Ps. 141.2.
Cap. 8.3,4.
*Ps. 40.3.
Cap. 14.3.
**Cap. 4.11.
Vers. 12.
�Fap. 20.28.
Rom. 3.24.
1 Cor. 6.20;
7.23. Ef. 1.7.
Col. 1.14.
Ev. 9.12.
1 Pet.1.18,19.
2 Pet. 2.1.
1 Ioan 1.7.
Cap. 14.4.
��Dan. 4.1;
6.25.
Cap. 7.9;
11.9; 14.6.
*Ex. 19.6.
1 Pet. 2.5,9.
Cap. 1.6;
20.6; 22.5.
*Cap. 4.4,6.
**Ps. 68.17.
Dan. 7.10.
Ev. 12.22.

*Filip. 2.10.
Vers. 3.

**Cap. 6.16;
7.10.
�1 Cr. 29.11.
Rom. 9.5;
16.27.
1 Tim. 6.16.
1 Pet. 4.11;
5.11.
Cap. 1.6.
*Cap. 19.4

*Cap. 5.5-7.
**Cap. 4.7.
*Zah. 6.3.
Cap. 9.17.
**Ps. 45.4,5.
�Zah. 6.11.
Cap. 14.14.

*Zah. 6.2.

*Cap. 9.4.

*Zah. 6.3.

a Unele ms. ad. �şi să citească�  b Lit. �la ea�  c Unele ms. ad. �să rupă�  d Unele ms. ad. �şi iată�  e Lit.
�Mieluşel�, diminutiv folosit în toată Cartea Apocalipsa  f Unele ms. omit  g Sau �care şade�  h Se
referă numai la bătrâni  i Unele ms. �harfe�  j Unele ms. �ne-ai�  k Lit. �cumpărat�  l Unele ms. �o
împărăţie�  m Unele ms. omit �pentru Dumnezeul nostru�  n Unele ms. �vom�  o Unele ms. ad. �Celui care
este viu în vecii vecilor�  p Unele ms. �una dintre peceţi�  q Unele ms. �Vino şi vezi� (valabil în întreg
capitolul)  r Timpul nu este precizat  s Roşu aprins  t Unele ms. �glasul celei de-a patra făpturi vii�
u Paloarea morţii  v Unele ms. �Moarte� w Gr. �hades�  x Unele ms. �urmează�  y Unele ms. �li s-a dat�
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parte a pământului, ca să** omoa-
re cu sabie şi cu foamete şi cu
moarte şi� prin fiarele pământu-
lui.
Şi, când a deschis pecetea a

cincea, am văzut sub altar* sufle-
tele** celor înjunghiaţi pentru�
Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru
mărturia�� pe care au dat-o; şi
strigau cu glas tare, spunând:
�Până* când, o, Stăpâne, sfânt**
şi adevărat, nu� judeci şi nu răz-
buni sângele nostru asupra celor
care locuiesc pe pământ?� Şi
fiecăruiaa i s-a dat o hainăb* albăc;
şi li s-a spus să** se mai odihneas-
că puţin timpd, până se va împlini
şi numărul celor împreună-robi
cu ei şi al fraţilor lor, cei care ur-
mau să fie ucişi ca şi ei.
Şi am văzut când a deschis

pecetea a şasea: şie* s-a făcut cu-
tremur mare şi soarele** s-a fă-
cut negru ca un sac de păr şi lu-
na s-a făcut toată ca sângele
şi* stelele cerului au căzut pe
pământ, cum îşi aruncă un smo-
chin scuturat de un vânt puternic
smochinele sale târziif. Şi cerul*
s-a îndepărtat ca o carteg făcută
sul şi toţi** munţii şi insulele
s-au mutat din locurile lor. Şi
împăraţii pământului şi cei mari
şi comandanţii şi cei bogaţi şi
cei puternici şi orice rob şi oricea

om liber s-au* ascuns în peşteri şi
în stâncile munţilor; şi* ·spuneau
munţilor şi stâncilor: �Cădeţi
peste noi şi ascundeţi-ne de faţa
Celui care şade pe tron şi de mânia
Mielului; pentru că* a venit ziua
cea mare a mâniei Lui, şi** cine
poate sta în picioare?�
Şia, după aceasta, am văzut

patru îngeri stând lah cele patru
colţuri ale pământului, ţinând*
cele patru vânturi ale pământului,
ca nici un vânt să** nu sufle pe
pământ, nici pe mare, nici peste

vreuna copac. Şi am văzut un alt
înger, urcând de la răsăritul soa-
relui, având pecetea Dumnezeului
celui viu; şi a strigat cu glas tare
celor patru îngeri, cărora li se
dăduse să vatăme pământul şi
marea, spunând: �Nu* vătămaţi pă-
mântul, nici marea, nici copacii,
până îi vom pecetlui** pe robii
Dumnezeului nostru pe frunţile
lor�. Şi* am auzit numărul celor
pecetluiţi: o** sută patruzeci şi
patru de mii, pecetluiţi din fiecare
seminţie a fiilor lui Israel: din
seminţia lui Iuda, douăsprezece
mii pecetluiţi; din seminţia lui
Ruben, douăsprezece miii; din
seminţia lui Gad, douăsprezece
mii; din seminţia lui Aşer, două-
sprezece mii; din seminţia lui
Neftali, douăsprezece mii; din
seminţia lui Manase, douăsprezece
mii; din seminţia lui Simeon,
douăsprezece mii; din seminţia
lui Levi, douăsprezece mii; din
seminţia lui Isahar, douăsprezece
mii; din seminţia lui Zabulon,
douăsprezece mii; din seminţia
lui Iosif, douăsprezece mii; din
seminţia lui Beniamin, douăspre-
zece mii pecetluiţi.

După acestea am văzut: şi iată
o mulţime mare*, pe care nimeni
nu putea să o numere, din** orice
naţiune şi seminţii şi popoare şi
limbi, stând înaintea tronului şi
înaintea Mielului, îmbrăcaţi� în
haineb albe, şi cu ramuri de palmi-
er în mâinile lor. Şi ·strigau cu
glas tare, spunând: �Mântuirea*
este a Dumnezeului nostru, care**
şade pe tron, şi a Mielului!� Şi
toţi îngerii stăteau în jurul tronului
şi al bătrânilor şi al celor patru
făpturi vii; şi s-au prosternat îna-
intea tronului şi s-au închinat lui
Dumnezeu, spunând: �Amin! Bi-
necuvântarea şi gloria şi înţelep-
ciunea şi mulţumirea şi onoarea şi
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puterea şi tăria fie a Dumnezeului
nostru, în vecii vecilor! Amina�.
Şi unul dintre bătrâni a răs-

puns, zicându-mi: �Aceştia, care
sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine
sunt şi de unde au venit?� Şi i-am
spus: �Domnul meu, tu ştii�. Şi
mi-a spus: �Aceştia* sunt cei care
vin din necazul cel mare şi ei şi-au
spălat** hainele şi le-au albit în
sângele Mielului. Pentru aceasta
sunt ei înaintea tronului lui Dum-
nezeu şi-I slujesc zi şi noapte în
templul Său; şi Acela care şade pe
tron Îşi va întinde* cortul peste
ei. Nu* vor mai flămânzi, nici nu
vor mai înseta, nici** nu-i va do-
gori soareleb, nici vreo arşiţă;
pentru că Mielul, care este în mij-
locul tronului, îi va păstori* şi-i
va ducec la izvoarele apelor vieţii
şi** Dumnezeu va şterge orice
lacrimă din ochii lor�.
Şi, când a deschis*  pecetea a

şaptea, s-a făcut tăcere în cer cam
o jumătate de oră. Şi* i-am văzut
pe cei şapte îngeri care stau
înaintea lui Dumnezeu şi** li
s-au dat şapte trâmbiţe. Şi un alt
înger a venit şi a stat lângă altar,
având o tămâietoare de aur; şi i
s-a dat tămâie multă, ca să o dead

rugăciunilor* tuturor sfinţilor, pe
altarul** cel de aur care era înain-
tea tronului. Şi fumul* tămâiei s-a
suit cu rugăciunile sfinţilor, din
mâna îngerului, înaintea lui Dum-
nezeu. Şi îngerul a luat tămâie-
toarea şi a umplut-o din focul al-
tarului; şi a aruncat pee pământ; şi
s-au* făcut glasuri şi tunete şi
fulgeref şi un cutremur**.
Şi cei şapte îngeri, care aveau

cele şapte trâmbiţe, s-au pregătit
să sune din trâmbiţe.
Şi cel dintâig a sunat din

trâmbiţă: şi* s-a făcut grindină şi
foc amestecat cu sânge şi au fost
aruncateh pee** pământ; şi a treia

parte a pământului a fost arsă; şi
a treia parte din copaci� a fost
arsă, şi toată iarba verde a fost
arsă.
Şi al doilea înger a sunat din

trâmbiţă: şi* ca un munte mare
aprins de foc a fost aruncat în**
mare; şi a treia parte din mare
a� devenit sânge; şi a murit a
treia parte din făpturile care erau în
mare, care aveau viaţă; şi a treia
parte din corăbii a fost nimicită.
Şi al treilea înger a sunat din

trâmbiţă: şi* a căzut din cer o
stea mare, arzând ca o făclie; şi**
a căzut peste a treia parte din
râuri şi peste izvoarele apelor.
Şi numele stelei* estei Pelin; şi**
a treia parte din ape a devenit
pelin şi mulţi dintre oameni au mu-
rit din cauza apelor, pentru că se
făcuseră amare.
Şi al* patrulea înger a sunat

din trâmbiţă: şi a fost lovită a treia
parte din soare şi a treia parte din
lună şi a treia parte din stele, ca
să fie întunecată a treia parte din
ele şi ziua să nu-şi arate a treia par-
te din ea şi noaptea tot aşa.
Şi am văzut: şi am* auzit un

vulturj zburând în mijlocul ceru-
lui, spunând cu glas tare: �Vai**,
vai, vai de cei care locuiesc pe
pământ, din cauza celorlalte gla-
suri de trâmbiţă ale celor trei în-
geri care urmează să sune din
trâmbiţă!�
Şi al cincilea înger a sunat din

trâmbiţă: şi* am văzut o stea
căzută din cer pee pământ; şi i s-a
dat cheia fântânii** Adâncului.
Şi a deschisk fântâna Adâncului;
şi s-a* ridicat fum din fântână, ca
fumul unui cuptor mare; şi soare-
le şi văzduhul s-au întunecat de
fumul fântânii. Şi din fum au ieşit
lăcuste* pee pământ; şi li s-a
dat putere, cum au putere** scor-
pionii pământului; şi li s-a spus
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să* nu vatăme iarba pământului,
nici vreo verdeaţă, nici vreun
copac, ci** numai pe oamenii care
nu au pecetea lui Dumnezeu pe
frunţile lora: şi li s-a dat să nu-i
ucidă, ci* să fie chinuiţi cinci luni;
şi chinul lor este asemenea chi-
nului de scorpion, când îl înţea-
pă pe un om. Şi, în zilele acelea,
oamenii vor căuta* moartea şi
nicidecum n-o vor găsi; şi vor
dori să moară şi moartea va
fugib de ei. Şi înfăţişareac lăcus-
telor era asemenea* unor cai
pregătiţi pentru război; şi pe**
capetele lor erau ca nişte cununi
asemenea aurului şi feţele� lor erau
ca feţele de oameni; şi aveau păr,
ca părul femeilor, şi dinţii* lor erau
ca de lei, şi aveau* platoşe ca
platoşele de fier, şi vuietul ari-
pilor lor era ca vuietul carelor şi
a multor cai, alergând la război;
şi ·aveau cozi, asemenea scorpio-
nilor, şi ace; şi puterea lor era în
cozile lor, ca să-i vatăme pe oameni
cinci luni. Au un împărat* peste ele,
pe îngerul Adâncului: numele său
în evreieşte este Abadond şi în
greceşte are numele Apoliond.

Întâiul* vai a trecut. Iată, mai
vin două vaiuri după acestea.
Şi al şaselea înger a sunat din

trâmbiţă: şi am auzit un glas din
cele patru coarne alee altarului de
aur care este înaintea lui Dumne-
zeu, spunând celui de-al şaselea
înger care avea trâmbiţa: �Dezlea-
gă-i pe cei patru îngeri care sunt le-
gaţi la* râul cel mare Eufrat!� Şi
cei patru îngeri, care erau pregătiţi
pentru ceasul şi ziua şi luna şi anul
acela, au fost dezlegaţi, ca să
omoare a treia parte din oameni;
şi numărul oştirilor* de călăreţi**
era de douăzeci de mii de ori câte
zece mii. Am� auzit numărul lor.
Şi astfel am văzut caii în vi-

ziune şi pe cei care şedeau pe
ei: aveau platoşe de foc şi de hia-

cint şi de pucioasă; şi capetele*
cailor erau ca nişte capete de lei,
şi din gurile lor ·ieşeau foc şi fum
şi pucioasă. Prin aceste trei plăgi
au fost ucişi a treia parte din oa-
meni, de focul şi de fumul şi de
pucioasa care ·ieşeau din gurile
lor. Pentru că puterea cailor ·era
în gura lor şi în cozile* lor, deoa-
rece cozile lor erau asemenea şer-
pilor, având capete, şi cu ele vă-
tămau. Şi restul oamenilor, care nu
au fost ucişi prin aceste plăgi,
nu* s-au pocăit de faptele mâi-
nilor lor, ca să nu se închine de-
monilor** şi idolilor� de aur, şi de
argint, şi de aramă, şi de piatră,
şi de lemn, care nu pot nici să
vadă, nici să audă, nici să umble.
Şi nu s-au pocăit de crimele lor, nici
de vrăjitoriile* lor, nici de curvia
lor, nici de hoţiile lor.
Şi am văzut un alt înger puter-

nic, coborând din cer, îmbrăcat cu
un nor şi curcubeul*  era pe capul
lui şi faţa** lui era ca soarele şi
picioarele� lui ca nişte stâlpi de
foc; şi avea în mâna lui o carte
mică deschisă. Şi el şi-a pus picio-
rul* drept pe mare, şi pe cel stâng
pe pământ; şi a strigat cu glas tare,
cum răcneşte un leu; şi, când a
strigat, cele şapte* tunete au vorbit
cu glasurile lor. Şi, când au vorbit
cele şapte tunete, eram gata să
scriu; şi am auzit un glas din cer,
spunând: �Pecetluieşte* ce au vorbit
cele şapte tunete şi nu le scrie!�
Şi îngerul pe care l-am văzut

stând pe mare şi pe pământ şi-a*
ridicat mâna dreaptă spre cer
şi a jurat pe Cel care este viu în
vecii vecilor, care* a creat cerul
şi cele din el, şi pământul şi cele
de pe el, şi marea şi cele din ea,
că nu va mai fi amânaref**; ci, în*
zilele glasului celui de-al şaptelea
înger, când va suna din trâmbiţă, va
fi împlinităg şi taina lui Dumnezeu,
după cum a făcut El cunoscut
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*1 Cr. 12.8.
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1 Cor. 10.20.
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*Cap. 22.15.
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**Mt. 17.2.
Cap. 1.16.
�Cap. 1.15.

*Mt. 28.18.
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a Unele ms. omit    b Unele ms. �fuge�    c Lit. �asemănările�    d Distrugere    e Unele ms. �din coarnele�
f Lit. �timp�    g Sau �desăvârşită�
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Evanghelia robilor Săi, profeţii.
Şi glasul pe care l-am auzit din

cer din nou mi-a vorbit şi a spusa:
�Mergi, ia carteab care este des-
chisă în mâna îngerului care stă
pe mare şi pe pământ!� Şi am
mers la înger, spunându-i să-mi
dea carteac. Şi ·mi-a spus: �Ia-o*
şi mănânc-o pe toată! şi îţi va
amărî pântecele, dar în gura ta va
fi dulce ca mierea�. Şi am luat
cartea din mâna îngerului şi am
mâncat-o pe toată; şi în gura mea a
fost dulce ca mierea; şi, când am
mâncat-o, mi s-a amărât* pânte-
cele. Şi el mi-a spusd: �Trebuie
să profeţeşti din nou despre po-
poare şi naţiuni şi limbi şi mulţi
împăraţi�.
Şi mi s-a dat o trestie* aseme-

nea unui toiag, spunând: �Ridi-
că-te** şi măsoară templul lui
Dumnezeu şi altarul şi pe cei
care se închină în el. Şi curtea*
care este în afara templului las-o
deoparte şi n-o măsura; pentru
că** a fost dată naţiunilor, şi vor
călca� în picioare sfânta cetate
patruzeci�� şi două de luni. Şi voi
da celor doi martori* ai Mei şi vor
profeţi** o� mie două sute şaizeci
de zile, îmbrăcaţi în sac�. Aceştia
sunt cei doi* măslini şi cele două
sfeşnice care stau înaintea Dom-
nului pământului; şi, dacă vrea
cineva să-i vatăme, iese foc* din
gura lor şi îi mistuie pe vrăjmaşii
lor. Şi, dacă** vrea cineva să-i
vatăme, trebuie să fie ucis în ace-
laşi fel. Aceştia au* putere să în-
chidă cerul, ca să nu cadă ploaie în
zilele profeţiei lor; şi au** putere
peste ape să le schimbe în sânge
şi să lovească pământul cu orice
plagă, ori de câte ori vor. Şi, când
îşi vor sfârşi* mărturia, fiara** care
se ridică din� Adânc va�� face
război cu ei şi-i va învinge şi-i

va ucide; şi trupurile lor moar-
tee vor fi pe strada cetăţii* celei
mari, care, spiritual, se numeşte So-
doma şi Egipt, unde** a fost
răstignit şi Domnul lor. Şi* unii din
popoare şi seminţii şi limbi
şi naţiuni ·vor vedea trupurile lor
moartee trei zile şi jumătate şi**
nu ·vor îngădui ca trupurile lor
moarte să fie puse în mormânt.
Şi* cei care locuiesc pe pământ
se vor bucura de ei şi vor fif plini
de veselie; şi îşi vor trimite da-
ruri** unii altora, pentru că� aceş-
tia, cei doi profeţi, îi chinuiau pe
cei care locuiesc pe pământ. Şi,
după cele trei zile şi jumătate,
duhg* de viaţă de la Dumnezeu a
intrat în ei şi au stat în picioare;
şi o mare teamă i-a cuprinsh pe
cei care-i priveau. Şi am auziti un
glas puternic din cer, spunân-
du-le: �Suiţi-vă aici!�; şi* s-au suit
spre cer în nor** şi� vrăjmaşii lor
i-au privit. Şi, în ceasul acela, s-a*
făcut un mare cutremur şi a** ze-
cea parte din cetate a căzut şi şapte
mii de oamenij au fost ucişi
în cutremur. Şi cei rămaşi s-au
umplut de frică şi au� dat glorie
Dumnezeului cerului.

Al doilea* vai a trecut; iată, al
treilea vai vine curândk.
Şi al şaptelea înger* a sunat

din trâmbiţă; şi** au fost glasuri
puternice în cer, spunând: �Împă-
răţia� lumii a ajunsl a Domnului
nostru şi a Hristosului Său şi��
El va împărăţi în vecii vecilor�.
Şi cei* douăzeci şi patru de bă-
trâni, care stau înaintea lui Dum-
nezeu pe tronurile lor, s-au pros-
ternat şi s-au închinat lui Dum-
nezeu, spunând: �Îţi mulţumim,
Doamne, Dumnezeule Atotpu-
ternic, care* eşti şi care erai, că
ai luat puterea Ta cea mare
şi** ai început să împărăţeşti.
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Şi naţiunile* s-au mâniat; şi a
venit** mânia Ta şi timpul să fie
judecaţi cei morţi şi să dai răs-
plata robilor Tăi, profeţii, şi
sfinţi-lor şi celor care se tem de
Numele Tău, celor mici� şi celor
mari, şi să-i�� distrugi pe cei care
distrug pământul!�
Şi s-a* deschis templul lui

Dumnezeu în cer şi s-a văzut chi-
votul legământului Săua în tem-
plul Său; şi au fost** fulgere şi
glasuri şi tunete şi un cutremur
şi� grindină mare.
Şi un semn mare s-a văzut în

cer: o femeie îmbrăcată în soare
şi având luna sub picioarele ei şi
pe capul ei o coroană cu douăspre-
zece stele; şi, fiind însărcinată, stri-
gab în durere şi în chin* ca să nască.
Şi un alt semn s-a văzut în cer:

şi iată, un balaur* mare, roşu,
având şapte** capete şi zece coar-
ne şi� pe capetele lui şapte coroa-
ne; şi coada* lui ·trăgea a treia
parte din stelele** cerului şi� le
·arunca pe pământ. Şi balaurul stă-
tea înaintea�� femeii care urma să
nască, pentru ca*�, atunci când va
naşte, să-i devoreze copilul. Şi a
născut un fiu de parte bărbătească;
El* va păstori toate naţiunile cu
un toiag de fier; şi copilul ei a fost
răpit la Dumnezeu şi la tronul
Său. Şi femeia* a fugit în pustiu,
acolo unde ·avea un loc pregătit de
Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo
o** mie două sute şaizeci de zile.
Şi a fost un război în cer: Mi-

hail* şi îngerii lui luptau** împo-
triva balaurului. Şi balaurul a lup-
tat, şi îngerii lui; şi el n-a fost mai
tarec; şi locul lor nu s-a mai găsit în
cer. Şi a fost aruncat* balaurul cel
mare, şarpele cel vechi, acela care
se numeşte Diavol şi Satand, acela
care** înşală tot pământul locuit �
a fost aruncat pe pământ şi îngerii

lui au fost aruncaţi împreună cu el.
Şi am auzit un glas puternic în

cer, spunând: �Acum* a venit
mântuirea şi puterea şi Împărăţia
Dumnezeului nostru şi autorita-
tea Hristosului Său; pentru că a
fost aruncat afară acuzatorul
fraţilor noştri, cel care-i** acuzae

înaintea Dumnezeului nostru zi
şi noapte; şi* ei l-au învins dato-
rită sângelui Mielului şi datori-
tă cuvântului mărturiei lor şi** nu
şi-au iubit viaţa, până la moarte.
De aceea bucuraţi-vă*, ceruri, şi
voi, care locuiţif în ele! Vai** de
voi, pământ şi mareg, pentru că dia-
volul a coborât la voi, cuprins de mâ-
nie mare, ştiind� că are puţin timp�.
Şi, când a văzut balaurul că a

fost aruncat pe pământ, a perse-
cutat-o pe* femeia care născuse
copilul de parte bărbătească.
Şi* i-au fost date femeii celea două
aripi ale vulturului celui mare,
ca** să zboare în� pustiu, la locul
ei, acolo unde trebuia să fieh hră-
nită un�� timp şi timpuri şi jumă-
tate de timp, departe de faţa şar-
pelui. Şi şarpele a aruncat* apă ca
un torent din gura lui, după femeie,
ca să o facă să fie luată de torent.
Şi pământul a ajutat femeia şi pă-
mântul şi-a deschis gura şi a înghiţit
torentul pe care-l aruncase balaurul
din gura lui. Şi balaurul s-a mâniat
pe femeie şi a mers* să facă război
împotriva rămăşiţei seminţei ei, a
celor care** păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi au mărturia� lui Isus.
Şi am stati pe nisipul mării.
Şi am văzut ridicându-se din

mare o fiară* având** zece coar-
ne şi şapte capetej; şi pe coarne,
zece diademe, şi pe capete, numek

de hulă. Şi fiara* pe care am vă-
zut-o era asemenea unui leopardl,
şi picioarele** ei, ca ale unui
urs, şi gura� ei, ca gura unui leu;
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şi balaurul i-a dat puterea�� lui
şi tronul*� lui şi autoritate mare;
şia unul din capetele ei era ca
înjunghiat* de moarte şi rana ei
de moarteb fusese vindecată: şi
tot** pământul se minuna dec fia-
ră. Şi s-au închinat balaurului,
pentru că i-a dat fiarei autoritatea;
şi s-au închinat fiarei, spunând:
�Cine* este asemenea fiarei şi
cine poate lupta împotriva ei?�
Şi i s-a dat o gură*, care vorbea
lucruri mari şi huled; şi i s-a dat
autoritate să lucreze patruzeci**
şi două de luni. Şi şi-a deschis
gura pentru huled împotriva lui
Dumnezeu, ca să hulească Numele
Lui şi cortul* Lui şie pe cei care lo-
cuiescf în cer. Şi i s-a dat să* lupte
împotriva sfinţilor şi să-i învingă;
şi i s-a dat autoritate peste** orice
seminţie şi popor şi limbă şi naţiu-
ne; şi i se vor închina toţi aceia care
locuiesc pe pământ, al căror nume
nu a fost scrisg* de la** întemeie-
rea lumii în cartea vieţii Mielu-
lui celui înjunghiat. Dacă are ci-
neva urechi, să audă! Dacă cine-
va* duce în robie, în robie va mer-
ge. Dacă cineva** ucide cu sabia,
cu sabia trebuie să fie ucis. Aici�
este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Şi am văzut o altă fiară ridi-

cându-se* din pământ; şi avea
două coarne asemenea unui miel
şi vorbea ca un balaur. Şi ea e-
xercită toată autoritatea primei
fiare în faţa ei; şi face ca pămân-
tul şi cei care locuiesc pe el să
se închine primei fiare, a cărei
rană de moarte fusese vindecată.
Şi face* semne mari, încât** face
să se coboare chiar foc din cer
pe pământ, înaintea oamenilor.
Şi îi înşală* pe cei care locuiesc pe
pământ din cauza semnelor care i
s-a dat să le facă înaintea fiarei,
spunându-le celor care locuiesc pe
pământ să-i facă un chip fiarei,

care are rana de sabie şi** a rămas
în viaţă. Şi i s-a dat să dea suflare
chipului fiarei, încât chipul fiarei
să şi vorbească şi* să facă să fie
ucişi toţi cei care nu se vor închina
chipului fiarei. Şi face ca tutu-
ror, celor mici şi celor mari, şi
celor bogaţi şi celor săraci, şi
celor liberi şi celor robi, să* li se
dea un semn pe mâna lor dreaptă
sau pe fruntea lor; şi ca nimeni să
nu poată cumpăra sau vinde, dacă
nu are semnul, numele* fiarei sau
numărul** numelui ei. Aici* este
înţelepciunea. Cine are pricepere
să socotească numărul fiarei,
pentru că** este număr de om;
şi numărul ei este şase sute şai-
zeci şi şase.
Şi am văzut: şi iată Mielul*

stând pe muntele Sion şi cu el o**
sută patruzeci şi patru de mii
având Numele Său şih Numele
Tatălui Său scris pe� frunţile lor.
Şi am auzit un glas din cer ca* un
glas de ape multe şi ca un glas de
tunet mare. Şi glasul pe care l-am
auzit era ca al cântăreţilor cu
harfa** care cântă� la harfele lor;
şi cântaui o cântare nouă înaintea
tronului şi înaintea celor patru
făpturi vii şi a bătrânilor. Şi ni-
meni nu putea să înveţe cântarea,
decât cei o sută patruzeci şi patru
de mii, cei răscumpăraţij de pe
pământ. Aceştia sunt cei care nu
s-au întinat cu femei, pentru că*
sunt feciori; aceştia sunt cei
care** urmează Mielul oriunde ar
merge El. Aceştia au fost� răs-
cumpăraţij dintre oameni, ca
cel�� dintâi rod pentru Dumne-
zeu şi pentru Miel: şi* în gura lor
nu s-a găsit minciună, pentru
căk** sunt fără vină.
Şi am văzut un alte înger

zburând* în mijlocul cerului,
având o Evanghelie** eternă de
vestit celor care locuiesc pe pă-
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mânt şi oricărei� naţiuni şi se-
minţii şi limbi şi popor, spunând
cu glas tare: �Temeţi-vă* de Dum-
nezeu şi daţi-I glorie, pentru că a
venit ceasul judecăţii Lui; şi în-
chinaţi-vă** Celui care a făcut ce-
rul şi pământul şi marea şi izvoa-
rele apelor!�
Şi un alt înger, al doilea, a

urmat, spunând: �A căzut*, a că-
zut Babilonul** cel mare, carea a
făcut ca toate naţiunile să bea din
vinul mâniei curviei lui!�
Şi un alt înger, al treilea, le-a

urmat, spunând cu glas tare:
�Dacă se închină cineva* fiarei şi
chipului ei şi primeşte un semn pe
fruntea sa sau pe mâna sa, va bea*
şi el din vinul mâniei lui Dum-
nezeu, care este pregătit** nea-
mestecat în� paharul mâniei Lui,
şi va fi chinuit�� în foc*� şi pu-
cioasă înaintea sfinţilor îngerib

şi înaintea Mielului. Şi fumul*
chinului lor se înalţă în vecii veci-
lor; şi nu vor avea nicidecum odih-
nă, nici zi, nici noapte, cei care se
închină fiarei şi chipului ei şi cine
primeşte semnul numelui ei. Aici*
este răbdarea sfinţilor care**
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa înc Isus.
Şi am auzit un glas din cer

spunând: �Scrie: Ferice* de morţii
care** mor în Domnul de acum
încolo!� �Da�, spune Duhul, �ca să�
se odihnească de ostenelile lor,
pentru că lucrările lor îi urmează!�
Şi am văzut: şi iată un nor alb,

şi pe nor stând Unul asemenea*
Fiului Omului, având** pe capul
Său o cunună de aur şi în mâna
Sa o seceră ascuţită. Şi un alt în-
ger a ieşit* din templu, strigând
cu glas tare Celui care ·stătea pe
nor: �Trimite secera** Ta şi sece-
ră, pentru că a venitd ceasul� sece-
rişuluie, pentru că s-a uscatf sece-
rişul pământului�. Şi Cel care ·stă-

tea pe nor Şi-a pus secera pe pă-
mânt, şi pământul a fost secerat.
Şi un alt înger a ieşit din tem-

plul care este în cer, având şi el
o seceră ascuţită. Şi un alt înger
a ieşit din altar, având* autoritate
asupra focului, şi a strigat cu glas
tare celui care avea secera as-
cuţită, spunând: �Trimite secera ta
cea ascuţită şi culege ciorchinii
din via pământului, pentru că
strugurii ei sunt copţi�. Şi înge-
rul şi-a pus secera pe pământ şi
a cules via pământului şi a arun-
cat ciorchinii în teascul* cel mare
al mâniei lui Dumnezeu; şi teas-
cul* a fost călcat afară** din ce-
tate şi din teasc a ieşit sânge
până� la zăbalele cailor, pe o mie
şase sute de stadiig.
Şi am văzut* în cer un alt

semn mare şi minunat: şapte** în-
geri, având şapte plăgi, cele din
urmă; pentru că� în ele este îm-
plinităh mânia lui Dumnezeu.
Şi am văzut ca o mare* de

sticlă amestecată** cu foc, şi� pe
învingătorii fiarei şi ai chipului
ei şi ai numărului numelui ei
stând pe marea de sticlă, având��
harfe ale lui Dumnezeu. Şi ·cântau
cântarea* lui Moise, robul lui
Dumnezeu, şi cântarea Mielului,
spunând: �Mari** şi minunate
sunt lucrările Tale, Doamne, Dum-
nezeule Atotputernic! Drepte� şi
adevărate sunt căile Tale, Îm-
părate al naţiunilori! Cine* nu se
va teme, Doamne, şi nu va glo-
rifica Numele Tău? pentru că
numai Tu eşti sfânt; pentru că
toate** naţiunile vor veni şi se
vor închina înaintea Ta; pentru
că faptelej Tale drepte au fost
arătate!�
Şi după acestea am văzut: şik

s-a deschis templul* cortului măr-
turiei în cer; şi cei şapte îngeri,
având cele şapte plăgi, au ieşit
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*Is. 21.9. Ier.
51.8. Cap.
18.2. **Ier.
51.7. Cap.
11.8; 16.19;
17.2,5;
18.3,10,18;
19.2.
*Cap. 13.
14-16.

*Ps. 75.8.
Is. 51.17.
Ier. 25.15.
**Cap. 18.6.
�Cap. 16.19.
��Cap.20.10
*�Cap.19.20

*Is. 34.10.
Cap. 19.3.

*Cap. 13.10.
**Cap.12.17

*Ecl. 4.1,2.
Cap. 20.6.
**1Cor.15.18
1 Tes. 4.16.
�2 Tes. 1.7.
Ev. 4.9,10.
Cap. 6.11.

*Ezec. 1.26.
Dan. 7.13.
Cap. 1.13.
**Cap. 6.2.
*Cap. 16.17.
**Ioel 3.13.
Mt. 13.39.
�Ier. 51.33.
Cap. 13.12.

*Cap. 16.8.

*Cap. 19.15.

*Is. 63.3.
Plân. 1.15.
**Ev. 13.12.
Cap. 11.8.
�Cap. 19.14.

*Cap. 12.1,3
**Cap. 16.1;
21.9.
�Cap. 14.10.

*Cap. 4.6;
21.18.
**Mt. 3.11.
�Cap. 13.
15-17.
��Cap. 5.8;
14.2.
*Ex. 15.1.
Deut. 31.30.
Cap. 14.3.
**Deut. 32.4
Ps. 111.2;
139.14.
�Ps. 145.17.
Osea 14.9.
Cap. 16.7.

*Ex. 15.
14-16.
Ier. 10.7.
**Is. 66.23.

*Num. 1.50.
Cap. 11.19.

a Unele ms. �pentru că�    b Unele ms. �îngerilor sfinţi�; alte ms. �înaintea îngerilor�    c Lit. �lui�    d Unele
ms. ad. �pentru Tine�    e Unele ms. �să seceri�    f Mai mult decât copt    g Aproximativ 300 km    h S-a
sfârşit    i Unele ms. �al veacurilor�; alte ms. �al sfinţilor�    j Sau �judecăţile�    k Unele ms. ad. �iată�
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peste plăgile acestea şi** nu
s-au pocăit, ca să-I� dea glorie.
Şi al cincileac şi-a vărsat po-

tirul pe* tronul fiarei; şi** împă-
răţia ei s-a întunecat; şi îşi muş-
cau� limbile de durere; şi Îl hu-
leau pe Dumnezeul cerului din
cauza durerilor lor şi din cauza
rănilor* lor şi nu s-au pocăit de
faptele lor.
Şi al şaseleac şi-a vărsat po-

tirul pe* râul cel mare, Eufrat; şi**
apa lui a secat, ca� să poată fi
pregătită calea împăraţilor de la
răsăritul soarelui. Şi am văzut
ieşind din gura balaurului* şi din
gura fiarei şi din gura falsului**
profet trei duhuri necurate�, ca
nişte broaşte; pentru că* sunt
duhuri de demoni, care** fac sem-
ne, care merg la împăraţii între-
gului� pământ locuit, ca să-i a-
dune pentru războiul�� acelei zile
marih a Dumnezeului Celui Atot-
puternic. (�Iată*, Eu vin ca un hoţ.
Ferice de cine veghează şi îşi
păzeşte hainele, ca** să nu umble
gol şi să i se vadă ruşinea!�)
Şi* i-a adunat lab locul numit în
evreieşte Armaghedoni.
Şi al şapteleac şi-a vărsat po-

tirul pesteb văzduh; şi a ieşit un
glas puternic din templul ceruluij,
de la tron, spunând: �S-a* sfâr-
şitk!� Şi au fost* fulgere şi glasuri
şi tunetel; şi a avut loc** un cutre-
mur mare, cum� nu a mai fost de
când sunt oamenii pe pământ, un a-
semenea cutremur atât de mare. Şi
cetatea* cea mare a fost împărţită
în trei părţi; şi cetăţile naţiunilor
au căzut şi Babilonul cel mare a
fost amintit** înaintea lui Dum-
nezeu, ca să-i� dea paharul vinu-
lui furiei mâniei Sale. Şi orice*
insulă a fugit şi munţii nu s-au
mai găsit; şi grindină* mare cât
un talant cădea din cer peste
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*Ex. 28.6,8.
Ezec. 44.17;
44.18.
Cap. 1.13.
*Cap. 4.6.
**1 Tes. 1.9.
Cap. 4.9;
10.6.

*Ex. 40.34.
1 Împ. 8.10.
2 Cr. 5.14.
Is. 6.4.
**2 Tes. 1.9.

*Cap. 14.10;
15.7.

*Cap. 8.7.
**Ex. 9.9-11.
�Cap. 13.16;
13.17.
��Cap. 13.14

*Cap. 8.8.
**Ex.7.17,20
�Cap. 8.9.

*Cap. 8.10.

*Cap. 15.3.
**Cap. 1.4,8;
4.8; 11.17.

*Mt.23.34,35
Cap. 13.15.
**Cap.11.18;
18.20.
�Is. 49.26.
*Cap. 15.3.
**Cap.13.10;
14.10; 19.2.

*Cap. 8.12.
**Cap. 9.17;
9.18;  14.18.

*Vers. 11,21.

**Dan. 5.22;
5.23.
Cap. 9.20.
�Cap. 11.13;
14.7.
*Cap. 13.2.
**Cap. 9.2.
�Cap. 11.10.

*Vers. 2.

*Cap. 9.14.
**Ier. 50.38;
51.36.
�Is. 41.2,25.

*Cap.12.3,9
**1 Ioan 4.
1-3.
�Cap. 19.20;
20.10.

*1 Tim. 4.1.
Iac. 3.15.
**2 Tes. 2.9.
Cap. 13.13;
13.14; 19.20.
�Lc. 2.1.
��Cap.17.14;
19.19; 20.8.

*Mt. 24.43.
1 Tes. 5.2.
2 Pet. 3.10.
Cap. 3.3.
**2 Cor. 5.3.
Cap. 3.4,18.
*Cap. 19.19.

*Cap. 21.6.

*Cap. 4.5;
8.5; 11.19.
**Cap. 11.13
�Dan. 12.1.

*Cap. 14.8;
17.18.
**Cap. 18.5.
�Is. 51.17,22
Ier. 25.15,16
Cap. 14.10.

*Cap. 6.14.

*Cap. 11.19.

din templua îmbrăcaţi* în in cu-
rat, strălucitor şi încinşi peste
piepturi cu brâie de aur. Şi* una
din cele patru făpturi vii le-a dat
celor şapte îngeri şapte potire de
aur pline cu mânia lui Dumnezeu,
care** este viu în vecii vecilor.
Şi templul* s-a umplut de fum,
din** gloria lui Dumnezeu şi din
puterea Lui, şi nimeni nu putea in-
tra în templu, până când cele şap-
te plăgi ale celor şapte îngeri au
fost împlinite.
Şi am auzit un glas puternic,

din templu, spunând celor şapte
îngeri: �Mergeţi şi vărsaţi peb pă-
mânt cele şapte potire ale mâ-
niei* lui Dumnezeu!�
Şi cel dintâi s-a dus şi şi-a

vărsat potirul pe* pământ; şi o
rană** rea şi chinuitoare a venit
peste oamenii care� aveau semnul
fiarei şi peste cei care�� se închi-
nau chipului ei.
Şi al doileac şi-a vărsat potirul

pesteb* mare; şi a devenit** sânge,
ca de mort; şi în mare a murit�
orice suflare de viaţăd.
Şi al treileac şi-a vărsat potirul

pesteb* râuri şi pesteb izvoarele
apelor; şi au devenit sânge. Şi
l-am auzit pe îngerul apelor spu-
nând: �Drept* eşti Tu,e care** eşti
şi care erai, Cel Sfântf, pentru că ai
judecat astfel; pentru că au văr-
sat* sângele sfinţilor** şi al pro-
feţilor, şi Tu le-ai dat să bea
sânge: vrednici sunt�. Şi am auzit
altarul spunând: �Da, Doamne*,
Dumnezeule Atotputernic, adevă-
rate** şi drepte sunt judecăţile
Tale!�
Şi al patruleac şi-a vărsat po-

tirul pe* soare; şi** i s-a dat
să dogorească oamenii cu foc.
Şi oamenii au fost dogoriţi cu
arşiţă mare şi au hulit* Numele
lui Dumnezeu care are autoritateg

Cele şapte
potire

a Unele ms. omit �din templu�    b Lit. �spre�   c Unele ms. ad. �înger�    d Unele ms. �şi a murit orice suflare
de viaţă, cele din mare�    e Unele ms. ad. �Doamne�    f Unele ms. �care eşti şi care erai sfânt�    g Unele ms.
�autoritatea�    h Unele ms. �zilei celei mari�     i Sau �Harmaghedon�    j Unele ms. omit �cerului�; alte ms.
�din templul lui Dumnezeu�    k Lit. �S-a făcut�    l Unele ms. �glasuri şi tunete şi fulgere�

15:7

16
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oameni; şi oamenii L-au hulit pe
Dumnezeu din cauza plăgii**
grindinii, pentru că plaga ei ·era
foarte mare.
Şi unul* din cei şapte îngeri,

care aveau cele şapte potire, a
venit şi a vorbit cu mine, spu-
nânda: �Vino aici; îţi voi arăta**
sentinţa curvei� celei mari, care��
şade pe apele cele multeb, cu* care
au curvit împăraţii pământului;
şi cei care locuiesc pe pământ
au fost îmbătaţi** de vinul cur-
viei ei!� Şi m-a dus în duh în-
tr-un* pustiu; şi am văzut o feme-
ie stând pe o fiară** stacojiec,
plină de nume� de hulă, având��
şapte capete şi zece*� coarne. Şi
femeia era îmbrăcată* cu pur-
pură şi stacojiu, şi împodobi-
tă** cu aur şid pietre preţioase
şi perle, având� în mâna ei un pa-
har de aur, plin�� de urâciuni şi
de necurăţiile curviei eie; şi pe
fruntea ei avea scris un nume:
�Taină*, Babilonul cel** mare,
mama� curvelor şi a urâciunilor
pământului�. Şi am văzut* femeia
îmbătată de** sângele sfinţilor şi
de sângele martorilor� lui Isus.
Şi, văzând-o, m-am minunat cu
mare uimire. Şi îngerul mi-a spus:
�Pentru ce te-ai minunat? Eu îţi
voi spune taina femeii şi a fiarei
care o poartă, care are cele
şapte capete şi cele zece coarne.
Fiara pe care ai văzut-o era şi nu
este şi urmează* să se ridice din
Adânc şi să** meargăf la pieire;
şi cei care locuiesc pe pământ,
ale� căror nume nu sunt scriseg

de la întemeierea lumii în cartea
vieţii, se vor minuna�� văzând fia-
ra că era, dar nu este, şi va venih.
Aici* este mintea care are înţe-
lepciune: cele** şapte capete sunt
şapte munţi, pe care şade femeiai.

Şi sunt şapte împăraţi: cinci au
căzut, unul este, celălalt nu a ve-
nit încă; iar când va veni, trebuie
să rămână puţin. Şi fiara care era
şi nu este, ea, de asemenea, este
un al optulea şi este dintre cei şap-
te şi merge la pieire. Şi cele* zece
coarne, pe care le-ai văzut, sunt
zece împăraţi, care n-au primit
încă împărăţie, ci primesc autorita-
te, ca împăraţi, un ceas împreună
cu fiara. Aceştia sunt într-un gând
şi îi dau puterea şi autoritatea lor
fiarei. Aceştia* vor lupta îm-
potriva Mielului şi Mielul îi va
învinge; pentru că** El este Domn
al domnilor şi Împărat al împăra-
ţilor şi� cei care sunt cu El sunt
chemaţi şi aleşi şi credincioşi�.
Şi ·mi-a spus: �Apele* pe care

le-ai văzut, unde şade curva,
sunt** popoare şi mulţimi şi na-
ţiuni şi limbi. Şi cele zece coarne,
pe care le-ai văzut, şi fiara, aceştia
o vor urî* pe curvă şi o vor face
pustie şi goală** şi carnea ei o vor
mâncaj şi pe ea o vor arde� în foc;
pentru că* Dumnezeu a pus în
inimilek lor să împlinească gân-
dul Său şi să împlinească unul şi
acelaşi gândl şi să dea împărăţia
lor fiarei, până** se vor împlini
cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia
pe care ai văzut-o este cetatea*
cea mare, care** are împărăţia pes-
te împăraţii pământului�.

După* acestea am văzut un
alt înger coborând din cer, având
mare autoritate; şi** pământul
a fost luminat de gloria lui. Şi a
strigat cu glas tare, spunând: �A
căzut*, a căzut Babilonul cel
mare! şi a devenit** locuinţă a
demonilor şi închisoare� a ori-
cărui duh necurat şi închisoare
a oricărei păsări necurate şi
urâtem; pentru că toate naţiunile
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**Ex. 9.
23-25.

*Cap. 21.9.
**Cap.16.19;
18.16,17,19.
�Naum 3.4.
Cap. 19.2.
��Ier. 51.13.
Vers. 15.
*Cap. 18.3.
**Ier. 51.7.
Cap. 14.8.

*Cap.12.6,14
**Cap. 12.3.
�Cap. 13.1.
��Vers. 9.
*�Vers. 12.

*Cap.18.12;
18.16.
**Dan.11.38
�Ier. 51.7.
Cap. 18.6.
��Cap. 14.8.

*2 Tes. 2.7.
**Cap. 11.8;
14.8; 16.10;
18.2,10,21.
�Cap. 18.9;
19.2.
*Cap. 18.24.
**Cap.13.15;
16.6.
�Cap.6.9,10;
12.11.

*Cap. 11.7;
13.1.
**Cap.13.10
Vers. 11.
�Cap. 13.8.
��Cap. 13.3.

*Cap. 13.18.
**Cap. 13.1.

*Dan. 7.20.
Zah. 1.18;
1.19,21.

*Cap. 16.14;
19.19.
**Deut.10.17
1 Tim. 6.15.
Cap. 19.16.
�Ier. 50.44;
50.45.
Cap. 14.4.

*Is. 8.7.
**Cap. 13.7.

*Ier. 50.41;
50.42.
Cap. 16.12.
**Ezec. 16.
37-44.
Cap. 18.16.
�Cap. 18.8.

*2 Tes. 2.11.
**Cap. 10.7.

*Cap. 16.19.
**Cap. 12.1.

*Cap. 17.1.
**Ezec. 43.2
*Is. 13.19;
21.9.
Ier. 51.8.
**Is. 13.21;
34.14.
Ier. 50.39;
51.37.
�Is. 14.23;
34.11.
Mc. 5.2.

18:3

Căderea
Babilonului

a Unele ms. �spunându-mi�    b Unele ms. �pe ape multe�    c Roşu aprins    d Unele ms. omit    e Unele ms.
ad. �şi ale pământului�; alte ms. �necurăţiile curviei pământului�    f Unele ms. �merge�    g Unele ms. �al
căror nume nu este scris�   h Sau �va fi prezentă�   i Lit. �şapte munţi, unde femeia şade pe ei�   j Lit.
�cărnurile ei le vor mânca�    k Lit. �a dat inimilor�    l Unele ms. omit �şi să împlinească unul şi acelaşi gând�
m Vrednică de a fi urâtă

17Babilonul

18
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au băut* din vinul furieia curviei
ei şi împăraţii pământului au
curvit cu ea şi negustorii** pă-
mântului s-au îmbogăţit prin pu-
terea luxului ei�.
Şi am auzit un alt glas din

cer, spunând: �Ieşiţib* din ea, po-
porul Meu, ca să nu fiţi părtaşi
păcatelor ei şi să nu primiţi
din plăgile ei, pentru că* păcatele
ei au ajunsc până la cer şi Dum-
nezeu** Şi-a amintit de nedrep-
tăţile ei. Răsplătiţi-o* cum v-a
răsplătitd şi ea; şi întoarceţi-i
dublue, potrivit faptelor ei. Ames-
tecaţi-i** dublu în paharul în care
a amestecat� ea. Pe cât* s-a glo-
rificat şi a trăit în lux, pe atât
daţi-i chin şi întristare! Pentru
că zice în inima ei: �Şed ca îm-
părăteasă** şi nu sunt văduvă
şi nu voi vedea nicidecum în-
tristare�, de aceea, într-o* singură
zi vor veni plăgile ei, moarte şi
întristare şi foamete şi va fi
arsă** în foc, pentru că�  Domnul
Dumnezeu, care o judecă, este
puternic. Şi împăraţii* pământului,
care au curvit şi au trăit în lux
cu ea, vor plânge** şi se vor jeli
pentru ea, când vor vedea� fumul
arderii ei, stând departe, de tea-
ma chinului ei, spunând: �Vai,
vai, cetatea cea mare, Babilonul,
cetatea cea tare! pentru că într-un*
singur ceas ţi-a venit judecata!�
Şi negustorii* pământului ·vor
plânge şi ·se vor întrista pentru
ea, pentru că nimeni nu le va mai
cumpăra marfaf: marfă* de aur, şi
argint, şi pietre preţioase, şi per-
le, şi in subţire, şi purpură, şi mă-
tase, şi stacojiu, şi orice lemn
aromatg, şi orice obiect din fildeş,
şi orice obiect din cel mai preţios
lemn, şi din aramă, şi din fier, şi
din marmură, şi scorţişoară, şi
plante aromate, şi tămâie, şi mir,

şi tămâie din Liban, şi vin, şi
untdelemn, şi făină fină, şi grâu,
şi vite, şi oi, şi cai, şi care,
şi trupuri şi suflete* omeneşti.
Şi fructele dorite de sufletul
tău s-au depărtat de la tine.
Şi toate cele alese şi strălucite
au pierith de la tine şi nu le vori

mai găsi nicidecum. Negustorii
acestor lucruri, care s-au îmbo-
găţit prin ea, vor sta departe,
de teama chinului ei, plângând
şi întristându-se şij spunând:
�Vai, vai, cetatea cea mare, cea
îmbrăcată cu in subţire şi pur-
pură şi stacojiu, şi împodobită
cu aur şi pietre preţioase şi per-
le! pentru că într-un singur ceas
a fost pustiită o bogăţie aşa de
mare. Şi* orice cârmaci, şi orici-
ne călătoreşte pe mare spre vreun
loc, şi marinarii, şi toţi cei care
lucrează pe mare stăteau departe
şi, văzând fumul arderii ei, stri-
gau* spunând: «Care** cetate este
asemenea cetăţii celei mari?» Şi
îşi aruncau* ţărână pe capete şi
strigau, plângând şi întristân-
du-se, spunând: «Vai, vai, cetatea
cea mare, în care s-au îmbogăţit,
prin risipak ei, toţi cei care aveau
corăbii pe mare!  pentru că într-un
singur ceas a fost pustiită!»

Bucură-te de ea, cerule*, şi
voi, sfinţilor şi apostolilor şi profe-
ţilor! pentru că** Dumnezeu a ju-
decat cauzal voastră împotriva ei.
Şi un înger puternic a ridicat

o piatră, ca o piatră mare de
moară, şi a aruncat-o în mare,
spunând: �Cu* o astfel de violenţă
va fi aruncat Babilonul, cetatea
cea mare, şi nicidecum nu** se va
mai găsi; şi* glas de cântăreţi
din harfă şi de muzicanţi şi de cân-
tăreţi din flaut şi de cântăreţi din
trâmbiţă nicidecum nu  se va mai
auzi în tine şi nici un lucrător,
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*Cap. 14.8;
17.2.
**Vers.11,15
Is. 47.15.

*Is. 48.20;
52.11.
Ier. 50.8;
51.6,45.
2 Cor. 6.17.

*Gen. 18.20;
18.21.
Ier. 51.9.
Iona 1.2.
**Cap. 16.19
*Ps. 137.8.
Ier. 50.15,19;
51.24,49.
2 Tim. 4.14.
Cap. 13.10.
**Cap. 16.19
�Cap. 14.10.
*Ezec. 28.2.
**Is. 47.7,8.
Ţef. 2.15.

*Is. 47.9.
Vers. 10.
**Cap. 17.16
�Ier. 50.34.
Cap. 11.17.

*Ezec. 26.16;
26.17.
Cap. 17.2.
**Ier. 50.46.
Vers. 18.
�Cap. 19.3.

*Vers. 17,19.

*Ezec. 27.
27-36.

*Cap. 17.4.

*Ezec. 27.13

*Is. 23.14.
Ezec. 27.29.

*Ezec.27.30;
27.31.
**Cap. 13.4.

*Ios. 7.6.
1 Sam. 4.12.
Iov 2.12.

*Is. 44.23;
49.13.
Ier. 51.48.
**Lc. 11.49;
11.50.
Cap. 19.2.
*Ier. 51.64.
**Cap. 12.8;
16.20.

*Is. 24.8.
Ier. 7.34;
16.9; 25.10.
Ezec. 26.13.

a Unele ms. omit �vinul�; alte ms. �din furia vinului�    b Sau �Ieşi�    c Lit. �s-au îngrămădit�    d Unele ms.
�a răsplătit�    e Lit. �îndoiţi-i îndoit�; unele ms. �îndoiţi îndoit�    f Marfă adusă pe apă    g Lemn de tuia
h Unele ms. �s-au depărtat�    i Unele ms. �nu le vei�    j Unele ms. omit     k Belşugul    l Lit. �a judecat
judecata�
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de nici o meserie, nicidecum nu
se va mai găsi în tine şi sunet de
piatră de moară nicidecum nu
se va mai auzi în tine şi lumină
de lampă nicidecum nu va mai
străluci în tine; şi glas de mire*
şi de mireasă nicidecum nu se va
mai auzi în tine; pentru că ne-
gustorii** tăi erau cei mari ai pă-
mântului, pentru că� prin vră-
jitoria ta au fost înşelate toate
naţiunile. Şi în* ea s-a găsit sân-
gele profeţilor şi al sfinţilor şi
al tuturor celor** înjunghiaţi pe
pământ�.

După acestea am auzit* în
cer ca un glas puternic de mulţime
mare, spunând: �Aleluia! Mân-
tuirea** şi gloriaa şi puterea sunt
ale bDumnezeului nostru! pentru
că adevărate* şi drepte sunt
judecăţile Lui; pentru că a jude-
cat-o pe curva cea mare, care a
stricat pământul cu curvia ei, şi
a răzbunat** sângele robilor Săi
din mâna ei�. Şi a doua oară au
spus: �Aleluia! Şi fumul* ei se ri-
dică în vecii vecilor!� Şi cei*
douăzeci şi patru de bătrâni şi
cele patru făpturi vii s-au proster-
nat şi s-au închinat lui Dumnezeu,
care şade pe tron, spunând:
�Amin**! Aleluia!� Şi un glas a ie-
şit dinc tron, spunând: �Lăudaţi*
pe Dumnezeul nostru, toţi robii
Lui, şid cei care vă temeţi de El,
mici** şi marie!�
Şi* am auzit ca un glas de

mulţime mare şi ca un glas de ape
multe şi ca un glas de tunete
puternice, spunând: �Aleluia!
Pentru că Domnul** Dumnezeul
nostru, Cel Atotputernic, a început
să împărăţească. Să ne bucurăm
şi să ne veselim şi să-I dăm glorie,
pentru că* nunta Mielului a venit
şi soţia Lui s-a pregătit. Şi i s-a
dat* să se îmbrace în in subţire,

strălucitor şid curatf�, pentru că
inul** subţire sunt faptele drep-
teg ale sfinţilor. Şi ·mi-a spus:
�Scrie: Ferice* de cei chemaţi la
cina nunţii Mielului!� Şi ·mi-a
spus: �Acestea** sunt cuvintele a-
devărate ale lui Dumnezeu!� Şi am
căzut* la picioarele lui, ca să
mă închin lui. Şi ·mi-a spus: �Vezi,
nu** face aceasta! Eu sunt îm-
preună-rob cu tine şi cu fraţii tăi,
care au� mărturia lui Isus. Lui
Dumnezeu să I te închini! Pentru
că mărturia lui Isus este duhul
profeţiei�.
Şi* am văzut cerul deschis: şi

iată un cal** alb şi Cel care şedea
pe el este numitd Credincios� şi
Adevărat; şi El judecă�� şi Se
luptă cu dreptate. Şi ochii* Lui
sunth o flacără de foc şi pe ca-
pul** Lui sunt multe coroane, a-
vând� un nume scrisi, pe care nu-l
ştie nimeni, decât El; şi este îm-
brăcat* cu o haină înmuiată înj sân-
ge; şi numele Lui estek: �Cuvân-
tul** lui Dumnezeu�. Şi oştirile din
cer Îl urmau pe cai albi, îmbrăcate*
în in subţire, alb şi curat. Şi din*
gura Lui ·ieşea o sabie ascuţită cu
două tăişuril, ca să lovească na-
ţiunile cu ea; şi El le va păstori**
cu un toiag de fier; şi� El ·va căl-
ca teascul vinului furiei mâniei
lui Dumnezeu Cel Atotputernic.
Şi are un numem scris pe haina şi
pe coapsa Lui: �Împărat* al împă-
raţilor şi Domn al domnilor�.
Şi am văzut unn înger care stă-

tea în soare; şi a strigat cu glas
tare, spunând tuturor păsărilor
care zboară în mijlocul cerului:
�Veniţi*, adunaţi-vă la marea cină
a lui Dumnezeu, ca* să mâncaţi
carnea împăraţilor şi carnea co-
mandanţilor şi carnea oamenilor
puternici şi carnea cailor şi a ce-
lor care stau pe ei şi carnea tutu-

*Ier. 33.11.
**Is. 23.8.
�2 Împ. 9.22
Naum 3.4.
Cap. 17.2,5.

*Cap. 17.6.
**Ier. 51.49.

*Cap. 11.15.
**Cap. 4.11;
7.10,12;
12.10.
*Cap. 15.3;
16.7.
**Deut.32.43
Cap. 6.10;
18.20.

*Is. 34.10.
Cap. 14.11;
18.9,18.
*Cap. 4.4,6;
4.10; 5.14.
**1Cr. 16.36
Neem. 5.13;
8.6.

*Ps. 134.1;
135.1.
**Cap.11.18;
20.12.

*Ezec. 1.24;
43.2.
Cap. 14.2.
**Cap.11.15;
11.17;12.10;
21.22.

*Mt. 22.2;
25.10.
2 Cor. 11.2.
Ef. 5.32.
Cap. 21.2,9.
*Ps.45.13,14
Ezec. 16.10.
Cap. 3.18.
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**Ps. 132.9.

*Mt. 22.2,3.
Lc.14.15,16.
**Cap. 21.5;
22.6.

*Cap. 22.8.
**Fap.10.26;
14.14,15.
Cap. 22.9.
�1 Ioan 5.10.
Cap. 12.17.

*Cap. 15.5.
**Cap. 6.2.
�Cap. 3.14.
��Is. 11.4.
*Cap. 1.14;
2.18.
**Cap. 6.2.
�Cap. 2.17.
Vers. 16.
*Is. 63.2,3.
**Ioan 1.1.
1 Ioan 5.7.
*Mt. 28.3.
Cap. 4.4; 7.9

*Is. 11.4.
2 Tes. 2.8.
Cap. 1.16.
Vers. 21.
**Ps. 2.9.
Cap. 2.27;
12.5.
�Is. 63.3.
Cap. 14.19;
14.20.
*Dan. 2.47.
1 Tim. 6.15.
Cap. 17.14.

*Ezec. 39.17

*Ezec.39.18;
39.20.

a Unele ms. ad. �şi onoarea�    b Unele ms. ad. �Domnului�    c Unele ms. �de la�    d Unele ms. omit
e Unele ms. �şi cei mici şi cei mari�    f Unele ms. �curat şi strălucitor�    g Lit. �dreptăţile�    h Unele ms. ad.
�ca�    i Unele ms. �scrise nume şi un nume scris�    j Sau  �stropită cu�    k Lit. �se cheamă�    l Unele ms.
omit �cu două tăişuri�    m Unele ms. �numele�    n Lit. �un singur�

19Nunta
Mielului

19:18

Învingerea
fiarei şi a
falsului
profet



1298

APOCALIPSA

ror, şi liberi şi robi, şi mici şi mari!�
Şi* am văzut fiara şi pe îm-

păraţii pământului şi oştirile lor
adunate să lupte împotriva Celui
care ·şedea pe cal şi împotriva oş-
tirii Lui. Şi* fiara a fost prinsă, şi
falsul profet care era cu ea, care
făcuse înaintea ei semnele prin
care îi înşelase pe cei care au pri-
mit semnul fiarei şi pe cei care**
s-au închinat chipului ei. Cei� doi
au fost aruncaţi de vii în iazul de
foc care�� arde cu pucioasă; şi cei-
lalţi au fost ucişi cu sabia Celui care
·şedea pe cal, sabie care ·ieşea din
gura Lui; şi toate păsările s-au*
săturat din carnea lor.
Şi am văzut un înger, cobo-

rând din cer, având* cheia Adân-
cului şi un lanţ mare în mâna lui.
Şi l-a apucat pe balaur*, şarpele cel
vechi, care este Diavol şi Satana, şi
l-a legat pentru o mie de ani,
şi l-a aruncat în Adânc, şi a închisb

şi a pecetluit* deasupra lui, ca**
să nu mai amăgească naţiunile,
până când se vor împlini cei o mie
de ani; cdupă acestea trebuie să fie
dezlegat pentru puţin timp.
Şi am văzut tronuri*, şi ei şe-

deau pe ele şi li s-a dat să facă
judecată**; şi am văzut sufle-
tele� celor decapitaţi pentru măr-
turia lui Isus şi pentru Cuvântul
lui Dumnezeu; şi aceia�� care nu
se închinaseră fiarei, nici chipu-
lui*� ei şi nu primiseră semnul
pe fruntea şi pe mâna lor; şi ei au
înviat şi au împărăţit�* cu Hristosd

o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au
înviat până când nu s-au împlinit
cei o mie de ani. Aceasta este cea
dintâi înviere. Fericit şi sfânt este
cel care are parte de cea dintâi
înviere: asupra lor, a doua moarte*
nu are puteree; ci vor fi preoţi**
ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos
şi vor împărăţi cu Eld o mie de
ani.

Şi, când se vor împlini cei o
mie de ani, Satan va fi dezlegat*
din închisoarea lui şi va ieşi ca
să amăgească naţiunile care sunt
în cele patru colţuri ale pămân-
tului, pe Gog* şi pe Magog, ca
să-i** adune pentru război pe cei
al căror număr este ca nisipul
mării. Şi* s-au suit pe întinderea
pământului şi au încercuit tabăra
sfinţilor şi cetatea cea iubită; şi
a coborât foc din cer de la Dum-
nezeuf şi i-a mistuit. Şi diavolul,
care i-a amăgit, a fost aruncat în
iazul de foc şi pucioasă, unde*
sunt şi fiara şi falsul profet; şi
vor fi chinuiţi** zi şi noapte, în
vecii vecilor.
Şi am văzut un mare tron alb,

şi pe Cel care şedea pe el, dinain-
tea căruia pământul şi cerul au
fugit* şi** nu s-a mai găsit loc pen-
tru ele. Şi i-am văzut pe cei morţi,
mari* şi micig, stând în picioare
înaintea tronului; şi au fost des-
chise nişte cărţi**. Şi a fost des-
chisă altă� carte, care este a vieţii.
Şi morţii au fost judecaţi după
cele scrise în cărţi, potrivit��
faptelor lor. Şi marea a dat înapoi
pe morţii care erau în ea; şi
Moartea* şi Locuinţa morţilorh

au dat pe morţii care erau în ele;
şi au fost judecaţi fiecare potri-
vit faptelor lor. Şi Moartea* şi
Locuinţa morţilor au fost arunca-
te în iazul de foc. Aceasta este a
doua moarte: iazul** de foc. Şi
dacă cineva nu a fost găsit scris
în cartea vieţii, a fost aruncat* în
iazul de foc.
Şi am văzut* un cer nou şi un

pământ nou, pentru că cerul dintâi
şi pământul dintâi trecuseră; şi
marea nu mai ·era.
Şi am văzut* cetatea sfântă,

noul Ierusalim, coborând din cer,
de la Dumnezeu, pregătită** ca o
mireasă împodobită pentru soţul
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17.13,14.

*Cap. 16.13;
16.14.
**Cap.13.12;
13.15.
�Dan. 7.11.
Cap. 20.10.
��Cap.14.10;
21.8.

*Cap. 17.16.

*Cap. 1.18;
9.1.
*2 Pet. 2.2,4.
Iuda 6.
Cap. 12.9.
*Dan. 6.17.
**Cap.16.14;
16.16.
Vers. 8,10.

*Dan. 7.9;
7.22,27.
Mt. 19.28.
Lc. 22.30.
**1Cor. 6.2,3
�Cap. 6.9.
��Cap. 13.12
*�Cap.13.15;
13.16.
�*Rom. 8.17.
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Cap. 5.10.
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1 Pet. 2.9.
Cap. 1.6;
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**Cap.14.10;
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*2 Pet. 3.7;
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Cap. 21.1.
**Dan. 2.35.
*Cap. 19.5.
**Dan. 7.10.
�Ps. 69.28.
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Filip. 4.3.
Cap. 3.5;
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��Ier. 17.10;
32.19.
Mt. 16.27.
Rom. 2.6.
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*Cap. 6.8.
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**Cap. 21.8.
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ei. Şi am auzit din cera un glas
puternic, spunând: �Iată, cortul*
lui Dumnezeu este cu oamenii şi
El va locuib cu ei, şi ei vor fi po-
porul Săuc, şi Dumnezeu Însuşi
va fi cu ei, Dumnezeul lor. Şi* Eld

va şterge orice lacrimă din ochii lor;
şi** moartee nu va mai fi, nici
întristare�, nici strigăt, nici chin
nu va mai fi, pentru căf cele din-
tâi au trecut�. Şi Cel* care ·şedea
pe tron a spus: �Iată**, Eu fac toate
noi�. Şi a spusg: �Scrie, pentru că
aceste� cuvinte sunt sigureh şi
adevăratei�. Şi mi-a spus: �S-a*
împlinit!j Eu** sunt Alfa şi Ome-
ga, Începutul şi Sfârşitul. Eu îi
voi da� celui care însetează din
izvorul apei vieţii, fără plată. Cel
care învinge va moşteni acestea.
Şi Eu* îi voi fi Dumnezeu şi el
Îmi va fi fiu. Dar* cât despre fricoşi
şi necredincioşi şi păcătoşik şi
urâcioşi şi ucigaşi şi curvari şi
vrăjitori şi idolatri şi toţi minci-
noşii, partea lor este în iazul**
care arde cu foc şi pucioasă, care
este a doua moarte�.
Şi a venitl unul din cei* şapte

îngeri, care avuseseră cele şapte
potire, pline cu cele din urmă
şapte plăgi, şi a vorbit cu mine,
spunând: �Vino aici: îţi voi arăta
mireasa**, soţia Mielului!� Şi
m-a dus, în* Duh, pe un munte
mare şi înalt. Şi mi-a arătat
cetatea** cea sfântă, Ierusalimul,
coborând din cer, de la Dumne-
zeu, având* gloria lui Dumnezeu.
Străluciream ei era asemenea unei
pietre foarte preţioase, ca o piatră
de iaspisn cristalin; având un zid
mare şi înalt; având douăspre-
zece* porţi şi la porţi doisprezece
îngeri şi nume înscrise, care sunt
ale celor douăsprezeceo seminţii
ale fiilor lui Israel. Spre răsărit:

trei porţi; şi spre nord: trei porţi;
şi spre sud: trei porţi; şi spre apus,
trei porţi. Şi zidul cetăţii avea
douăsprezece temelii, şi pe ele*
erau douăsprezece nume ale celor
doisprezece apostoli ai Mielului.
Şi cel care vorbea cu mine

avea* o trestie de aur ca măsură,
ca să măsoare cetatea şi porţile
ei şi zidul ei. Şi cetatea este con-
struită în formă de pătrat şi lun-
gimea ei este cât lăţimea. Şi a
măsurat cetatea cu trestia: două-
sprezece mii de stadii; lungimea
şi lăţimea şi înălţimea ei sunt egale.
Şi i-a măsurat zidul, o sută patru-
zeci şi patru de coţi, măsură a unui
om, care este a îngerului.
Şi structura zidului ei erap de

iaspisn; şi cetatea, de aur curat,
asemenea sticlei curate; qtemeli-
ile* zidului cetăţii erau împodo-
bite cu tot felul de pietre pre-
ţioaser: cea dintâi temelie, iaspisn;
a doua, safir; a treia, calcedon; a
patra, smarald; a cincea, sardonix:
a şasea, sardiu; a şaptea, crisolit;
a opta, beril; a noua, topaz; a ze-
cea, crisopraz; a unsprezecea, hia-
cint; a douăsprezecea, ametist.
Şi cele douăsprezece porţi erau
douăsprezece perle. Fiecare poar-
tă era dintr-o singură perlă. Şi
strada cetăţii* era de aur curat,
ca sticla transparentă. Şi nu* am
văzut templu în ea, pentru că
Domnul Dumnezeu Cel Atotpu-
ternic şi Mielul sunt templul eis.
Şi cetatea* nu are nevoie de soare,
nici de lună, ca s-o luminezet;
pentru că a luminat-o gloria lui
Dumnezeu şi lumina ei este Mie-
lul. Şi naţiunile* vor umbla în lu-
mina ei şi împăraţii pământului
îi vor aduce gloria lor. Şi porţile
ei nicidecum nu vor fi închise
ziua, pentru că noapte* nu va fi
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*Lev. 26.11;
26.12.
Ezec. 43.7.
2 Cor. 6.16.
Cap. 7.15.

*Is. 25.8.
Cap. 7.17.
**1Cor.15.26;
15.54.
Cap. 20.14.
�Is. 35.10;
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*Cap. 4.2,9;
5.1; 20.11.
**Is. 43.19.
2 Cor. 5.17.
�Cap. 19.9.

*Cap. 16.17.
**Cap. 1.8;
22.13.
�Is. 12.3;
55.1.
Ioan 4.10;
4.14; 7.37.
Cap. 22.17.
*Zah. 8.8.
Ev. 8.10.
*1 Cor. 6.9;
6.10.
Gal. 5.19-21
Ef. 5.5.
1 Tim. 1.9.
Ev. 12.14.
Cap. 22.15.
**Cap.20.14;
20.15.

*Cap. 15.1;
15.6,7.
**Cap. 19.7.

*Cap. 1.10;
17.3.
**Ezec. 48.

*Vers. 23.
Cap. 22.5.

*Ezec. 48.
31-34.

*Mt. 16.18.
Gal. 2.9.
Ef. 2.20.

*Ezec. 40.3.
Zah. 2.1.
Cap. 11.1.

*Is. 54.11.

*Cap. 22.2.

*Ioan 4.23.

*Is. 24.23;
60.19,20.
Cap. 22.5.

*Is. 60.3,5;
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*Is. 60.20.
Zah. 14.7.
Cap. 22.5.
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 a Unele ms. �din tron�    b A locui în cort    c Unele ms. �popoarele Sale�    d Unele ms. �Dumnezeu�
e Unele ms. �moartea�    f Unele ms. omit �pentru că�    g Lit. �spune�; unele ms. �îmi spune�    h Vrednice
de crezut    i Unele ms. �adevărate şi sigure�    j Unele ms. �Ele s-au împlinit!�    k Unele ms. omit �şi
păcătoşi�   l Unele ms. ad. �la mine�    m Sau �Luminătorul�    n Jasp    o Unele ms. �sunt numele celor
douăsprezece�    p Unele ms. omit    q Unele ms. ad. �şi�    r Lit. �orice piatră preţioasă�    s Lit. �Domnul
Dumnezeu Cel Atotputernic este templul ei, şi Mielul�    t Lit. �ca să strălucească pentru ea�
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*Dan. 8.26;
12.4,9.
Cap. 10.4.
**Cap. 1.3.

*Ezec. 3.27.
Dan. 12.10.
2 Tim. 3.13.

*Is. 40.10;
62.11.
**Rom. 2.6;
14.12.
Cap. 20.12.
*Is. 41.4;
44.6; 48.12.
Cap. 1.8,11;
21.6.
*Dan. 12.12.
1 Ioan 3.24.
**Cap. 2.7.
�Cap. 21.27.
*1Cor.6.9,10
Gal. 5.19-21.
Col. 3.6.
Cap.9.20,21;
21.8.
**Filip. 3.2.
*Cap. 1.1.
**Zah. 6.12.
Cap. 5.5.
�Num. 24.17
2 Pet. 1.19.
Cap. 2.28.

*Cap. 21.2,9.
**Is. 55.1.
Ioan 7.37.
Cap. 21.6.

*Deut. 4.2;
12.32.
Pr. 30.6.

*2 Tim. 4.8.

*Rom.16.20;
16.24.
2 Tes. 3.18.

acolo. Şi i se vor aduce gloria şi
onoarea naţiunilor. Şi nimic* înti-
nat nu va intra nicidecum în ea,
nici cine practică urâciune şi
minciună, ci numai cei scrişi în
cartea** vieţii Mielului.
Şi mi-a arătat un râua* de apă

a vieţii, strălucitor ca cristalul,
ieşind din tronul lui Dumnezeu şi
al Mielului. În* mijlocul străzii ei
şi a râului, de o parte şi de alta,
era pomul** vieţii, făcând două-
sprezece roade, dându-şi rodul în
fiecare lună; şi frunzele pomului
sunt pentru� vindecarea naţiuni-
lor. Şi nu* va mai fi nici un bles-
tem, şi tronul** lui Dumnezeu şi
al Mielului va fi în ea; şi robii Lui
Îi vor sluji şi* vor vedea faţa Lui
şi** Numele Lui va fi pe frunţile
lor. Şi nu* va mai fi noapte, şi
nicib nevoie cde lampă şi de lu-
mină de soared, pentru că Dom-
nul** Dumnezeu va lumina peste
eie şi� vor împărăţi în vecii vecilor.
Şi mi-a spus: �Aceste* cuvinte

sunt siguref şi adevărate�. Şi
Domnul Dumnezeul duhurilor pro-
feţilorg a trimis** pe îngerul Său
să arate robilor Săi cele care tre-
buie să aibă loc în curândh. �Şi,
iată*, Eu vin curândh! Ferice** de
cine păzeşte cuvintele profeţiei
cărţii acesteia!�
Şi eu, Ioan, sunt cel care am

auzit şi am văzuti acestea. Şi, când
am auzit şi am văzut, am căzut*
ca să mă închin la picioarele în-
gerului care îmi arăta acestea.
Şi ·mi-a spus: �Vezi, nu  face a-
ceasta!�, jeu sunt împreună-rob
cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii,
şi cu cei care păzesc cuvintele
cărţii acesteia. Lui Dumnezeu în-
chină-te�.

Şi* ·mi-a spus: �Nu pecetlui
cuvintele** profeţiei cărţii aces-
teia. Pentru căk timpul este aproa-
pe. Cine* este nedrept să conti-
nue nedreptatea; şi cine este întinatl

să se întineze în continuare; şi cine
este drept să practice în continuare
dreptatea; şi cine este sfânt să fie
sfinţit în continuare�. �Iată, Eu vin
curândh şi răsplata* Mea este cu
Mine, ca să** dau fiecăruia după
cum va fim fapta lui. Eu* sunt Alfa
şi Omega, Cel dintâi şi Cel din
urmă, Începutul şi Sfârşituln�.

Ferice* de cei care îşi spală
haineleo, ca să aibă drept la**
pomul vieţii şi� să intre pe porţi
în cetate! Afară* sunt câinii** şi
vrăjitorii şi curvarii şi ucigaşii
şi idolatrii şi oricine iubeşte şi
practică minciuna.

�Eu*, Isus, am trimis pe înge-
rul Meu, ca să vă mărturisească a-
cestea în adunări. Eu** sunt Rădă-
cina şi Vlăstarul lui David, Stea-
ua� strălucitoarep de dimineaţă�.
Şi Duhul şi Mireasa* spun: �Vino!�
Şi cine aude să spună: �Vino!�
Şi** cine însetează să vină; şiq

cine vrea să ia apa vieţii fără plată.
Eu mărturisesc oricui aude

cuvintele profeţiei cărţii acesteia:
dacă* adaugă cineva la acestea,
Dumnezeu îi va adăuga plăgile
scrise în această carte. Şi dacă
scoate cineva din cuvintele cărţii
profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va
scoate partea de la pomul vieţii şi
din cetatea cea sfântă, cele scrise
în această carte.

Cel care mărturiseşte acestea
spune: �Da, Eu vin curândh!�
Amin! Vino*, Doamne Isuse!

Harul* Domnuluir Isus Hris-
toss fie cu toţit sfinţiiu! Aminv.
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